PLATFORM

hoge(re)drogestofconcentraties. Onderzocht
wordt welkemeetapparatuur in het MBR-concept betrouwbaar kan worden toegepast.

Zenon
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Beverwijkstaat synoniem voorMBRsinds hetHoogheemraadschap van UitwatcrendcSluizen in
Hollands Noorderkwartier,STOWA en DHV Water in
iincn nier ccn^rootschalig pilotonderzoekop het^cbicd van de membraaiibioreactor-techuoloqic. Uier installaties werdengebouwd
waarmee ruim tweejaar luiiq uitgebreid onderzoek isveniclir. Maar hiermee was het MBR-onderzoek niet a/gelopen. Het pilotouderzoek in Beverwijk isvoortgezet. Naast deoorspronkelijke vier
MBR-systemcn zijn ookanderesystem
hi van het onderzoek ismeerdan voorloralcjerichtop despecifieke o:
BR-pilotinstallatie.
In 2000en 2001 stond het onderzoek vooral
in het teken van het verder ontwikkelen van
het MBR-concept voor toepassing onder specifiekNederlandse omstandigheden. Decontinue vergelijking tussen devier systemen
maakte een efficiënt onderzoek mogelijk,
waardoor deprocesvoering van deMBR-systemen in een relatiefkorte tijd vergaand kon
worden verbeterd. Het onderzoek in 2002en
2003is vooralgericht opde verdere optimalisatie vandeafzonderlijke systemen en de
beantwoording van meer specifieke onderzoeksvragen diegezamenlijk met de membraanleveranciers en onderzoekspartners wer-
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den geformuleerd. Zois in 2002onder andere
veelaandacht besteed aan een verdere optimalisatievandechemische reiniging van de
membranen. Opverschillende pilotinstallaties
zijn uiteenlopende reinigingsmethodieken
intensiefuitgetest. Verder isin de betreffende
periode een begingemaakt met een verdergaande automatisering van verschillende
pilotinstallaties,één en ander met het oogop
de noodzaak hiertoe in depraktijk. Dedynamicavaneen membraanbioreactor verschilt
wezenlijk van een conventionele installatie en
daarnaast isnog maar weinig bekend van de
werking van diverse meetapparatuur bij

