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Naaraanleidingvanliersucces van membraanbioreactoren bijdeafvalwaterzuivering iseenstudie
verrichtnaar toepassingenvan vergelijkbareconcepten bijdedrinkwaterproductie. Diverseconfiguratiesblijken mogelijk, welkeingezet zouden kunnen worden bijdezuivering van zowelgrondwater
alsoppervlaktewater. Debioreactorwordtbijdezeconceptvorming ruimgeïnterpreteerd, namelijk
alstank waarin naast biologischeprocessenookchemischeojfysischeomzettingen kunnen plaatsvinden.Met namedemogelijkheid tothetcombineren vandiverseprocesfuncties maakt membraanbioreactoren interessant.
actueel(zieookdeextraEngelstaligeuitgave
overmembraanbioreactoren dietegelijk met
dittijdschrift uitkomt].Onderzoeklooptnaar
deinzetbaarheid van membraanbioreactoren
bijrioolwaterzuiveringen.Daarnaastwordtde
MBR-techniekalgebruiktvoordiverseindustriëletoepassingen,zoalsdezuiveringvanpercolaatvanafvalstortplaatsen, ontwateringvan
slibendezuiveringvangeconcentreerd
proceswateruitwasserijen,de farmaceutische
industrieofdepapierindustrie.
Toepassingvanmembraanbioreactoren bij
debereidingvandrinkwater isechternognauwelijksonderzocht.Ditwasdeaanleidingvoor
eenoriënterend onderzoekvandesectie
GezondhcidstechmckaandeTUDelft naar
toepassingvandezereactorenindedrinkwaterproductie.
Indeafvalwaterzuivering bestaanMBR's
uiteencombinatievanbiologischezuivering
ineenreactorenfysischezuiveringindevorm

