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Sterkeopmarsvan
membraanbioreactoren
Wereldwijdzijnal600membraanbioreactoren(MBR)operationeel.Zezijnaltijd alsduurbetiteld,
maardeprijzen vanmembranenzijn inmiddelsgehalveerdenalstechniekwordtMBRlangzaam
concurrerend metbiologischeafvalwaterzuivering.Vooraldegoedeejjluentkwaliteitmaaktdater
steedsmeerinteresseontstaatvanuitdehoekvandecommunalewaterzuivering.Dezeconstatering
waseenduidelijke rodedraadopheteersteNederlandsesymposiumMembraanBioreactortechnologiedatTNOenSTOWAop14novembervorigjaarverzorgden.
Membraanbioreactoren zijn biologische
zuiveringssystemen meteengrote toekomst.
Misschienwordenzeweldé afvalwaterzuiveringstechnologie vande21steeeuw.Vooraldecombinatievanbiologische processen
(werkelijke afbraak van verontreinigingen)
enmembraanfiltratie (voortreffelijke effluentkwaliteit) zorgtvooruitmuntende zuiveringsprestaties.Deverwachting isdat dit
uiteindelijk zalleiden tot lagerekosten,
betereeffluentkwaliteit eneen kleinschaligerinfrastructuur indewaterketen.
VolgensRenzevanHouten vanTNOMEPbestaatvoorMBRveelinteresse.TNOMEPnam alsgrootste Research&Developmenrpartij inNederland hetvoortouw om
eencongres teorganiseren waarafnemers en
leveranciers informatie kunnen uitwisselen.
"Erisdelaatstetijd enorm veelgebeurd en
wijwildendieontwikkelingen ophetcongresvoorhetdaglichtbrengen",aldusVan
Houten."Daarnaast heeft hetcongresook
inzichtgegevenindekennislacunes dieer
momenteel nogzijn". Inmiddels zijn ervanwegehetsucces(130bezoekers) vergevorderdeideeën vooreentweede symposium.

Herontdekking
TNO-MEPheeft tienjaar geledenalseersteinopdracht vanSTOWAonderzoek
gedaannaarMBR-technologie.Dietechnologiewerdtoensnelafgedaan als'te duur',
enalleaandacht werdgericht opverticale
zuiveringstechnologieën,zoalsde biofilm
airlift reactor.Inhet buitenland heeft de
ontwikkelingechter nietstilgestaanenmet
nameinJapanzijn vanwegespeciale
omstandigheden toch veelMBR-installaties
gebouwd.Hetaantal MBR-installaties
wereldwijd wordtgeschatopcirca600,voornamelijk kleineunits voorzowel industrieel
alshuishoudelijk afvalwater. InNederlandis

MBRdeafgelopen rweejaar herontdekt.De
technologie isminder duurgeworden en
hetenergieverbruik isafgenomen. Bovendien hoevendebestaandeRWZI's minder
ingrijpend tewordenaangepastomop
MBR-technologie tekunnen overstappen.
Het isdeverwachtingdatMBR,vanwegede
dalendekostprijs vanmembranen, binnen
vijfjaar concurrerend ismetdehuidigebiologischezuiveringstechnieken. Verderzullendetoenemende ervaringen leiden tot
beterelevensduurgaranties endatookdaar
eengrotepositieveimpuls vanuit zalgaan.

Inhaalslag
IriNederlandheeft dekennisontwikkelingophetgebiedvanMBRlangetijd stilgelegen.VolgensVanHouten vanTNO-MEPis
ervooralinJapanenNoord-Amerika veel
kennis aanwezigenzijn daarookdehuidige
marktleiders tevinden.Nederland heeft in
dat opzichtdebootgemist.Maardelaatste
tweejaar isereeninhaalslaggemaakt.De
experimenten opdeRWZIinBeverwijk zijn
daarvanhetbeste voorbeeld.
Ophercongresvondeenlevendigekennisuitwisseling plaats.Desprekers waren
vooralgebruikers,zowelvoor huishoudelijk
alsvoorindustrieel afvalwater. Daarnaast
warenzo'n tien leveranciers aanwezigdie
hun MBR-technieken opeeninfomarkt hebbengepresenreerd. "Heteindevandeprijsdalingvoormembranen isnogniet in
zicht,"zoverteldeorganisatorVan Houten
inzijn lezing."Leveranciers krijgen steeds
meerervaringenoptimaliseren hun modules.Hierdoor dalendekosrenvoor membraanvervangingendaalt het energieverbruik.Deverwachting isdatbinnen vijfjaar
dekostenvoorcommunalezuivering met
eenMBRgelijk zullenzijn aande kosten
voorzuiveringmetdetraditioneleRWZI",zo
voorspeldeVanHouten.

