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Toepassing MBRtechnologie toe aan
volgende stap

Onderzoek

Vorigj a a r werdin H , 0 (nr 13,pag. 15-18)meldinggemaaktvan eenonderzoek naar degrootschalige toepassing van MBR-technologie voordehuishoudelijke afvalwaterzuivering. Dit onderzoek, dat
inopdrachtvan het Hoogheemraadschap van UitwaterendeSluizen in Hollands Noorderkwartier
(USHN) doorDHV Water werd uitgevoerd,wektewereldwijde belangstelling. In Nederland haakten inmiddelswaterschappen, adviesburcau'sen universiteiten aan. De ontwikkelingen worden daarmee breedgedragen.DeSTOWA nam naeenhal/jaar hetonderzoek van USHN overenvervult nu
binnen deMBR-ontwikkeling eencoördinerende rol.Ook deoverheid toont interesse. Dit zal leiden
tot ondersteuning van devolgende stappen,dieopgrond van deeersteonderzoeksresultaten verantwoordkunnen wordengenomen. Devoorlopigeresultaten zijn doorDHV endeSTOWAeind april
meteen tussenrapportage aan de waterbeheerdersgepresenteerd.
De introductie van de MBR-technologie
iseen belangrijke vooruitgang voor de zuivering van huishoudelijke afvalwater. In
vergelijking tot hedendaagse zuiveringstechnieken wordt op een aanzienlijk geringer oppervlak een beduidend betere effluentkwaliteit geproduceerd.
In Nederland doet zich de kans voor om
met het onderzoek, dat begin vorigjaar op
de rwzi Beverwijk begon, de MBR-technologie door te laten breken en verder te ontwikkelen. Daarvoor isbinnen de branche een
breed gedragen ontwikkelingtraject in gang
gezet en inmiddels ook ondersteuning door
de overheid toegezegd. Verwacht wordt dat
binnen een periode van vijfjaar de MBRtechnologie een volwassen alternatief voor
de traditionele systemen kan zijn. De waterbranche in Nederland zou zich hiermee
internationaal sterk profileren.
Het ontwikkelingstraject bestaat globaal
uit de uitvoering van een vergelijkend pilotonderzoek op de rwzi Beverwijk, vervolgens
de realisatie van een demonstratie-installatie en tenslotte de bouw van enkele grootschalige MBR-installaties. Het gaat hierbij
om een opschaling die wereldwijd nog niet
is gerealiseerd.
In de onderzoeksfase op de rwzi Beverwijk wordt bestaande kennis op het gebied
van afvalwaterzuivering geïntegreerd met de
kennis van membraantechnologie. Op grond
van het positiefen onafhankelijk advies van
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Het marktpotentieel stelt leveranciers in
degelegenheid grootschaliger en mogelijk
lokaal in West-Europa teproduceren, waardoor het prijsniveau van membranen aanzienlijk kan dalen. Een verdere kostendaling
lijkt mogelijk door de toepassing van de
opgedane ervaring in geoptimaliseerde ontwerpen.

de betrokken expertgroep is het onderzoek
verlengd tot eind van deze maand.
In de vervolgfase wordt de MBR-technologie toegepast op demonstratieschaal. Daarvoor is de rwzi Varsseveld van het waterschap Rijn en IJssel in beeld. Teneinde de
risico's te beperken en tegemoet te komen
aan de daaruit voortvloeiende financiële
consequenties, zal debranche via het
onlangs ingestelde innovatiefonds een
financiële bijdrage leveren. Van de overheid
wordt ook een bijdrage verwacht.
Tenslotte zal in de laatste fase een aantal
grootschalige MBR-installaties worden
gerealiseerd.

Het onderzoek op de rwzi Beverwijk is
met het oogop representativiteit en vertaalbaarheid naar Nederlandse omstandigheden
verdeeld in drie fasen. Hierbij zijn de MBRpilotinstallaties gevoed met afvalwater na de
volgende voorbehandelingen:
fase 1: 03/2000-10/2000 voorbezinking en
preprecipitatie
fase ; 10/2000 -01/2001 voorbezinking en
simultane precipitatie
fase 3: 01/2001- 06/2001 simultane precipitatie/biologische
fosfaatverwijdering
Het ontwerp van de vier pilotinstallaties
isgebaseerd geweest op de condities van fase
1.Op grond van de verkregen inzichren en
optimalisaties zijn gedurende het onderzoek
alle installaties meerdere malen aangepast.
De biologische prestaties voor de drie
verschillende fasen zijn goed vergelijkbaar
met prestaties van traditionele systemen. In
fase 1 kon deeffluenteis van 10mg N/l en 1
mg P/l moeilijk worden bereikt, onder meer
alsgevolg van deongunstige influentsamenstelling. Tijdens de tweede fase werd wel aan
deze eisen voldaan. Opvallend wasdat voor
het bereiken van de fosfaateis lage chemicaliëndoseringen vereist waren en fosfaatefflu-
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RwziDordrecht -ZHEW
RwziHeiloo/W'hoof- USHN
RwziHilversum -AGV
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Ontwerp &realisatie
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06/2001 -12/2002
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tiesgebouwd, waarin respectievelijkeen
nieuwemoduleconfiguratie enmodulewordengetest.Deeerstevergelijkende resultatenzijn veelbelovend engevenzichtopverdere verbeteringen.

