Combinatie van biologische afvalwaterzuivering en
membraantechnologie

1. Inleiding
Voor de zuivering van sterk geconcentreerde afvalwaterstromen waar hoge
concentraties zuurstofbindende stoffen
(bijvoorbeeld gereduceerde stikstof) in
voorkomen worden veelal conventionele
aërobe zuiveringsmethoden toegepast,
zoals het actief-slibproces. Een nadeel van
het actief-slibproces is dat de volumetrische belasting wordt beperkt door de
slibconcentratie. In het algemeen is een
slibgehalte van 5-8 g ds/l het maximaal
haalbare. Ondanks het vaak lage afval-
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waterdebiet zijn nog relatief grote installaties nodig met navenant hoge investeringskosten. Verder is in sommige
gevallen de hiervoor benodigde ruimte
niet aanwezig, zoals bij de behandeling
van:
- filtratiewater van een slibverwerking op
een bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi);
- specifieke industriële afvalwaterstromen;
- percolatiewater van vuilstortplaatsen.
Voor de behandeling van dit soort afvalwaterstromen wordt de laatste jaren veel
onderzoek verricht naar zogenaamde
compactsystemen. Een recent overzicht
van dergelijke systemen, waarbij vooral is
gekeken naar de toepassing voor stikstofverwijdering uit interne stromen op rwzi's,
is te vinden in een in STOWA-verband
opgesteld rapport [STOWA1, 1992].
Compactsystemen onderscheiden zich van
conventionele zuiveringssystemen door
hoge slibconcentraties en daardoor hoge
volumetrische omzettingssnelheden. Hierdoor blijft het volume van de installatie
beperkt. Daarnaast worden compactsystemen vaak hoog gebouwd, zodat het
ingenomen oppervlak nog kleiner wordt.
Ook kan de slib/waterscheiding zodanig
uitgevoerd worden dat geen grote nabezinktanks noodzakelijk zijn.
De belangrijkste uitvoeringsvormen van
compactsystemen zijn op dit moment de
airliftreactor, de vastbedreactor en de
combinatie van biologische afvalwaterzuivering met membraantechnologie.
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Samenvatting
Compactsystemen voor de zuivering van sterk geconcentreerde afvalwaterstromen
worden tegenwoordig steeds belangrijker. Vooral waar ruimtegebrek is, zijn dit
soort systemen interessant. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de
zuivering van filtratiewater van een slibverwerking op een bestaande rwzi, de
zuivering van specifieke industriële afvalwaterstromen en de zuivering van
percolatiewater van vuilstortplaatsen. Hen nieuwe ontwikkeling in deze systemen
is de combinatie van biologische zuivering en membraantechnologie. Dit type
compactsysteem wordt gekenmerkt door drie basisprincipes:
- door de slibafscheiding door membranen te laten plaatsvinden kunnen zeer
hoge slibgehalten gehandhaafd worden;
- door het gehele systeem onder druk te bedrijven wordt een sterk verhoogde
zuurstofoverdracht bereikt;
- doordat de slibafscheiding over membranen plaatsvindt, is de hechting van slib
op dragermateriaal niet van invloed op het functioneren van het systeem
(vergelijk andere compactsystemen als airlift en vastbed).
Door Grontmij is dit systeem op pilot-plantschaal onderzocht voor de zuivering
van percolatiewater. Uit dit onderzoek is gebleken dat het geteste systeem
aantrekkelijke perspectieven biedt vergeleken met conventionele manieren van
afvalwaterzuivering. ZHEW en Grontmij zullen in 1994 op de RWZI Dokhaven
(interne N-verwijdering) vervolgonderzoek uitvoeren.

Bij de airliftreactor wordt de hoge
biomassaconcentratie bereikt door de
hechting van slib aan een inerte drager
zoals basalt. Hierdoor neemt de bezinksnelheid van de 'slibvlokken' sterk toe en
kunnen hoge slibconcentraties in het
systeem worden gehandhaafd. De zuurstofvoorziening wordt verzorgd door het
inblazen van lucht. Door de specifieke
uitvoering van de reactor wordt met deze
luchtinbrenging ook voor een zeer goede
menging gezorgd (airlift). Bij de TU Delft
wordt sinds enkele jaren onderzoek
gedaan naar dit systeem [Heijnen, 1989).
De ervaring met dit systeem op praktijkschaal is echter nog beperkt.
Het vastbedsysteem kenmerkt zich door
hechting van slib aan een vaste drager. Dit
kan een klassiek oxydatiebed of biorotor
zijn, of een meer moderne variant hiervan
in de vorm van een zandfilter. Bij de
laatste uitvoering wordt een zandfilter
zodanig belast dat op en tussen het zand
biomassa groeit. Het afvalwater wordt in
een dergelijk systeem aan de boven of
onderkant ingebracht en passeert vervolgens het zandbed. Voor de zuurstofvoorziening wordt onderin het systeem
met behulp van een buizenstelsel lucht
ingebracht. Met enkele vastbedsystemen
(Biofor, Biocarbone, etc.) is inmiddels in
het buitenland (semi)praktijkervaring opgedaan. Bij de rwzi IIoutrust wordt op dit
moment een pilottest uitgevoerd, waarbij
de toepassing van het systeem voor nageschakelde nitrificatie in de waterlijn
wordt onderzocht.
Bovengenoemde systemen worden tot nu
toe echter veelal toegepast om relatief lage
influentconcentraties te verwerken
[STOWA2, 1992]. Verder blijkt dat bij zeer