Dcyvoorzitterjaquestemen.

Veelgeld voor onderzoek
OpinitiatiefvanDHVisopdeRWZI
Beverwijk eenproefgestart met het zuiveren
vanafvalwater metvier membraansystemen.Inmiddels heeft deSTOWAeen fors
deelvanhaaronderzoeksgeld vrijgemaakt
vooreenvervolgonderzoek dat tot maart
doorloopt.DeSTOWAheeft vooraloogvoor
dezeergoedeeffluentkwaliteit, zoblijkt uit
eenreactievandirecteur STOWAendagvoorzitterJ. Leenen.Leenendenkt datde
MBR-technologieeenbelangrijke schakel
kanzijn voorhet halen vandekwaliteitvan
hetoppervlaktewater zoalsdieindeVierde
Nota waterhuishouding voor2010isaangegeven.Hijzougraagziendatdepolitiekzich
hard maaktvoormeer MBR-onderzoek.
"Full-scaleonderzoek isnogduur omdatde
membraanprijs opdirmoment noghoogis.
Wezoudeneensoortaanjaagfonds in het
levenmoeten roepen waarmee waterschappendiemetMBRaandeslagwillen,een
financiële tegemoetkoming krijgen," aldus
Leenen.

Mogelijkheden voor hergebruik
Voordeindustrie iswetgevingeen
belangrijk argument omoverteschakelen
opmembraantechnologie. Detendens isom
denormering voorlozingop oppervlaktewater flink aantescherpen.Ditwasvoorde
NAM/ShellaanleidingomdeMBRtechnologietoetepassen voorzuiveringvanproductiewater uit aardgasvelden.Inde toekomst
wordtookdewinningvangrondwater voor
eigenbedrijfsgebruik aanbanden gelegd.
Watergebruik wordrdaardoor intoeH2O
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nemende matebenaderd alsintegraal onderdeelvanhetbedrijfs- enproductieproces.
Datdit totflinke kostenbesparingen leidt
staatbuiten kijf Welvormen imagoproblemenindevoedingsmiddelen-industrie een
grotedrempelvoortoepassingvanMBR,zo
betoogdedirecteurSjefErnesvande E-water
group.

Vraag leidt tot lagere kosten
Ophet congreswerdverdergediscussieerdoverhetdilemma datde membraanprijzen nogsnellerzoudenzakken alsde
vraaggroter was. Maardevraagwordt niet
snelgroteromdat deprijzen economisch
nogniet uitkomen. Langetijd golddat daaromalleenvooreenduurdereMBR-installatiewordtgekozen ingevalvan ruimtegebrek.Tijdens hetcongreswerd daarom
voorgesteld omhetanderevoordeel,het
argument vande'superieure' effluentkwaliteitduidelijker naarvorenteschuiven.Leenenspoordewaterschappen dietienjaargeledenalhun P/N-aanpak hebben gerealiseerd,
aannu nierachterover tegaanzitten, maar
metMBRaandegangtegaan.Deenige
manier omdemembraanprijs nogverder
naar benenden tekrijgen ishet srimuleren
vandevraag.VolgensdeSTOWAisde tijd
momenteel rijp vooreen doorbraak.