Perspectief

DerioolwaterzuiveringvanBeverwijk.
entconcentraties vanminderdan0,1 mg/l
haalbaar waren.Dezetendenszettezichin
fase3 voort,zodathetvermoedenvanbiologischefosfaatactiviteit ontstond.Dit wordt
inmiddelsbevestigddoordeeerste resultaten
vandedaaropaangepastepilotinstallatie.In
fase3 zijnbijstabielbedrijfenlaagbelaste
conditiesNtotaai-effluentconcentraties van
5mg/lmogelijkgebleken.Naasteenvergaandefosfaat- enstikstofverwijdering iseen
hogebacteriologischekwaliteit bereikt,
wordtdrogestofvolledigtegengehoudenen
vindteenextraverwijdering vanzware
metalenenmicroverontreinigingen plaats.
Deslibproductie isvergelijkbaar met
bestaande zuiveringssystemen. Deverwerkinggaateenvoudiger dan oorspronkelijk
verwachtenkanmetbestaande systemen
wordenbehandeld.Tenaanzienvandeslibkwaliteitdientgoedrekeningte worden
gehouden metdeinvloed opdewerkingvan
demembranen.Dezeinvloedisook merkbaarindehoeveelheid energiedieeenMBRsysteemvraagt.
Vooreenoprimalewerkingvandemembraanscheidingzijn alle pilotinstallaties

voorzienvaneenextra voorbehandelingsstap:eenroostermeteendiameter vanminderdanéénmillimeter. Geblekenisdatproblemendieveelvuldiginhetbuitenland zijn
opgetreden met verstoppingdoorroostergoed,haarenverhierdoor volledigzijn verdwenen.
Despecifieke Nederlandse omstandighedenvaneensterkvariërendeinfluentkwaliteiten-kwantiteit eneenlage temperatuur
indewinter maakten tijdens het onderzoek
eenvergaandeoptimalisatievandeprocesvoeringendewijze van membraanreiniging
noodzakelijk.Aanpassingen hebbengeleid
totsterkverbeterde resultaten, watdehaalbarecapaciteit(flux),maximale drukken
(permeabiliteifj enbenodigd chemicaliënverbruikbetreft. Hetonderzoek toondeverderaandatdewijze van membraanreiniging
cruciaalisvoordewerkingende levensduur
vandemembranen.
Gesteld kanwordendatdeMBR-systemennuzodanigbetrouwbaar zijn,datze
ookonderextremeconditieseen voorspelbareengoedewerkinggaranderen.Dit wordr
bevestigddoor fundamenteel onderzoek,
waaruit naarvorenkwamdatdemembraanvervuilingonderdegeoptimaliseerdeprocesconditiesuitermategeringis.
Verdereoptimalisatieszijn vooralle
membraansystemen gedefinieerd enworden
inderesterende onderzoeksperiode verder
onderzocht.Daarnaastzijn nieuwe installa-

Dedoelenzijn ruimschoots bereikt.Na
éénjaar intensiefonderzoekenverdere ontwikkelingvanhetMBR-concept kandestap
naarderealisatievaneendemonstratieinstallatiewordengezet.Deovergangvan
integratie vankennis naarapplicatie kan
wordengenomen,ofschoon verdereoptimalisariesvandesystemenzijn gedefinieerd.
Momenreel wordtgesprokenovereen
evenrueelvervolgvanhet onderzoekopde
rwziBeverwijk, waarindezeoptimalisaties
zouden kunnen wordengecombineerd met
lange termijn ervaringeneen opleidingstrajectopoperationeel niveau.Afgelopen
maandbegon eeneerste opleidingstraject
voormedewerkers vanvier waterschappen,
éénenandervanuit hetbewustzijn datoperationelekennismoet worden vergrooten
benutomdeintroductievandeMBR-technologietoteensuccestemaken.Dit potentiëlesucceszalvooraltedankenzijn aaneen
goedesamenwerking russendebetrokken
partijen endebetrokkenheid diehieraan ten
grondslag ligt.
ir.H. vanderRoest (DHV Water)
ir.P.Roeleveld (STOWA) f
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