Inhetlaboratorium vandesectieGezondheidstechniek vandeTUDelft iseenpilotstudieuitgevoerdnaardenitrificatiemeteen
membraanbioreactor,alsuitwerkingvanéén
vandemogelijkedrinkwatertoepassingen. Het
proefonderzoek heeft zichhierbijvooral
gerichtopdehaalbarefluxenvervuilingvan
demembranen.Uitdemeetresultaten kan
afgeleid wordendatdegekozen Iangsstroomsnelheid bijultrafiltratie nauwelijks invloed
heeft opdewaardevandeeindflux.Energetischishetefficiënt omeenlagelangsstroomsnelheid intestellenbijbedrijfsvoering. Bijkomendvoordeelhiervan isdatdekoeklaagdie
bijlagerelangsstroomsnclhcdcnontstaat
gemakkelijk teverwijderenis.
Succes MBR's
Zowelinhetbuitenland alsinNederland
isonderzoek naarentoepassingvanmembraanbioreactoren inde afvalwaterzuivering
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vanmembraanfiltratie. Eenveelgebruikte uitvoeringsvorm iseentank,waarindebiologischeprocessenzichafspelen,gevolgddoor
ultrafiltratie. Doordeinzetvanmembraanfiltratiekunnenveelhogereslibgehalten inde
bioreactorwordengehandhaafd danineen
conventioneelbiologisch afvalwaterzuiveringssysteemwaardefysische scheidingdoor
bezinkingplaatsheeft.Slibgchaltesvan15-20
g/lzijngebruikelijk bijMBR's.Dehogeslibconcentratiemaakteenhogebiologische
omzettingssnelheid indetankmogelijk met
eenlageslibproductie.Debioreactorkankleinerwordenuitgevoerddaninreguliereactiefslib-systemenenisefficiënt voorgeconcentreerde afvalwaterstromen.
Conceptontwikkeling
Omeenbredereconceptvormingvan
membraanbioreactoren bijdrinkwatermogelijktemaken,wordtaangenomendatdereactiesdieplaatsvinden indereactornietvan
striktbiologischeaardhoeventezijn.Inde
reactortank kunnenookchemischeomzettingenoffysische zuiveringsprocessen plaatsvinden.DetermMBRwordtinditartikelechter
welgehandhaafd; feitelijk zougesprokenmoetenwotdenvaneenM(B)RofzelfseenMR.
Doelvandeconceptontwikkeling isdevoordelenvancombinatiesvan membraanfiltratie
metanderezuiveringsprocessen indedrinkwaterzuiveringduidelijk temaken.
BijhetverkennenvanoptiesvoorMBR's
bijdebereidingvandrinkwater isuitgegaan
vantweemogelijkeMBR-configuraties,zich
onderscheidenddoordevolgordevandemembraanfiltratiestap endebioreactor.
Indeeneconfiguratie wordthetruwe
watereerstdoormembraanfiltratie gezuiverd
waarnahetconcentraatvandezefiltratiestap
ineen(bio)reactorwordtnabehandeld.Dit
conceptwordtverderaangeduidmetvoorbehandelingdoormembraanfiltratie. Indetweedeconfiguratie wordthetruwwatereerst
behandeld ineen(bio)reactorwaarna
membraanfiltratie volgt.Dezevariantwordt
nabehandelingmet membraanfiltratie
genoemd.
Debeidegenoemdeconfiguraties zijnvoor
toepassinginhet drinkwaterproductieproces
uitgewerkt.Perconceptwordteenkeuze
gemaaktvoordevolgordevandezuivcringsstappen,deaardvanzuiveringinde(bio)reactorenhetmembraantype.Deomzettingendie
plaatsvindeninde(bio)reactorvandeMBR
zijnafgeleid vandehuidigezuiveringsprocessenindedrinkwaterproductie.Voorwat
betreft membraanfiltratie wordtnaastdevoor
MBRgebrurkelijke typenmicro-en ultrafiltratie(MF/UF)ookgekekennaar configuraties
metnanofiltratie (NF)ofhyperfiltratic(HF).
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In tabel i worden demogelijke toepassingen van een (bio)reactor in combinatie met
een zeker membraantype aangegeven, als zuivering voor een specifieke verontreiniging in
het ruwwater. Alsvoorbeeld wordt de behandeling van grondwater met ijzer, mangaan en
ammonium in afbeelding 2geïllustreerd. De
alternatieve mogelijkheden worden in de tekst
verder toegelicht.

Zuivering van grond- en oppervlaktewater
Anaëroob grondwater bevat naast ijzer en
mangaan vaakookammonium. Een mogelijke
toepassing van deMBR-techniek ishet verwijderen van ijzer, mangaan en ammonium door
beluchting enmembraanfiltratie in een membraanbioreactor.Wanneer alleen ijzer en mangaan in het grondwater voorkomen, kan nanofiltratie in combinatie met beluchting van het
concentraat worden toegepast. Wanneer ook
ammonium in het grondwater aanwezig is,is
beluchting en biologische omzetting in een
bioreactor gevolgd door ultrafiltratie een alternatief!Deze toepassing zou ingezet kunnen
worden bij zowel uitbreiding als nieuwbouw

Tabel1:

van grondwaterpompstations.
Alsgevolg van overbemesting wordt het
ondiepegrond- en oppervlaktewater in Nederland bedreigd door hoge nitraatgehaltes. Biologische denitrificatie in een bioreactor
gevolgd door ultrafiltratie ofdirecte hyperfiltratie van het ruwe water zijn MBR-alternatieven voordeverwijdering van nitraat. Het concentraat van de membraanfiltratiestap kan
naderhand eventueel biologisch behandeld
worden in een aparte bioreactor.
Bestrijdingsmiddelen blijven een grote
zorgbij allewaterleidingbedrijven die oppervlaktewater danwei ondiep grondwater
gebruiken. Ter verwijdering van bestrijdingsmiddelen uit het ruwe water opbestaande of
nieuwe pompstations kan gedacht worden aan
adsorptie aan poederkool in eenMBRgevolgd
door ultrafiltratie. Met deze MBR-configuratie
kan tegelijkertijd ook kleur uit het ruwwater
verwijderd worden.Alsvooreen MBR-configuratie met voorzuivering door nanofiltratie of
hyperfiltratie wordt gekozen, kunnen
bestrijdingsmiddelen en kleur verwijderd
worden inde membraanfiltratiestap.