hoge volumetrische belastingen het zuurstofinbrengvermogen limiterend wordt
waardoor niet ten volle van de hoge slibconcentraties gebruik kan worden
gemaakt.
Een andere methode om de slibconcentratie
te verhogen is de toepassing van
membraantechnologie [Krauth, 1991;
Rautenbach, 1991]. Door het toepassen
van membranen als slibscheidingsmethode, wordt een hoge slibretentie
bereikt. De biomassaconcentratie kan
hierdoor aanzienlijk worden verhoogd,
waardoor de omzettingssnelheid per
eenheid reactorvolume toeneemt. Daarnaast kan het gehele systeem eenvoudig
onder druk worden bedreven. Dit leidt tot
een verhoogde zuurstofoverdracht, waardoor het zuurstofinbrengvermogen niet
meer beperkend is.
Grontmij Advies &Techniek bv heeft de
combinatie van biologische zuivering en
membraantechnologie op pilot-plantschaal
onderzocht. In dit artikel wordt op de
achtergrond van deze technologie ingegaan en zullen de resultaten gepresenteerd worden die met het pilot-plantonderzoek behaald zijn.
2. Principe
In afbeelding 1is het beproefde
zuiveringssysteem schematisch weergegeven (in dit geval is het systeem uitgebreid met een voorgeschakelde denitrificatie).
Het te zuiveren afvalwater wordt (al of
niet na passage van een voorgeschakelde
denitrificatietank) in een beluchtingstank
gebracht, waar het biologisch afbreekbare
organische materiaal en de gereduceerde
stikstofverbindingen geoxydeerd worden.
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liseerd doordat het proces sterk exotherm
verloopt en daardoor bij temperaturen van
35-38 °C kan worden bedreven. De groei
en activiteit van vooral nitrificerende
bacteriën is optimaal binnen dit temperatuurstraject.
Door de hoge volumebelasting vindt een
relatief hoge biologische warmteproduktie
per volume-eenheid plaats. Daarnaast
vindt een grote energiedissipatie plaats bij
het membraanfiltratieproces. Eerder
genoemde hoge temperaturen kunnen
hierdoor relatief eenvoudig gehandhaafd
worden.
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Afb. 1-Schematische weergave van het biomembraanzuiveringssysteem.

Vervolgens wordt de slibstroom over een
ultrafiltratie-unit geleid. Hier worden slib
en water van elkaar gescheiden. Het
fikraat wordt afgevoerd als effluent, het
concentraat wordt terruggevoerd naar de
beluchtingstank. Via een spuikraan kan
surplusslib worden afgelaten.
Dit compacte zuiveringssysteem onderscheidt zich op de volgende punten van
de conventionele systemen voor biologische
afvalwaterzuivering.
Hoge biomassaconcentratic
De installatie kan worden bedreven met
een hoge biomassaconcentratie. In principe
zijn slibgehaltes van 20-30 kg/m 3 haalbaar.
Zoals al eerder is vermeld wordt de hoge
biomassaconcentratie bereikt door de
slibafscheiding plaats te laten vinden over
ultrafiltratiemembranen. Ultrafiltratie is
een onder druk bedreven membraantechniek. De bezinkeigenschappen van
het slib hebben geen invloed op het
afscheidingsrendement.

concentraties worden gehandhaafd
ontstaat een hoge volumetrische omzettingssnelheid. Daarnaast wordt de specifieke activiteit van de biomassa geoptima-

Hogeomzetsnelhcden
Ook door het feit dat hoge biomassa-

Effluentkwaliteit
Het gebruik van ultrafiltratiemembranen
voor de slibscheiding heeft een positief
effect op de kwaliteit van het effluent. Het
effluent is vrij van zwevende stof. Dit
heeft uiteraard positieve gevolgen voor de
CZV- en N Kj -gehalten in het effluent.

Kader 1.

Zuurstofoverdracht
Dezuurstofoverdracht vaneenbeluchtingssysteem kan alsvolgt beschrevenworden:
^ = KLa(20°C)*e(T-20»•a*(Û*13*cs (T°C) -c)
Hierin is:
dc/dt
zuurstofoverdracht
K
zuurstofoverdrachtscoëfficiënt
La
f)
temperatuurscoëfficiënt
T
temperatuur
correctiecoëfficiënt voor vuil water
a
correctiecoëfficiënt voor o.a. zouten
B
correctiecoëfficiënt voor druk
0
verzadigingswaarde voor zuurstof
Cs
c
actuele zuurstofconcentratie

(mg/l-h)
(1/h)

(-)
(°C)

(-)
(-)
(-)
(mg/l)
(mg/l)

Decorrectiecoëfficiënt voor dedruk wordt alsvolgtbeschreven:
Q =

Verbeterdezuurstofoverdracht
De zuurstofoverdracht in de beluchtingstank is aanzienlijk efficiënter vergeleken
met een conventioneel beluchtingsysteem
doordat het systeem onder druk wordt
bedreven. Hierdoor is het mogelijk om
ondanks de hoge volumetrische belasting
en daardoor hoge zuurstofbehoefte toch
voldoende zuurstof toe te voeren aan het
proces. Bij andere hoog belaste systemen
die niet onder druk worden bedreven kan
de zuurstofoverdracht beperkend zijn voor
de belasting van het systeem (zie kader 1).