TijcLschemavarihttMBR-onderzoekinBevenvijk.
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DeZW5ood module is het afgelopen jaar
ontwikkeld. Het prototype isdirect na de ontwikkeling richting Beverwijk verscheept en
wordt daar sinds afgelopen november getest.
Deresultaten worden vergeleken met dievan
deZW500Cmodule. Demembraantank waarin
de nieuwe modules zijn geplaatst, isaangepast,zodat dezequa hydraulische gedrag volledig overeenkomt met het ontwerp van deMBR
te Varsseveld.
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Naar deeerste tweesystemen is uitgebreid
onderzoek verricht bij constante en proportionele flux en aan de hand van piektesten.Zoals
isweergegeven in afbeelding 1 isdeZW50oa
module na een periode vandriejaar eind 2002
vervangen door deZW5oodmodule.Na deze
periode van intensiefonderzoek ziet de
ZW5ooamodule ernog'als nieuw' uit. Depositieveeffecten van de opBeverwijk ontwikkelde
Maintenance Cleaning(MC)en degoede voorbehandeling hebben hieraan sterk bijgedragen.In afbeelding 2isdit resultaat zichtbaar
gemaakt met het verloop van de permeabiliteit
over een periode van driejaar. Teneinde de
integriteit van de membranen aan te tonen is
recent op verschillende locaties autopsieonderzoek uitgevoerd. Hetzelfde isvoor de
ZW500Cmembranen gedaan. Onderzoek naar
deoptimalisatie van de membraanreiniging
heeft ertoegeleiddat nieuwe succesvolle
methoden van reiniging zijn gevonden. Mede
alsgevolghiervan wordt alsedert lange tijd op
één van de twee pilotinstallaties waterstofperoxidegebruikt in plaats van het milieuonvriendelijke natriumhypochloriet.
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Zenon is reeds vanafhet begin van het
pilotonderzoek op de rwzi Beverwijk van de
partij. In een periode van ruim driejaar zijn
evenzoveel verschillende modulen getest
(ZW5ooa,ZW500Cen ZW5ood). Kenmerkende
verschillen tussen dezedrie typen liggen in de
één- oftweezijdige permeaatonttrekking en de
membraanpakking(sdichtheid).
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MetdeKubota pilotinstallatie heeft in het
voorjaar van 2002een grootschalig reinigingsonderzock plaatsgevonden. Hieraan voorafgaand waren de plaatmembranen almeer dan
eenjaar niet meer gereinigd. De permeabiliteit
washierbij gedaald van700-800tot 200-3001/
(mz.h.bar).Tijdens het onderzoek iseen groot
aantal verschillende reinigingen uitgevoerd,
waarbij diverse chemicaliën en combinaties
van chemicaliën zijn gebruikt.Teneinde het
onderzoek representatief tekunnen uitvoeren
iseen testsysteem ontwikkeld, waarmee op
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braanunit van ieder 150platen. Hierna isvia
een duurtest van viermaanden het verloop van
depermeabiliteit gevolgd. Deze bleek na één
week tezijn gestegen tot 800l/(mz.h.barj. Vier
maanden later aan het einde van het pilotonderzoek was de permeabihteit 400-500 1/
(m2.h.bar), hetgeen overeen kwam met de verwachting op basis van het uitgevoerde onderzoeksprogramma. Afbeelding 4geeft het permeabiliteitsverloopgrafisch weer.
Het onderzoek met de Kubota-pilot is in
juni 2002afgerond. Depilotinstallatie is na
ombouw toegepast voordezuivering van percolaatwater bij een bedrijf in Dordrecht.
Mitsubishi
HetonderzoekmetdeMitsubishi pilotinstallatieisin 2002nogdriemaanden voortgezet.Indezeperiode isvanconstantefluxovergegaan naar piektesten en isfrequent de
zogenaamde 'Enhanced Maintenance Cleaning'
rcimgingsprocedureuitgevoetd.Deze procedure
isvoordemembranen geoptimaliseerd en geau-

DeZenonZVJ^ooamodulenadriejaaronderzoek.
drie membraanplaten een reiniging in situ
kon worden uitgevoerd, terwijl de rest van de
pilotinstallatie normaal bleeffunctioneren. In
afbeelding 3isvoor de verschillende testen
aangegeven hoeveel de permeabihteit stijgt ten
gevolge van de betreffende reiniging. Bij reiniging nr. 1neemt de permeabihteit bijvoorbeeld met een factor 1,8 toe,oftewel een stijging van 80%.

tomatiseerd,zodat dezeookvoor grootschalige
installaties toepasbaar is.Het leverdeuiteindelijkeen stabiele permeabiliteit op,waardoor
piekbelastingen tijdens RWA-omstandighedcn
beterdan indeeerstetwaalfmaanden van het
onderzoek waren optevangen.Met een hogere
frequentie van reiniging kanookinde koude
periodedepermeabiliteit opeen aanvaardbaar
niveau wordengehouden.Na hetonderzoek in
Beverwijk isdepilotinstallatie verhuisd naar de
universiteit van Wageningen.

De tweebeste reinigingsmethodieken zijn
vervolgens afzonderlijk toegepast voor respectievelijk de bovenste en deonderste mem-

Tabel 1.