Combinatiesvanmembraanfiltratie en(bio)reactorenbijdedrinkwaterproductie.

bron

verontreiniging

MBR-optie

functie (biojreactor

grondwater

ijzer,mangaan

grondwater

ijzer, mangaan
ammonium
nitraat

HF/NF+BR
BR+UF
HF+BR
BR+UF
HF+BR
BR+UF
HF/NF+BR
BR+UF
HF/NF+BR
BR+UF
HF/NF+BR

beluchting+
vlokvorming
beluchting+
biologische nitrificatie
biologische
denitrificatie
adsorptieaanactief
kool
coagulatie+
vlokvorming
ontharding

grondwater
oppervlaktewater
oppervlaktewater
grondwater
oppervlaktewater
oppervlaktewater
grondwater

bestrijdingsmiddelen
kleur
kleur,troebelheid
hardheid

Andere mogelijke MBR-toepassingen bij
oppervlaktewaterzuivering zijn coagulatie in
dereactor bij een overmaat aan kleur en troebelheid gevolgd door een ultrafiltratiestap,
vergelijkbaar met vlokvormingsprocessen die
plaatsvinden bij dehuidige oppervlaktewaterzuivering, ofeen interne onderdruk MBR met
ultrafiltratie als slibindikker.

Meerdere zuiveringsstappen combineerbaar
Bijkomend voordeel vande inzet van een
MBRbij de bereiding van drinkwater isdat de
membraanfiltratiestap zorgt voor desinfectie
van het ruwe warer.In het gevaldat nanofiltratie ofhyperfiltratie wordt toegepast als
onderdeel van een MBR-configuratie, kan tegelijkertijd ookdehardheid van het water
worden verlaagd en vindt ontzouting plaats.
Demeerwaarde van membraanbioreactoren ten opzichte van conventionele zuiveringsmethoden in dedrinkwaterwereld bestaat uit
een kleiner ruimtebeslag voorde zuiveringsinstallatieen een betere kwaliteit van het gezuiverde water. Dereinwaterkwaliteit is hierbij
afhankelijk van de toepassing van ultra-, nanoofhyperfiltratie. Globale kostenberekeningen
wijzen uit dat de bouwkosten van een MBR
voor een specifieke toepassing vergelijkbaar
zijn met conventionele zuiveringsmethoden.
Het MBR-alternatiefkan opdezemanier concurreren bij nieuwbouw ofvervanging van
huidige zuiveringen.
Een ander voordeel vaneenMBRis dat
meerdere zuiveringsprocessen te combineren
zijn. Een voorbeeld hiervan isde toevoeging
van poederkool aan een denitrificerende bioreactor,waardoor naast nitraat ook bestrijdingsmiddelen en kleur worden verwijderd. Aanbevolen wordt dezecombinatiemogelijkheden in
verder onderzoek teconcretiseren waarbij de
onderlinge invloed van toevoegingen als een
koolstofbron, een vlokmiddel en poederkool
wordt bestudeerd.

Een MBR-pilot voor denitrificatie
A/b. 2:

EenvoorbeeldvanieMBR-techniek:verwijderingvanijzer,mangaanenammoniumineenconfiguratiemet
nabehandelingdoorultrafiltratie.
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slib behandeling

Verdere
- • behandeling met
RO of biologische
denitrificatie

Biologische nitraatverwijdcring, één van
degenoemde toepassingen vanMBR'sbij de
drinkwaterproductic, isverder uitgewerkt
door middel van een proefopstelling in het
laboratorium voor Gezondheidstechniek van
deTUDelft. Nitraathoudend water is behandeld in een bioreactor gevolgd door ultrafiltratie.
Biologische denitrificatie maakt gebruik
van bacteriën die in staat zijn om bij afwezigheid vanzuurstofeenoxidatieve reactie tot
stand tebrengen dienitriet ofnitraat voor de
eigen ademhalingsprocessen gebruikt. Hierbij
wordt het nitraat omgezet in stikstofgas.
Noodzakelijk isdeaanwezigheid van een substraat in devorm van een koolstofbron. Om de
bacteriën en evenrueelrest substraat en nitriet
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te verwijderen, wordt ingeval van eenMBR,