Geringeshbproduktie
Door de hoge slibleeftijd en de hoge
temperatuur, treedt een vergaande
mineralisatie op. Hierdoor vindt een
geringe netto shbproduktie plaats.

P+ gwater*g*de-PwaterCO
Patm+ Swater *9 * d e - P w a t e r CO

Hierinis:
actuele druk
P
soortelijke massavanwater
Qwater
valversnelling
g
effectieve verzadigingsdiepte
de
atmosferische druk
Patm
verzadigingsdruk vanwater bijtemperatuur T
Pwater

(Pa)
(kg/m3)
(m/s2)
(m)
(Pa)
(Pa)

Opgrond vanhetbovenstaande blijkt dat dezuurstofoverdracht toeneemt bijtoenemende druk.
Hierdoor zalbijsystemen onder druk minder lucht ingebracht hoevenworden omeen bepaalde
zuurstofoverdracht te bereiken dan bijsystemen dieonder atmosferische drukwerken.
Bijcompactsystemen kan hetgebeuren datdezuurstofvraag zogrootwordt dat het beschikbare
oppervlaktekleinwordt om metbehulp vanconventionele beluchting als bellenbeluchting
voldoendezuurstof intebrengen.Inafbeelding 2wordt dit nader geïllustreerd.OpdeX-asstaat
dedruk weergegeven inbar.OpdeY-as staat het minimaal benodigde reactoroppervlak
weergegeven omeen bepaalde hoeveelheid zuurstof intekunnen brengen [ITT-Flyght, 1993].
Voor de berekening isvandeintabel Igenoemde uitgangspunten uitgegaan.

43

H , 0 (27) 1994, nr. 2

t

T
I
£

280 260 240 220 200 180 -

i

160 -

o
ä
-o

120 -

11

Afb. 2 - De relatie tussen
de systeemdruk en het
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TABEL I - Grondslagen berekening zuurstof
inbrengvcrmogen.

zuurstolvraag
reactorhoogte
0

ß

e

temperatuur
c

285
10
0.5
0.9
1.024
35
2

kg 0 2 /h
m

-

°C
mg() 2 /l

De zuurstofvraag van 285 kg 0,/h isvastgesteld door
uit tegaan van een reactorvolume van 500 m\ waarbij
de slibbclasting 0,15 kg N/kg- ds•*d bedraagt met een
drogestofgehalte van 20 g/l. Bij een reactorhoogte van
10 m bedraagt het grondoppervlak minimaal 50 m-. Uit
afbeelding 2 blijkt dat bij een grondoppervlak van
50 m2 een minimale druk van 3.4 bar nodig isom een
voldoende hoeveelheid zuurstof m te kunnen brengen.

Verder worden hoog moleculaire (soms
moeilijk afbreekbare) organische stoffen
door de ultrafiltratiemembranen goed
tegengehouden. De verblijftijd van deze
stoffen in het systeem wordt hierdoor
verhoogd, met als gevolg een verdergaande afbraak.
Beheersbare luchtemissies
Het gehele systeem wordt op druk
gehouden door de ingebrachte lucht en de
eventueel geproduceerde gassen via een
reduceerventiel af te laten. Hierdoor is de
luchtemissie beheersbaar en is het
mogelijk deze luchtemissie te behandelen,
wanneer dit nodig mocht zijn. Daarnaast is
de luchtemissie aanzienlijk lager dan bij
conventionele zuiveringssystemen doordat
de benodigde hoeveelheid lucht een factor
4-5 geringer is door de effectievere
zuurstofoverdracht.
Uit het voorgaande blijkt dal een biologisch zuiveringssysteem in combinatie met
membraantechnologie een zeer compact
zuiveringssysteem kan opleveren met een
potentieel hoog zuiveringsrendement. Het
systeem onderscheidt zich van andere
compactsystemen vooral door het feit dat
de zuurstofoverdracht geen beletsel vormt
voor compacte bouw.

