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Her lijkt momenteel also] deaandacht voorde membraaubioreactor vooralgericht isop de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Industriële waterverbruikers worden zich echterooksteeds meer
bewustvan de mogelijkheden dieeen MBR biedt, met alleen als middel om aan strenge cjfluenteisen
tevoldoen, maar ookom vergaand waterhercjebruik te realiseren. Oorspronkelijk werd ecu ntcmbraanbioreactor vooral toegepast alssprake wasvan imituj ojslecht afbreekbare vervuiling in het
afvalwater. De tendens isnuom ookvoorecnvoudirj biologisch behandelbaar afvalwater niet meer
alleen met conventionele beliaudeliitqstechmekcn tewerken.
In het ontwerp van een industriëleMBR
zitten enkele fundamentele verschillen in vergelijking met het ontwerp van huishoudelijke
MBR's.Deaard, samenstelling en hoeveelheid
industrieel afvalwater zijn ergafhankelijk van
het productieproces waarbij afvalwater wordt
gegeneteerd.
Industrie versus c o m m u n a a l
Een inherent verschil in ontwerp is het
afvalwatervolume dat in deMBRmoet worden
behandeld. Industrieel afvalwater heeft in het
algemeen een klein volume en isvaak hooggeconcentreerd in vergelijking met de grote
volumes en delageconcentraties in huishoudelijke systemen. De fluctuaties in het debiet
zijn in het algemeen beperkt en worden vaak
nog verder afgevlakt door het toepassen van
buffering. Het adagium dat "opslag goedkoper
isdan membranen" iseenbelangrijke overweging in het ontwerp.
Doorde buffering en de (bijna) constante
voedingsstroom naar de MBRkan de voorbehandeling worden afgestemd opdit debiet. Dit
leidt tot compacte voorbehandelingssystemen
die relatiefgoedkoop zijn. Voor huishoudelijke
zuiveringen daarentegen moet de voorbehandeling worden ontworpen voor RWA condities, hetgeen leidt tot aanzienlijke kosten.De
buffertank beperkt ookde schommelingen m
de belasting van dezuivering, wat het mogelijk maakt om ook het volume van de biologischezuivering tot het minimum beperkt te
houden. Omdat de membraankosr.cn relatief
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onbelangrijk zijn in de totale projectkosten
van een industriële waterzuivering wordt de
ontwerp flux van de membranen vaak bewust
laaggekozen. Delage flux zorgt ervoor dat de
membranen minder hydraulisch worden
belast, waardoor een stabielere bedrijfsvoering
eneen langere membraanlccftijd worden
bereikt.

Ervaringen huishoudelijk MBRonderzoek
HetMBR-onderzoek opde huishoudelijke
zuivering inBeverwijk richtte zich op huis-
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houdeljjk afvalwater. Toch isdit onderzoek
ook voor industriële toepassingen erg belangrijk geweest.Voorde toegepaste membranen
zijn de toepassingsmogelijkheden nu beter
gedefinieerd. Dit vergemakkelijkt de membraankeuze voor industriële MBR-toepassingen.Daarnaast isuitgebreid onderzoek
gedaan naar de noodzaak van voorbehandeling, waarmee voor specifieke situaties dejuistevoorbehandeling kan worden geselecteerd.
Tot slot heeft het pilotonderzoek in Beverwijk
aangetoond dat het vangroot belang isom de
juiste plaats teselecteren waar het membraansysteem in dezuivering wordt gepositioneerd.
Aan deandere kant kunnen huishoudelijkezuiveringen ook leren van deindustrie. Met
namede uitgebreide kennis van automatisering en bedrijfsvoering isvangrote waarde
voor huishoudelijke zuiveringen.