Volwassen alternatief
Hetisdebedoeling vandeSTOWAeen
aantalonderzoeken testarten dieertoemoetenleidendatMBRovervijfjaar eenvolwassenalternatiefis voorconventionelezuiveringen.Momenteel wordtop pilotschaal
(2,5tot 10m'/u) tot maart 2001in Beverwijk
gewerkt.Inmiddels wordt algesproken over
verdereopschalingvan demonstratie-instal-

laties(500- 1000mVu)opRWZIVarsseveld,
entweeofdriefull scaleinstallaties (250010.000mVu)opRWZIDordrecht,RWZI
Beverwijk endeRWZIHilversum.Degrootschaligeprojecten moeteneen belangrijke
impuls kunnen gevenaanhetverlagenvan
demembranenprijs. VolgensLeenenmoeten
drieonderzoeken demarkt voorMBR-technologie inkaartgaanbrengen:welkeRWZI's
kunnen worden gemoderniseerd door het
plaatsen vaneenondergedompelde MBRin
hetbelichtingsbassin.Verdermoetde effluentkwaliteit beter worden onderzocht.Ook
dematevanhetafkoppelen van regenwater
geeft eenprobleem omdat hetdebiologiein
hetbeluchtingsbassin sterkkanbeïnvloeden.

Hoge flux, laag energieverbruik
TechnologischrichthetMBR-onderzoek
zichvooralopeengoedkopemembraanmodulemeteenhogefluxenmeteenextreem
hydrofiel karakter.Diversesysteemleveranciersclaimen metzelfontwikkelde membraan moduleseenfluxvan 100l/m2.hte
hebbengerealiseerd bijeen energieverbruik
vanminderdan0,5kWh/m'.Daarnaast
wordt veelonderzoekverrichtaandelange
termijn vervuilingvanmembranen.Hiermee
wordtdetechnologiemindereenzaakvoor
pioniersenlangzaamnaareenhogerplan
getild.Enisdateenmaalgebeurddan komt
dezetechnologieineenandereconomisch rij
terecht.Membraanproducrie vooreennichemarktmaaktdanplaatsvoor buikproductie,
waardoordeprijs pasechrgaatdalen.Alsdat
luktwordthethelemaalinteressant! f
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Waterkansenkaart
Gelders rivierengebied
uitgebracht
Degezamenlijkwaterschappen inhetGelders
rivierengebied hebbeneenwaterkansenkaart
ingebrachtwaaropstaataangegevenwaar,
vanuithetoogpuntvanduurzaam waterbeheer,
kansen liggenvooruitbreidingvan woonwijken
enindustrieterreinen.
Dewaterkansenkaart, eenuitgavevan
Polderdistrict Betuwe,Polderdistrict Groot
MaasenWaal,PolderdistrictTieler-en
Culemborgerwaarden, Waterschapvande
LingeenZuiveringsschap Rivierenland, laat
ookzien welkelocatiesgezien vanuit het
waterbeheer problemen opleveren. Eigenlijk
bestaatdeuitgaveuit tweekaarten, want
behalveeen kaartdieaangeeft opwelkeplekkenwelennietgebouwd zou kunnen worden,iserookeenkaartdiedegebieden aangeeft diemeer ofminder kansrijk zijn voor
natuurontwikkeling. Dekaarr isaante
vragen bijéénvandegenoemde waterschappen, f
ACTUALITEIT

Slibvorming in riviermond beter begrepen

met dank aanRenze van Houten
(TNO-MEP)

Een impressievandebednjvenmarkt tijdens hetTNO/STOWA-ccon^res.

PromovendusLucasMerckelbachheefteen
modelontwikkeldwaarmee deaangroei,sterkte
enhetinklinkenvanslibbetertebegrijpenis.
DeDelftse ingenieuris8decembergepromoveerdopzijnonderzoek.
Veelhavenbekkens en riviermondingen
wordensteedsondiepetdoorafzerting van
slib,watproblemen voordescheepvaart
oplevert.Omdat tevoorkomen moet regelmatiggebaggerd worden,watveelgeld kost.
Inhet laboratorium heeft Merckelbachgekekenhoedesliblaagverandert indeloopvan
detijd. Metdezegegevensheeft hijeencomputermodel ontwikkeld datdesterkteen
groeivanhetslibkanbepalen.Metdenieuweinzichten diezijn opgedaandoor het ontwikkelen vanhetmodelismogelijkdebaggerstrategieaantepassen.Misschienishet
bijvoorbeeld welnietnoodzakelijk omde
helevaargeulineensuit tebaggeren,wat tijd
enkosten spaart.
Voormeerinformatie: (015)z&s8534. *"
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