^
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Door de relatief dure methode van slib/
waterscheiding (membraantechnologie v.s.
bezinking) is het systeem vooral geschikt
voor de toepassing op geconcentreerde
afvalwaterstromen. Daarnaast kan het
worden toegepast op afvalwatersoorten
die de slibeigenschappen zodanig
beïnvloeden dat bezinking niet goed meer
mogelijk is. Door het toepassen van een
voorgeschakelde anoxische reactor is
het ook mogelijk om met dit systeem
denitrificatie te realiseren.
3. Pilot-plantonderzoek
Door Grontmij is op verschillende
plaatsen en met verschillende systemen
onderzoek gedaan naar de aërobe zuivering
van afvalwater dat hoge concentraties
gereduceerde stikstofverbindingen bevat.
Hen belangrijk voorbeeld hiervan is percolatiewater van afvalbergingen [Notenboom, 1993]. In het voorjaar van 1992
heeft onderzoek plaatsgevonden naar de
zuivering van percolatiewater met behulp
van biologische zuivering in combinatie
met membraanfiltratie op de afvalberging
Bavel/Dorst.
Type afvalwater
Als influent voor de proefinstallatie is
gebruik gemaakt van anaëroob voorbehandeld percolatiewater. Dit afvalwater
komt qua samenstelling overeen met
methanogeen percolatiewater en wordt
gekenschetst door een lage BZV/N-verhouding (< 1) en een relatief hoge buffercapaciteit. De gemiddelde samenstelling
van het influent gedurende het onderzoek
is weergegeven in tabel II.
Proefinstallatie
De proefinstallatie bestond in hoofdzaak
uit een nitrificatie- en denitrificatiereactor
en een ultrafiltratie-eenheid. De installatie
werd bedreven volgens het principe van
voorgeschakelde denitrificatie. De nitrifi-

catie- en denitrificatiereactor hadden
respectievelijk een effectief volume van
470 en 155 liter. Door de toepassing van
bellenbeluchting werd in de nitrificatiereactor een goede menging verkregen.
Het zuurstofgehalte werd automatisch
gestuurd op een vooraf ingesteld setpoint
(2 mg/l).
De installatie werd continu vanuit een
buffertank gevoed. Het maximale influentdebiet bedroeg 28 l/h. Wanneer voordenitrificatie werd toegepast werd een
recirculatieverhouding van 20 gehanteerd.
Ook was het, gezien de lage BZV/N-verhouding, noodzakelijk om een aanvullende koolstofbron (azijnzuur) te doseren.
De ultrafiltratie-eenheid bestond uit twee
in serie geschakelde polysulfon buismodulen ( 0 25 mm). Om een voldoende
hoge flux te verkrijgen en om membraanvervuiling te voorkomen werd ongeveer
10 m 3 slib per uur over de membranen
gerecirculeerd. De stroomsnelheid over de
membranen bedroeg ongeveer 5 m/s.
Resultaten
De installatie is geënt met geadapteerd
slib afkomstig uit een andere Grontmij
proefinstallatie, waarin het conventionele
actief-slibsysteem is toegepast voor de
behandeling van anaëroob voorbehandeld
percolatiewater. In de eerste vijf weken
van de proef is de bedrijfsvoering geoptimaliseerd en is de installatie ingeregeld.
In de laatste vier weken is de belasting
stapsgewijs verhoogd. Gedurende deze
relatief korte proefperiode is waardevolle
informatie verkregen over de toepasbaarheid van deze techniek voor de behandeling van geconcentreerd afvalwater.
In tabel III zijn de belangrijkste resultaten
weergegeven van het onderzoek. Het gaat
om gemiddelde resultaten over de gehele
onderzoekperiode. Bij het beoordelen van
de proefresultaten is in het bijzonder
aandacht besteed aan de verwijderingsrendementen van CZV, BZV, Kjeldahlstikstof, ammonium en zware metalen, de
TABEL II - Gemiddelde samenstelling influent
proefinstallatie.

Parameter
CZV (ongefil reerd)
CZV gefiltreerd)
BZV
NKJ
NH,-N

Hcor

As
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb
Zn
PAK's
EOX

Gehalte

Lenheid

5.000
2.900
940
1.090
1.040
148
28
9
0,1
0,09
0,27
0,11
2,3
14,4
6,6

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/1

n%n
P%/\
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
/'g/l
/'g/l
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Deproefinstallatie metlinksvooreen deelvan demembraanunit endaarachterdebeluchtingstank en de
detutrijicatictank.
TABEL III - Gemiddelde resultaten pilot-plautonderzoek.
Parameier

Influent (mg/1)

czv
BZV

5.000
940
1.090
1.040

NKj
MI,-\
NO3-N
zware metalen
EOX
PAK's (totaal)

totaal)

-

2,9
6,6 //g/l
14,4//g/l

stikstofbelasting, de stikstofverwijdering
(nitrificatie en denitrificatie) en de
efficiency van de membranen.
De HZV-verwijdering is nagenoeg
volledig. De rest-CZV bedraagt nog
ongeveer 515 mg/l. Dit is lager dan in de
proefinstallatie met het conventionele
actief-sübsysteem is gevonden (750 mg/l).