Industriële voorbeelden
Diverseconventionele zuiveringen in de
voedingsmiddelenindustrie en bij bijvoorbeeld
destructiebedrijven zijn doorgebruik te
maken van modulaire membraanunits opgewaardeerd tot een MBR.Dezesystemen behoren nu tot degrootste industriële MBR's en
hebben een hydraulische capaciteit tot350
kubieke meter per uur met een vuillast tot
400.000v.e.Veelvan dezegrote MBR's lozen
direct op het oppervlaktewater. Dekwaliteit en
betrouwbaarheid van het effluent zijn hierbij
van het grootste belang.Voorbeelden van
MBR-toepassingen in deindustrie tonen de
uiteenlopende redenen waarom vooreenMBR
isgekozen.
Gefaseerde aanpak complex afvalwater
Het farmaceutisch bedrijfClariant LSMin
Milaan heeft deafgelopen vierjaar deoude,
conventionele biologische zuivering omge-
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bouwdtoteenuitvijfsectiesbestaandeMBR.
Hetptoceskenmerktzichdoordegrotecomplexiteitvanhetafvalwater: meerdan200verschillendeproductenenontelbare halffabrikatenenbijproducten. Ineersteinstantiezijn
daaromslechtstweesectiesomgebouwd tot
MBR. Demembranenzijn bovendeoude
rechthoekigenabezinktanks opgesteld.De
bestaande nabezinktanks werdengcbruikrom
dehydraulischecapaciteitvandebiologische
zuiveringtevergroten.Onlangsisookde vijfde
entevenslaatstesectieinbedrijfgenomen.
DoordeombouwvaneenconventionelezuiveringtotMBRkanwordengegarandeerd dat
hetgezuiverdewatergeschiktisvoorlozingop
het oppervlaktewater.DeMBRbijClariant
LSMiseengoedvoorbeeldvandeflexibiliteit
diewordtverkregendooreenmodulairMBRontwerp toetepassen.Hetsysteemisgedurendehetgeheleprocesvolledigbeschikbaar
geblevenvoorafvalwaterzuivering enisvia
verschillendehybridevormen inmiddels
omgebouwd toteenvolledigeMBR.
Remediete^qeii siiluiirspocliini
Eengoedvoorbeeld vanflexibel enkostenbesparendontwerpen vormendeMBR-systemenvoorhetdestructiebedrijfRendacmet
vestigingen inBergumenSon. Het afvalwater
afkomstig vankadaververwerkingiszeer
geconcentreerd (zowelwatbetreft CZValsstikstof),maarispotentieelgoedbiologisch
behandelbaar.InBergum(250.000v.e.)leidde
eentoegenomenconcentratieveteneensubstantieelhogerebelastingindebestaandezuiveringtotdevormingvanlichtslib,resulterendinperiodieke slibuitspoeling.Deze
uitspoelingwordtvoorkomen dooréénvande
twee biologischezuiveringenomtebouwen
toteenMBR.DezeMBRiszodanig ontworpen
datoptimaalgebruikwordtgemaaktvande

bestaandeunitszoalsde nabezinktanksen
filterpersen. Hetontwerpisflexibelgenoegom
plotselinge verstoringenzoalsgrotehoeveelhedenvet,lageretemperatuur ofhogere
debietenaantekunnen.Demembraanunitis
zodaniggedimensioneerd datuitbreidingvan
demembraancapacitcit eenvoudigisterealiseren indieninderoekomsteengroterpermeaatdebiet nodigis(huidige ontwerpwaarde
bedraagt45kubiekemeterperuur).InSon
leiddeperiodiekslibverliestothogeoperationelekostenvoorslibontwateringenhetperiodiekuitbaggeren vandevijvers,dieachterde
nabezinktankszijngeschakeld.Daaromis
beslotenomookdaaréénvandetweebiologischezuiveringenomtebouwentoteenMBR
(permeaatproductie80kubiekemeterperuur).
Opdezemanierkwameennabezinktank
beschikbaardiewordtgebruiktalsaanvulling
opde nabezinkcapaciteit vanhetconventionelesysteem.
Betrouwbaarheid
Pfizer inIerland heeft zonder twijfel een
MBR-systeemmeteenpotentieel moeilijk
behandelbaar ofzelfstoxisch afvalwater.
Onderdevelefarmaceutische productendie
Pfizer inCorkproduceertbevindtzichonder
andere(resten van)Viagra.Nauitgebreide
pilottcstsmetdiversesystemenbleekalleende
MBR-tcchnologie100procent betrouwbaar.De
zuiveringbestaatmomenteel uiteenmetzuiverezuurstofwerkendebiologischezuivering
metnageschakeldemembraanfiltratie. Deverwerkingscapaciteitbedraagt63 kubiekemeter
peruurmetdemogelijkheid indetoekomst
uittekunnen breiden.
'Lastig' afvalwater
GeneralMotorsinCanadaproduceert
ongeveer1.000kubiekemeterafvalwater per
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dag.Hetafvalwater bevatveelolie.Dezeolie
veroorzaakteveelproblemenindeconventionelebiologischezuivering.Inmiddelsishet
systeemomgebouwd toteenMBR.Omvervuilingindebuisvormigemembranen doorde
hogeconcentratieolietevoorkomen,wordt
eenrelatiefhogevloeistofsnelheid vanvijf
meterpersecondeaangehouden.Hetpermeaatisgeheelolievrij.Het'biologisch'slibvan
deMBRdaarentegen bestaatvoordehelft uit
olie.Dezehogeolieconcentratiemaakthet
echteraantrekkelijk hetslibtegebruikenals
brandstofinheteigenketelhuis.
Waterzuiveringvooreen kleineruimte
Deoffshore industrieheeft temakenmet
zeerstrengeeffluenteisen terbeschermingvan
hetmilieu.Omaandezeeisentekunnenvoldoenmoeteenafvalwaterzuiveringdeeluit
makenvaneenboorplatform. Omdatopplatformsslechtseenbeperkteruimte beschikbaar
is,moetdezuiveringzocompacr mogelijk
wordengebouwd.DeMBR-tcchnologie komt
aandezeeisentegemoet.Daarnaastmaaktde
uitstekendecffluentkwaliteit vandeMBRhet
mogelijk omhetwaternatertiairebehandelingtehergebruiken.Inhetalgemeenbestaat
detertiairebehandelinguit actiefkoolfiltcrs,
UV-dcsinfcctie endoseringvaneenbactericide.