Zenon

chemischereiniging
mechanische reiniging
optimalisatie bedrijfsvoering
membraanperformance
membraan autopsie
hydraulisch ontwerp
automatisering
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Het verloop van depermeabiliteit vandeZW^ooa module

Permeabiliteit online

Naar hetX-Flowsysteem isin 2002nog
anderhalve maand onderzoek gedaan. Hierin is
veelaandacht besteed aan een verdere verbetering van deMaintenance Cleaning eneen verdereoptimalisatie c.q.ontwikkeling van het
MBR-concept met buismembranen.Vanafde
aanvang van het pilotondcrzockzijn de membranen bedreven onder LowPressure Cross
Flowprocescondities (LPCF).Daarbij isdecross
flowin het buismembraan relatieflaag(ca. 0,5
m/s) en isdeenergieconsumptie vergelijkbaar
met dievan ondergedompelde membraansystemen. In 2002ishet effect bestudeerd van het
regelmatig overschakelen naar standaard cross
flowcondities,waarbij eenduidelijk hogere
snelheid wordt gehanteerd (2-3m/s).Alsgevolg
vandeze nieuwe alternerende werkwijze bleek
het risicovanverstopping tijdens deLPCFmode teworden geëlimineerd. Daarnaast
leverdedezeprocesvoering een reductie op van
het aantal benodigde reinigingen endebenodigde chemicahcndosering.
Deconsequenties van deweergegeven procesvoering isenerzijds dat het geïnstalleerde
vermogen voordevollecross-flow capaciteit
dient teworden uitgelegd en dat met name tijdensRWA-condities hetenergieverbruik tijdenscross-flow bedrijf hoger zalzijn. Anderzijds kan deMBR-installaticworden uitgelegd
open beduidend hogere ontwerpflux, waardoor
minder membraanoppervlak en derhalve lagere
investeringen nodigzijn. Depilotinstallatie is
na beëindiging van het onderzoek naar het Van
Hall instituut in Leeuwarden gebracht.
Memfis

Oitderzoekspimtenin2002en2003.

onderwerp

X-Flow
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Depilotinstallatie van Memfis heeft vorig
jaar enkele maanden op derwzi Beverwijk
gestaan. Deze pilot wasvoorzien van flexibele
plaatmembranen, waarbij devoordelen van
plaatmembranen (robuustheid) met die van
holle-vezelmembranen (mogelijkheid van
terugspoelen) werden gecombineerd. Deprocesvoering van het systeem bestond uit de productie-mode gevolgd door relaxatie en indien
nodigeen in-situ MC-proccdurc door het
terugspoelen met chemicaliën.

Resultaten vandeverschillende remitjingsmethoden op de Kubota-membranen.
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DeMemjîspilotinstallarie.

Deinstallatie wasgebouwd als gecompartimenteerde unit met een capaciteit van vijf
kubieke meter per uur, waarmee tevens de
haalbaarheid van deMTR kwaliteit zou
worden onderzocht.Alsgevolgvan technische
problemen met de plaatmembranen isechter
geen sprakegeweest van een bevredigend
onderzoek. Hiervan zijn dan ookgeen representatieve resultaten te melden.

Toray
Depilotmstallatie vanSeghers Keppeldie
sinds afgelopen februari op derwzi Beverwijk
staat, isuitgerust met Toray plaatmembranen.
Dezezijn, net als bij andereJapanse systemen,
gestapeld om zodoende meer membraanoppervlakte per vierkante meter grondoppervlak
tekunnen plaatsen.Deprocesvoering bestaat
uit permaatontrekking (productie) gevolgd
door relaxatie met in-situ terugspoelen indien
nodig. Het systeem wordt vooralsnog belast
met een constant influentdebiet om de membranen goed te kunnen calibreren en instellen.
Piektesten volgen in de loopvan deze maand,
waarna de installatiegedurende enkele maanden met een proportioneel influentdebiet zal
worden belast. Deeerste resultaten zijn veelbelovend met een hogeen vooralsnog stabiele
permeabiliteit.
O n - l i n e analysers
Deoptimalisering en automatisering van
deprocesregeling is in 2002een belangrijk aandachtspunt geweest en zaldat ook ditjaar zijn.

Tabelz.
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heid vandenieuwegeneratie on-line apparatuur zodanigis,dat toepassingin regelingen
zonder meer kan worden overwogen.