Effluent (ir g/l)
515
3
25
1,6
240
1,1
7,3 //g/l
<0,1 //g/l

Verwijdering (%)
89,7
99,7
97,7
99,8

-

60,7
0
99,4

Dit is niet alleen toe te schrijven aan de
betere slibscheiding door de toepassing
van membranen, maar waarschijnlijk ook
aan de grotere retentie van moeilijk
afbreekbare hoog-moleculaire verbindingen.
De verwijdering van zware metalen
(som van As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en

Zn) bedraagt ongeveer 61%, terwijl geen
afname van EOX is waargenomen.
Daarentegen komen PAK-verbindingen
in het effluent niet voor.
Het N K j-gehalte in het influent bestaat
nagenoeg volledig uit ammonium. Het
ammonium wordt in de proefinstallatie
volledig omgezet in nitraat. Daarnaast
wordt ongeveer 50% van het organisch
gebonden stikstof omgezet. Wat resteert
als NKj in het effluent bestaat uit zeer
moeilijk afbreekbaar organische stikstofverbindingen.
Tijdens de eerste helft van het onderzoek
kon een gemiddelde stikstofbelasting van
0,07 kg NH 4 -N/kg • ds *d worden
gehandhaafd. Vervolgens is de belasting
opgevoerd tot een maximum van 0,16 kg
NH 4 -N/kg • ds *d. Verdere verhoging van
de stikstofbelasting was met de gebruikte
proefinstallatie niet realiseerbaar door de
beperkte capaciteit van de membranen.
Respiratiemetingen aan het slibmengsel
geven echter aan dat hogere belastingen
haalbaar zijn. Het verloop van de stikstofbelasting gedurende de experimenten is
weergegeven in afbeelding 3.
In afbeelding 4 is het droge-stofgehalte
gedurende de gehele onderzoekperiode
weergegeven. Het droge-stofgehalte is
tijdens het onderzoek niet specifiek geoptimaliseerd. De redenen hiervoor zijn
de beperkte proefduur en de relatief langzame netto slibgroei. Het gemiddelde
droge-stofgehalte bedroeg 12 kg/m 3 .
De denitrificatie verliep minder goed dan
de nitrificatie. Weliswaar bedraagt de
denitrificatie ongeveer 77%, maar gezien
de hoge recirculatie verhouding is een
hogere denitrificatiegraad te verwachten.
Dit is te wijten aan de te lage CZV/N K jverhouding in het in-fluent, ondanks de
dosering van een extra koolstofbron. Dit
kan worden geïllustreerd aan de hand van
een meting van de denitrificatiecapaciteit
van het slib uit de proef-installatie. De
maximale denitrificatiesnelheid blijkt 1,0
kg NÜ 3 -N/kg • ds *d te bedragen. Cezien
de maximale belasting met nitraat-stikstof
via de recirculatiestroom van 0,49 kg
N0 3 -N/kg • ds * d is dit ruim voldoende
om het aangevoerde nitraat te reduceren.
Temperatuurbcheersmg
Hij het opvoeren van de belasting bleek de
temperatuur in de installatie snel toe te
nemen. Hierbij werd de maximale temperatuur van 38°C voor optimale nitrificatie
overschreden. Om een constante temperatuur in de installatie te kunnen handhaven
is een koelinstallatie gedimensioneerd,
waarvan het benodigde koelvermogen is
vastgesteld door temperatuurmetingen
aan de installatie. De koeling is geïnstalleerd tussen de ultrafiltratie-eenheid en de
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Afb. 3 - Het verloop van Je stikstofbelasting gedurende het pilot-plantonderzoek.
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Ajb. 4 - Het verloop van het droge-stofgehalte gedurende het pilot-plantonderzoek.

Kader 2

Warmtebalans

-E-l

Doordat bij compactsystemen hogevolumebelastingen mogelijk zijn,
vindteenrelatief hogewarmteproduktie pervolume-eenheid plaats.
Enerzijds isdit hetgevolgvanenergiedissipatie tijdens hetfiltratieproces, maaranderzijds ook door biologische warmteproduktie.
Door deze inbreng vanenergie inhetsysteem kan detemperatuur in
hetzuiveringssysteem zodanig oplopen dat koeling noodzakelijk is.
Over het beproefde compactsysteem iseenwarmtebalans opgesteld
waarbijwordt uitgegaan vandemaximale belasting tijdens het pilotplantonderzoek. Hierbijworden denavolgende gegevens
gehanteerd:
influent eneffluent debiet
stikstofbelasting
CZV-belasting (excl.C-bronvoor den.)
droge-stofgehalte
recirculatieverhouding
recirculatie over de membranen
luchttoevoer

28 l/h;
0,16kgN/kg ds*d;
0,24kgO 2 /kgds*d;
12kg/m3;
20;
10m 3 /h;
8,5nrtvVh.