Uit een kostenberekening gebaseerd op de

stroomsnelheden leiden echrer bij een zelfde

nabehandeling met membraanfiltratie toege-

proefresulraten blijkt dat demembranen de

past.

grootste kostenpost vormen bij de exploiratie

transmembraandruk tot nagenoeg dezelfde
eindweerstand. Dit isgeïllustreerd in afbeel-

van MBR's.Dekosten voor energie en chemica-

ding3.

liën liggen relatieflaagen zijn vergelijkbaar

Gedurende zesweken zijn proeven uitgevoerd met denitrificatie in een MBR-installa-

met conventionele nitraatverwijderingsme-

tie. Erwerd gebruikt gemaakt van een extern

thoden alsionenwisseling, hyperfiltratie of

alsdedichtheid van devervuiling en de dia-

geplaatst, tubulair ultrafiltratiemembraan

elektrodialyse. Om inde roekomst concurren-

meter van de vervuilende deeltjes ishet moge-

2

Door aannamen tedoen voor parameters

met een oppervlak van 0,17m in combinatie

tiemet dehuidige denitrificatiemethoden aan

lijk om de invloed van de langsstroomsnelheid

met een bioreactor van 30liter. Het membraan

tekunnen gaan ishet belangrijk dat een flux

opdeopbouw van dekoeklaagde kwantifice-

iscrossflow bedreven om vervuiling van het

van minimaal 40l/m 2 .h behaald wordt.

ren.Nu blijkt dat bij hoge crossflowsnelheden

membraanoppcrvlak bij filtratie te beheersen.

een dun, compacr laagje ontstaat, terwijl lage-

Uitwerking proefresultaten koeklaagvervuiling en slibaccumulatie

Het membraan ismet de back-flush techniek
gespoeld waarbij deopgebouwde vervuiling

re langsstroomsnelheden een dikker maar
poreuzer koeklaagje achterlaten, beide met

wordt verwijderd. Geëxperimenteerd is met

Bij filtratie met depilotMBRblijkt dat in

dezelfde eindweerstand. Deze eindweerstand

verschillende combinaties van slibgehalte,

allegevallen het vervuilingsmechanisme koek-

leidt bij de verschillende langsstroomsnelhe-

transmembraandruk, langsstroomsnelheid,

vorming optreedt. Deabsolute hoeveelheid

den tot dezelfde stabiele eindflux!

filtratietijd en spoeltijd. Bij het uitwerken van

droge stofdieaccumuleert op het membraan

deproefresultaten isextra aandacht besteed

gedurende een filtratieperiode, isin de prak-

gekozen kan worden voor een lagelangs-

aan devervuiling van de membranen, omdat

tijkproeven bepaald door het opvangen en

stroomsnelheid. Hiermee kan veelenergie op

dit van invloed isopde haalbare fluxen en de

meten van het volume en het droge stof-gehal-

het membraanfiltratieproces bespaard worden.

inzetbaarheid van het concept.

tevan het spoelwater. Gedurende een filtratie-

Deporeuze koeklaagdieontstaat, ismakkelij-

periode kan door monitoring van de flux en de

kerteverwijderen dan decompacte kocklaag

bleek technisch haalbaar. Het nitraat in de

transmembraandruk degezamelijke weer-

die ontstaat bij hogere langsstroomsnelheden.