Verschillende typen on-line apparatuur
van meerdere leveranciers isuitgebreid getest
en toegepast binnen verschillende procesregelingen.
DeZenon pilotinstallarie isin 2002voorzien
vaneengroot aantalon-line meetinstrumenten,welkeonder meer wordengebruikt voorde
regelingvan dezuurstofinbreng, degrootte van
diverserecirculatiestromen ende spuislibonttrekking.Met namedezelaatsteregelingisvan
groot belang,vanwegedeenorme DS-concentratieverschillendiekunnen optreden bij
manuele slibonttrekking.Het streven naar het
behalenvanzeer lagestikstof- en fosfaat-permeaatconcentraties wordt hierdoor bemoeilijkt.
Overigens kan opbasisvandeonderzoeksresultaten worden opgemerkt dat de nauwkeurig-

V e r v o l g i n 2003
Vanwegekomende ombouwwerkzaamhedenopderwziBeverwijkzalhet onderzoek
dit najaar wordenafgesloten.Ditjaar gaat bij
Seghersdeaandacht vooraluit naardeoptimalisatievanhet plaatmembraansysteem endeprocesautomatisering.Daarnaast zalmetdepilotinstallarie het behalen vanMTR-kwaliteit
worden onderzocht.Metdepilotinstallaties van
Zenonzalvooralaandacht worden besteed aan
aspecten diemedegerelateerdzijn aan het ontwerpenderealisatievandedemonstratieinstallatieVarsseveld.

type onderzoek

TUDelft
membraanvervuilingstesten
IHE/ Zenon
membraanvervuilingstesten
TUDelft / University ofBritish Colombia biologische en chemische fosfaatverwijdering
RIZA
hormonale enxeno-oestrogene stoffen
IVTAachen
voorspellend model voor de permeabiliteit
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HetverloopvandepermeabiliteitvandeKubota plaatmembranen.

Het dynamisch gedrag van een MBR-mstallatie wijkt namelijk sterk afvan een conventioneleactief-slibinstallatie. Enerzijds wordt dit
veroorzaakt door een kortere verblijftijd, waardoor veelsneller en effectiever op proceswijzigingen (b.v.piekbelastingen) gereageerd dient
teworden. Anderzijds hangt dit samen met
het feit dat demembraantank, in tegenstelling
tot denabezinktank, niet alleen voor de slibwaterscheiding verantwoordelijk is,maar
bovendien een integraal onderdeel uitmaakt
van het biologische zuiveringsproces. Daarnaast isautomatisering belangrijk vanuit het
oogpunt van MBR-toepassingen op kleinere
installaties,waar geen dagelijks toezicht wenselijk ofmogelijk is.

Onderzoekendooruniversiteitenenonderzoeksinstellingen

onderzoeksinstelling

S

Fundamentele onderzoeken
Het MBR-onderzoek te Beverwijk biedt
niet alleen de membraanleveranciers demogelijkheid hun systeem telaten onderzoeken en
optimaliseren, ook verschillende universiteiten en onderzocksmsrcllmgen hebben van de
mogelijkheid gebruik gemaakr om kennis op
tedoen. Eenoverzicht van de vorigjaar uitgevoerdeonderzoeken staat in tabel 2.Resultaten
van dezeonderzoeken zullen door de betrokken instellingen in een later stadium worden
gepubliceerd.

Evaluatie
Het MBR-onderzoek dat sinds 2000opde
rwziBeverwijk plaatsvindt, heeft de toepasbaarheid van deMBR-technologieonder de
specifieke Nederlandse omstandigheden aangetoond. Het onderzoek is vernieuwend
geweest opeen groot aantal wezenlijke punten
en heeft mede daardoor een impuls gegeven
aan deverdereontwikkeling van deMBR-technologie wereldwijd. Ookin het afgelopen jaar
heeft het onderzoek weer veelnieuwe inzichten opgeleverd, met name ophetgebied van
chemische reinigingsmethodieken endeautomatisering. In de nabije toekomst wordt een
verdere vooruitgang verwacht.