Inafbeelding 5iseenschematische warmtebalans over decompactinstallatie weergegeven. Deenergetische inhoudvanvloeibareen
gasvormige stromen wordt,gerelateerd aaneen
tijdseenheid,berekend met behulpvanonderstaande formule:
E = m*c*AT
Hierinis:
E energie produktie
m massadebiet
c soortelijke warmte
AT temperatuursverschilten opzichtevan
systeem-temperatuur (37°C)

(J/s)
(kg/s)
(J/kg*K)
(K)

Detemperaturen van hetinfluent,effluent ende luchtzijn respectievelijk gesteld op20°C,37°Cen 65°C.Hetwarmteverlies door de
wanden wordtverwaarloosd vanwege hetfeitdat de pilot-plant ineen
container isopgesteld en hettemperatuurverschil inde praktijk zeer
gering is(maximaal 5°C).Deenergiedissipatie veroorzaakt door het
filtratieproces wordt berekend uitdetemperatuurstoenamevande
recirculatiestroom direct voor en nade membraanmodule.
Ditbedroeg 0,2°C.Voor deverdampingswarmteisuitgegaanvan
25%verzadiging bij het intreden en 100%verzadiging bijhet
uittreden vanlucht uithetsysteem (onder atmosferische omstandigheden).Voor deenergie dievrijkomt door biologische omzettingsreacties worden devolgende waarden aangehouden [U.S.Environmental protection agency, 1975]:
- nitrificatie
E= 26.660kJ/kgN;
- denitrificatie E= 35.625 kJ/kgN;
- CZV-oxydatie E= 14.065 kJ/kg0 2 .
Intabel Vwordt eentheoretische warmtebalansover decompactinstallatieopgesteld.

*

1 lue lit
oer

recirculatie

i
+E-u

^ - ^
+E-r2

+E-rl

i-E-w

i-E-w

it

i+E-p

T

•ecirculatie

E-in
E-uit
E-l
E-rl
E-r2
E-v
E-w
E-u
E-p

UF

N T

T

DN

-E-uit
••-

J

+Elucht
aanvoe r

energietoevoer
energie-afvoer
energetische inhoud van het influent
energetische inhoud van het effluent
energetische inhoudvan de lucht, waarbij
rekening is gehouden met compressiewarmte
reactiewarmte die vrijkomtbij denitrificatie
reactiewarmte die vrijkomt bij oxidatieprocessen
verdampingswarmte
warmteverlies door de wanden
energietoevoer door ultrafiltratie (incl. pomparbeid)
energietoevoer doorrecirculatiepomp

Afb. 5 - Warmtebalans over de biomembraamnstallatie

TABEL V - Warmtebalans proefinstallatie.
koeling door inlluenttoevoer
luchiinbreng
(incl. compressiewarmte)
dissipatie door ultrafiltratie
biologische reacties
verdamping
totaal

- 0,55 kj/s
+ 0,12kJ/s
+ 2,32 kj/s
+ 0,85 kj/s
- 0,19 kj/s
+ 2,55 kj/s

Gedurende de maximale belasting van depilot-plant is
een hoeveelheid energie van ongeveer 2,55 kj/s door eer
warmtewisselaar afgevoerd. De energieproduktie door
biologische reacties neemt een belangrijke positie in
(ruim 25%), in de energiehuishouding van het systeem.
Bijfull-scale installaties neemt de verhouding energie
dissipatie door ultrafiltratie ten opzichte van de totale
energietoevoer vanwege schaal-effecten af. Naarmate de
belasting per volume-eenheid nog verder opgevoerd
wordt, zal de invloed van de biologische warmteproduktie toenemen. Hieruit blijkt dat de temperatuurbeheersing onder invloed van de biologische omzettingsprocessen bij compactsystemen een niet te onderschatten
aandachtspunt moet zijn.
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nitrificatiereactor. Later is het berekende
koelvermogen geverifieerd aan de hand
van modelberekeningen. Hiertoe is een
snergiebalans over de installatie gemaakt
(zie kader 2). Uit deze berekening bleek
dat een aanzienlijk deel van de warmteproduktie afkomstig is van de biologische
afbraakprocessen.
Ultrafiltratie
Bij het beoordelen van het functioneren
van de buismembranen is gekeken naar
de invloed van de temperatuur en de
stroomsnelheid op de flux. Ook is de
invloed van de temperatuur op de CZVretentie bestudeerd. De resultaten zijn
weergegeven in afbeeldingen 6, 7 en 8.
Uit de proeven blijkt dat de optimale
temperatuur voor de membraanscheiding,
op basis van de CZV-retentie, 35 °C
bedraagt. De minimale stroomsnelheid
van het slib/watermengsel moet 4,5 m/s
bedragen om de vervuiling van de
membranen te beperken. Ernstige
vervuiling van de membranen is in de
relatief korte duur van het onderzoek niet
waargenomen.
Simulaties methetIA WPRC-model
Met behulp van het IAWPRC-model voor
actief-slibsystemen is onderzocht of
simulatie van het hier beschreven
compactsysteem mogelijk is. Hiertoe is
gebruik gemaak van het simulatieprogramma AS111 dat op een normale
MS-DOS PC is gedraaid.
De installatie is gesimuleerd door de
denitrificatietank en de nitrificatietank elk
ils een gemengde reactor en de membraananits en leidingwerk ook elk als een
aparté reactor te definiëren. Het stroom-

Aß. 6 - De relatie tussen de temperatuur en deflux over
k polysulfon buismembranen.