pilotinstallatie werd afgebroken. Het gebruik-

stand van het membraan en degevormde koe-

Nadeel iswel dat bij lagere langsstroomsnelhe-

temembraan stabiliseerde zich,zonder tussen-

klaag bepaald worden. Door koppeling van de

den meer tijd nodig isom destabiele eindflux

Denitrificatie en filtratie met een MBR

Deconclusie isdat bij bedrijfsvoering

tijdse chemische reiniging, bij een genormali-

cindwcerstand over het membraan aan de

tebereiken. Bijvervolgonderzoek ishet aan te

seerde flux van ongeveer 20l/m 2 .h.bar bij

absolute hoeveelheid geaccumuleerd slib, kun-

raden meer, vergelijkbare slibaccumulatie

slibgehalten van maximaal 12g/l. Hogere slib-

nen uitspraken gedaan worden overde dikte

metingen uit tevoeren om deinvloed vande

gehaltes zijn niet beproefd. Delange duur ver-

en opbouw van degevormde koeklaag.Zo

parameters langsstroomsnelheid, slibgehalte

vuiling van het membraan bleek niet onom-

geldt bijvoorbeeld dat hoclager de langs-

en transmembraandruk opdeopbouw van de

keerbaar en was achteraf teverwijderen met

stroomsnelheid is,des te meer slib opde wand

koeklaag beter te kunnen kwantificeren in

chloorbleekloog.

van het membraan accumuleert. Verschillende

massa, dikte en porositeit.

Afli. 3:

Weerstandoverhetmembraanbijverschillendelangsstroomsnelheden.Tezienisdatverschillende snelhedentotdezelfdeeindweerstand leiden.

Weerstandsopbouw bijverschillendecrossflowsnelheden
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Model van de aanvoer van vuil naar het membraanoppervlak door dejlux en de ajvoer van vuil door de landstroom.

Modelvorming van het vervuilingsproces geslaagd
Om het proces van vervuiling van het
membraan modelmatig tebeschrijven is
gebruikgemaakt van een vergelijkingenstelsel
van deJapanse onderzoeker Nagaoka. Hierbij
bestaat het vervuilingsproces (dm/dt) van een
crossflow membraan uit twee componenten:
deaanvoer van vervuiling onder invloed van
de flux (J)en het droge stof-gehalte (ds)en de
afvoer van die vervuiling (m)door de wandschuifspanning ten gevolge aan de langsstroom (kjm). Het model wordt uitgebeeld in
afbeelding 4.
In het model hebben de transmembraandruk en het drogestofgehalte invloed op de
absolute waarde van destabiele eindflux. De
langsstroomsnelheid heeft alleen invloed op
desnelheid van instellen van dit evenwicht
maar niet opde waarde ervan.Dit komt overeen met de praktijkwaarnemingen.
Het model isgetoetst met waarden uit de

proeven, waarbij blijkt dat het verloop van de
flux gedurende een filtratie goed door het
model wordt weergegeven. Het model kan
gebruikt worden bij deopzet en sturing van
pilot onderzoek.

Diverse,potentiële toepassingen van
membraanbioreactoren in de drinkwaterzuiveringzijn bekeken, waarbij wordt uitgegaan
van de voordelen van het combineren van
membraanfiltratie plus een zuiveringsproces
in een reactor. In de praktijk kan, afhankelijk
vandesituatie opeendrinkwaterbedrijf, een
concept concreet worden uitgewerkt. Met
name combinaties van zuiveringsfuncties zijn
hierbij interessant.
Uit het uitgevoerde proefonderzoek blijkt
dat denitrificatie enmembraanfiltratie met
een MBRtechnisch mogelijk is.Analysevan de
meetresultaten gafaan dat de langsstroomsnelheid geen invloed heeft op de bereikte
evenwichtsflux; de ttansmembraandruk en het
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slibgehalte beïnvloeden deflux wel. Nader
onderzoek naar de koekopbouw bij vervuiling
wordt aanbevolen om degebruikte parameters
(dikte,pororsiteit en dichtheid van dekocklaag, fitparameters) beter tekunnen onderbouwen en kwantificeren. *

Conclusies en aanbevelingen

advertentie
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