OmbouwSBR
Ookbijeentankreinigingsbedrijfwas
slechtseenbeperkteruimtebeschikbaar.De
oorspronkelijke zuiveringbestonduitéén
'sequencingbatchreactor'(SBR)meteenhoogtevan17meter.Sinds15192werktedereactor
probleemloosenwerdenrelatiefhogerendementen bereikt.Dooreentoenemendevraag
naartankreinigingwerddemaximalehydraulischebelastingbereikt.Conventioneleuitbreidingvraagtteveelruimte.
DoordeSBRomtebouwentotMBRen
tevenscontinu tegaanbedrijven iseenzeer
compacteombouwgerealiseerd.Mededoorde
beperkteruimtemaarookde reactorhoogte
blekenoverdrukmembranen hierhetmeest
geschikt.Bijkomend voordeelvandeombouw
naarMBRisdeverbeterde cffluentkwaliteit;
metname deconcentratiezwevendestofis
nihilgeworden.Naeenuitgebreide full-scale
testperiodewerkthetsysteemnubijna opde
ontwerpcapaciteit van15kubiekemeterper
uur.Typerendvoordetestperiodeishetperiodiekweertijdelijk omschakelen naardeSBRmode.Traditioneelwordtaangenomen dat
slibvanMBR-systemen,zekermetoverdrukmembranen nietofnauwelijks meerbezinkt.
Geblekenisechterdatdeconfiguratie vanhet
systeemzodanigisdatterugschakeling naar
SBRmogelijk iszonderdat slibuitspoeling
plaatsvindt.
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bron dosering.Deslib/waterscheiding vindt
plaats in separate zones voorzien van onderdrukmembranen.

Conclusie

OmbouwvanSBRnaarMBRbijeentankretnujer.

Realisatie

•

Deindustrie wordt zich steeds meer
bewust van de mogelijkheden dieeenMBR
biedt, niet alleen als middel om aan strengeeffluenteisen te voldoen, maar ook om
vergaand waterhergebruik te realiseren;

•

DeMBRisniet alleen ideaalvoor het
behandelen van complex afvalwater, maar
ook het geringe ruimtebeslag ofde
betrouwbaarheid van de effluentkwaliteit
kunnen belangrijke doelstellingen zijn;

•

Fundamentele verschillen bestaan in het
ontwerp van een industriële MBRin vergelijking met het ontwerp van huishoudelijke MBR's.Toch ishet van groot belang

HetactiefslibvaneenindustriëleMBR-iitstallariekanveeloliebevatten.

Desleutel tot succes voor de toepassing
van het MBR-concept isdeselectie van devoor
het type afvalwater best toepasbare membraan
in combinatie met eenjuiste configuratie van
de biologische reactor.Vooral bij (partiële)
ombouw van een bestaande zuivering zal een
juiste membraanselectie van het grootste
belangzijn. Het selecteren van geschikte
membranen vereist veelervaringen soms zelfs
pilottests.Ookvoor pilottests geldt dat een
ruime ervaringessentieel isbij de keuzevan de
beste pilotopzet. Om de industrie een weloverwogen keuze en risico-inschatting te
kunnen laten maken wordt vaakeen adviesen ingenieursbureau ingeschakeld.Alszo'n
bureau voldoende kennis in huis heeft op het
gebied van MBR,iseen turnkey levering een
logisch alternatief Het risico komt hiermee bij
deexperts teliggen en één bedrijfis verantwoordelijk voor de volledige realisatie.
Eenrecent voorbeeld van een project
waarbij een adviseur verantwoordelijk is
gemaakt voor ontwerp en werking van de
complete installatie isEcoparkde Wierdcin
OudeHaske. EcoparkdeWierde moet de
gecombineerde afvalwaterstroom afkomstig
van devuilstortplaats (pcrcolaat)en het anaërobe vergistingssysteem (fikraat) vergaand
gaan zuiveren. Dezegecombineerde afvalwaterstroom heeft een CZVconcentratie van
2.000-5.000mg/l terwijl deNKj concentratie
700-1.500mg N/l bedraagt. Het belangrijkste
lozingscriterium iseenN-totaal van40mg
N/l. Door een innovatiefontwerp, gebaseerd
opeen ruime ervaring, was het mogelijk om in
een zeer korte periode een kosten-effectief ontwerp te maken en vervolgens te realiseren.
Binnen éénjaar na opdrachtverlening isop
deze wijze een MBRmet een capaciteit van30
kubieke meter per uur gerealiseerd. Het systeem bestaat uit een Carrousel 2000®met C34
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MBR-installatiebijPfizerinIerland.

alleervaringen (Beverwijk) bij ontwerp en
realisatiemee te wegen;
Desleutel tot succes voorde toepassing
van het MBR-concept isdeselectievan de
voor het typeafvalwater best toepasbare
membraan in combinatie met eenjuiste
configuratie van debiologische reactor.*