volume totaal fj]:
669
influentdebiet
fl/d]:
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retourslibdebiet [1/d]:
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Afb. 9 - Stroomschema van het gesimuleerde zuiveringssysteem.

schema van de gesimuleerde installatie is
weergegeven in afbeelding 9.
Om simulaties met dit model uit te voeren
moet een groot aantal influentfracties
worden bepaald [Van Rooij, 1993]. De
verschillende influentfracties van het
behandelde percolatiewater zijn in tabel
IV weergegeven. De gedetailleerde
influentkarakterisering is onder andere
bepaald door het uitvoeren van specifieke
respiratiemetingen [Sollfrank, 1991].
Door de lage CZV/N-verhouding in het
influent is tijdens de pilot-proef extra
koolstof-bron (azijnzuur) toegevoegd om
denitrificatie mogelijk te maken. Deze
azijnzuur-dosering van 3000 mg CZV/l
influent wordt voor de simulaties aan de
fractie snel afbreekbare CZV toegevoegd.
Voor de benodigde kalibratieparameters
in het model is gebruik gemaakt van

Afb. 7 - De relatie lussen Je stroomsnelheid over de
polysulfon buismembranen en de flux.

TABEL IV — Karakterisering influent.
Parameter

Gehalte

Henheid

Inert opgelost CZV

650

mg
CZV/l

Snel afbreekbaar CZV

250

mg
CZV/l

Langzaam afbreekbaar
CZV

2.500

mg
CZV/l

Inert gesuspendeerd CZV

1.600

mg
CZV/l

Totaal N k j

1.100

mg N/l

Opgelost N ki

1.080

mg N/l

Nif,

1.050

mg N / l

standaard kalibratieparameters voor rioolwater, omdat nog geen betrouwbare
gegevens beschikbaar zijn over de
zuivering van percolatiewater.
Van de pilot-proef zijn de laatste 12 dagen
Afb. 8 - De relatie tussen de temperatuur en de
CZV-retentie over depolysulfon buismembranen en de
relatie tussen de temperatuur en de flux over de
membranen.
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Afb. 10 - Het influentdebiet over de biomembraamnstallatie gedurende de laatste
12 dagen van het onderzoek.
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gesimuleerd. Tijdens deze periode is een
continue procesvoering gehandhaafd. Hei
verloop van het influentdebiet staat weergegeven in afbeelding 10.Voor de geselecteerde periode zijn in afbeelding 11
de resultaten van de effluentwaarden voor
nitraat en ammonium van de simulatie en
van de pilot-proef naast elkaar gezet.
Hieruit blijkt dat de simulatie de
werkelijkheid goed benadert. Net als bij
de laatste 12 dagen van de pilot-proef
wordt vrijwel alle ammonium omgezet en
blijft ongeveer 400 mg/l nitraat-N in het
effluent achter. Blijkbaar is de extra
koolstof-dosering onvoldoende om het
gevormde nitraat volledig te kunnen
denitrificeren.
In afbeelding 12 staan de gemeten en
gesimuleerde droge-stofgehalten in een
grafiek uitgezet. Ook hier blijkt dat de
simulatie de werkelijkheid dicht benadert.
Geconcludeerd kan worden dat met hel

0 meting

280

Afb. 12 - Drogestofgehalte gedurende de
laatste 12 dagen
van het onderzoek.

IAWPRC-model het compactsysteem
goed beschreven kan worden en dat dit
model derhalve ook toepasbaar lijkt voor
zuiveringen die afwijken van huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties.
4. Kosten
Om een indruk te krijgen van de kosten
van de combinatie van biologische afvalwaterzuivering en membraantechnologie
zijn de kosten van dit systeem vergeleken
met een conventionele actief-slibinstallatie
met voorgeschakelde denitrilicatie, beide
met als toepassing de zuivering van percolatiewater. Hieruit is gebleken dat de
kosten voor de zuivering van percolatiewater voor beide systemen nagenoeg
overeenkomen. Wanneer in ogenschouw
genomen wordt dat het systeem waarbij
biologische zuivering en membraantechnologie gecombineerd zijn veel minder
ruimte in beslag neemt, biedt dit systeem
aantrekkelijke perspectieven. Hierdoor
kan dit svsteem zeker concurreren ten

5. Conclusies
De combinatie van biologische zuivering
en membraantechnologie biedt goede
perspectieven voor de zuivering van
geconcentreerde afvalwaterstromen. Het
onderzochte systeem onderscheidt zich
van andere compactsystemen vooral
doordat de zuurstofoverdracht geen
beperkende factor vormt voor de belasting
van de reactoren. Daarnaast is dit systeem
niet afhankelijk van de hechting van slib
aan een drager zoals bij airlift of vastbedsystemen. Het biedt een goed
beheersbaar proces met een goede
effluentkwaliteit bij een normaal kostenpatroon.
Voor optimalisatie van dit proces zal nog
nader onderzoek plaatsvinden naar
membraanfouling en de toepasbaarheid
van diverse soorten membranen. Daarnaast zal verder onderzoek gedaan
worden naar de werking van het systeem
wanneer andere afvalwatersoorten
behandeld worden.
Het systeem zal vooral ingezet kunnen
worden waar ruimte van doorslaggevend
belang is voor de plaatsing van een
zuiveringsinstallatie. Voorbeelden hiervan
zijn afvalwaterzuivering bij de industrie,
percolatiewaterzuivering en de zuivering
van filtratiewater van een slibverwerking
op een bestaande rwzi. Op het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk (rwzi Dokhaven)
zal door ZHEW en Grontmij in STOWAverband met dit systeem pilot-plantondcrzoek uitgevoerd worden naar de
zuivering van filtratiewater (interne
N-stroom).
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inzicht in deze materie te vergroten.
Het kan een hulp zijn bij het ontwerpproces van filters waarbij inzicht in de
benodigde contacttijd een belangrijke rol
speelt.
Daarnaast kan het model gebruikt worden
om tot optimale procescondities te komen.
Hierbij kan meer inzicht worden
verkregen in bijvoorbeeld de invloed van
het terugspoelen van het filter, de
responsie van het filter op een plotselinge
toename van de AOC-influentconcentratie
en de invloed van de watertemperatuur.
Natuurlijk kan het model ook gebruikt
gaan worden voor meer fundamenteel
onderzoek om de beschouwde processen
die zich in het filterbed afspelen diepgaander te onderzoeken.
Verder is het model na enige aanpassing
ook te gebruiken voor andere biologische
processen zoals het denitrificatieproces.
Deze toepassing is in voorbereiding.
Verantwoording
Dit model is gemaakt door
R.J. N. Willemse in het kader van het
afstudeerwerk aan de faculteit der
Civiele Techniek van de TU Delft onder
begeleiding van prof. ir.J. C. van Dijk. Het
is tot stand gekomen door samenwerking
met dhr. F. A. P. Houtepen en ir. G Zoet
van de waterleidingmaatschappij Noord-

West-Brabant en dr. ir. D. van der Kooij
van het KIWA. Het model en eindverslag
zijn verkrijgbaar bij de vakgroep Gezondheidstechniek en Waterbeheersing van de
TU Delft.
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Watergebruik neemt af
Het watergebruik is het afgelopen jaar
opnieuw afgenomen. Dit zou er op
kunnen wijzen dat waterbesparende maatregelen succes beginnen te krijgen. In
1993 heeft Gemeentewaterleidingen
Amsterdam 91,6 miljoen kubieke meter

water geleverd, een daling van 0,5%
vergeleken met vorig jaar. Omgerekend is
dat ongeveer 150 liter per hoofd van de
bevolking per dag.
Dit schrijft ir. M. K. H. Gast, directeur
Gemeentewaterleidingen Amsterdam in
het Jaaroverzicht 1993.
Genieten van water
Gemeentewaterleidingen is met verscheidene onderzoeken bezig. Zo loopt er
op dit moment een grootschalig onderzoek naar de kennis van de burgers over
hun leidingwater. Uit de eerste resultaten
bleek dat twee van de drie Amsterdammers niet weten dat hun water zacht
is. En maar de helft van de bevolking weet
dat er geen chloor in het drinkwater zit.
Ook over het dagelijks watergebruik
bestaan nog tal van misverstanden.
Gemeentewaterleidingen hoopt met de
campagne 'Genieten van het zuiverste
water. Nu, maar ook later' de misverstanden uit de weg te ruimen en zo
ook het milieu een handje te helpen.
Verhuizing
Het afgelopen jaar stond voor Gemeentewaterleidingen in het teken van grootscheepse bouwactiviteiten. Er kwamen
nieuwe zuiveringsinstallaties in
Amsterdam Zuid-Oost gereed, aan de
Haarlemmerweg verrijst een nieuw pompstation. Nabij de Amsterdamse Waterleidingduinen is een nieuw technologisch
laboratorium in gebruik genomen en
wordt ook nog druk gebouwd aan nieuwe
zuiveringsinstallaties.
Aan de Transformatorweg is een nieuw
pand aangekocht, waar de medewerkers
van de vestiging aan de Haarlemmerweg
in 1994 naar toe zullen verhuizen.
Zelfstandig
Gemeentewaterleidingen onderzoekt of
het mogelijk en wenselijk is dat het bedrijf
binnen afzienbare tijd verzelfstandigd kan
worden. Dit betekent dat het bedrijf een
NV zou worden, waarvan de aandelen in
handen zijn van de gemeente Amsterdam.
De eventuele verzelfstandiging mag geen
financiële gevolgen hebben voor de
burgers van Amsterdam. Ook moet het
gemeentebestuur invloed kunnen blijven
uitoefenen op zaken als tarieven, milieubeleid en natuurbeheer.
Internationale contacten
Ook in het afgelopen jaar ondersteunde
Gemeentewaterleidingen de drinkwatervoorziening in ontwikkelingslanden. Het
bedrijf was actief in Egypte, Nigeria en
Mozambique. (Persbericht GWA)

