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kubieke meter per uur. Debiologische capaciteit bedraagt 500i.e.à54gr. BZV.De membranen zijn in een tweetal onafhankelijke straten
uitgevoetd, waatdoor het bij deze installatie
onder meer mogelijk isverschillende reinigingsregimes te testen.
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GemiddeldeinfluenrwaardenrwziMaasbommel(periodeaugustus2002-juli2003).
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413 mg/l
154 mg/l
51 mg/l
7,8mg/l
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Gedurende degeheleonderzoeksperiode is
de influentkwaliteit van dc rioolwaterzuiveringsinstallatie redelijk stabiel gebleven.De
belangrijkste parameters van het influent zijn
weergegeven in tabe
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Dc naderendestrenge MTR-kwaliteit noopt dewaterkwaliteitsbeheerders tot nadenken over aanpassing van debestaande rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Voordit doeleinde begon het
Waterschap Rivierenland, insamenwerking met Royal Haskoning enSTOWA, ecupilot-MBR op
dcrwzi Maasbommel. Nu, ruim cen jaar later, kunnen deeersteconclusies wordengetrokken overde
haalbaarheid van deextreem lage totaalstikstof en-Josfaatwaarden endeverwijdering van zware
metalen en microverontreinigingen. Vooreengoede vergelijking niet andere technieken is inmiddels
inMaasbommel een tweetal zaud/iltcrs nageschakeld aan dcconventionele zuivering.
Inapril 2002begon het WaterschapRivierenland in samenwerking met RoyalHaskoning enSTOWAmet het onderzoek naar detoepassingvaneen membraanbioreactor en de
vergelijking met zandfiltratie. Het onderzoek,
dat tweejaar duurt, heeft als belangrijkste
doelstellingen het vaststellen ofhet technisch
mogelijk isom heteffluent vanderwzi middelsMBR-technologie telaten voldoen aan de
MTR-kwaliteit(het maximaal toegestane risiconiveau),vande hoogte vandezuiveringskosten bij het streven naar diekwaliteit enhet vergelijken vandeprestaties van MBR-technologie
met nageschakelde continue zandfiltratie.

debioreactor van deMBRuitgevoerd volgens
het MUCT-proces,voorafgegaan door een
0,75mm trommelfilter. Het proces isin afbeelding 1 schematisch weergegeven.Vanwegede
hogezuurstofgehaltes in de recirculatie vanaf
demembranen isgekozen dezeeerst terug te
voeren naar de aëroob/anoxischezone (C).Door
middel van de recirculatie (C'j isde mogelijkheidgecreëerd de retourstroom alsnog direct
naar de eersteanoxische reactor terug tevoeren.Verder isde MBRuitgerust met 440m 2
ondergedompelde membranen met een
hydraulische capaciteit van maximaal 20

Het onderzoek isopgedeeld in verschillendefasen.Dehoofdonderwerpen vormen het
optimaliseren van destikstof- en fosfaatverwijdering, het reinigingsregime van de membranen en de optimalisatie van de zandfiltratie.
Maar ookde verwijdering van microverontreinigingen, deexploitatiekosten en de storingsgevoeligheid van beidesystemen spelen een
belangrijke rol.Inmiddels ishet onderzoek
halverwege en kunnen de resultaten ten aanzien vandestikstof- en fosfaatverwijdering, de
membraanfiltratie en deeersteresultaten van
dezandfilters worden gepresenteerd.Aangezien dezandfilters slechts tweemaanden in
bedrijf zijn, ligtde nadruk op de membraanbioreactor.

MBRMaasbommel.

Configuratie MBR
Voorhet bereiken van deMTR-kwaliteit is
lö
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RWA/DWA-verhouding

2

Het slibgehalte isgedurende degehele
periodegestuutd op negen kilo drogestofper
kubieke meter in debiologieen elfkilo in de
membraantanks. Gedurende beide fasen is het
CZV,BZVenNH 4 vergaand verwijderd tot
gemiddelde waarden van respectievelijk 20,
2en0,1 mg/l.Verder isdcslibleeftijd gedurendedegehele periode circa 25dagen geweest. In
afbeelding 2zijn de permeaatwaarden van
totaalstikstofen P0 4 -P weergegeven in combinatie met het temperatuurverloop.
Vanjanuari t/mjuli van ditjaar iseen
gemiddeld gehalte aan totaalstikstof bereikt
van 2,9mg/l. In deperiode halfmaart t/m half
juli isdeMTR-kwaliteit bereikt (Ntotaai kleiner
dan 2,2mg/l).Desterkedalingvan het
stikstofgehalte in het permeaat vanafhalf
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Afb. 1:

SchematischeweergaveMBR Maasbommel.

beluchting engeoptimaliseerd voor vergaande
biologische fosfaat- en stikstofverwijdering. Bij
regenval isinhet permeaat vandeMBReen
gemiddelde stijging van 40 procent op het
gehalte aan totaalstikstofgeconstateerd, terwijl bijdezuiveringsinstallatie geen noemenswaardig verschil in deeffluentkwaliteit waarneembaar was.Dit verschil wordt met name
veroorzaakt doot de relatiefkorte verblijftijden
in de tanks van demembraanbioreactor. Het
systeem heeft daardoor weinig bufferend
vermogen en eenzeer wisselende effluentkwaliteit bij plotselingverhoogde aanvoer
(RWA/DWA-verhouding van 2)ofuitval van de
installatie.Destikstofverwijdering is met
name gevoelig aangezien het resterende, niet
afbreekbare, organische stikstofop kan lopen
tot wel 2mg/l.VoordeMTR-waarde van
totaalstikstofkleiner dan 2,2mg/l geeft dit
weinigspelingbij de (de)nitrificatieprocessen.
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Afb. 2:

P04-P (mull)

PcrmeaarwaardenN tota aI cn P04-Penhettemperatuurverloop.

maart isveroorzaakt doorde temperatuurstijging. Door het grote aantal storingen
(onder andere aan de influentpomp, deperslucht ende acetoldosering)inde afgelopen
periode isechter vanafbeginjuli zowel het
stikstof- als het fosfaatgehalte weer opgelopen.
Momenteel wordt weer stabieler gedraaid en is
reedseendalingvanhetgehalteaan totaalstikstofwaar tenemen. Voorhet bereiken van
dezeer lage stikstofgehaltes zijn een aantal
optimalisaties doorgevoerd. Aangezien de
BZV/N-verhouding van het influent na de
trommelzeefslechts een factor 2,6bedraagt,
wordt sinds september 2002Acerol gedoseerd
alsaanvullendeC-bron. Hierdoor wordt de
BZV/N-verhouding verhoogd tot een factor 3,4
en bedraagt de slibbelasting 0,038kg BZV/kg
d.s./d.Daarnaast isderecirculatie C"naar de
eerste anoxischezone verhoogd. Demeer direc-

Tabel2.

-Temperatuur

teterugvoer van nitraat had een positief effect
opde stikstofverwijdering. Het effect van een
tehoogzuursrofgehalte indeanoxische tank
bleek nihil.Tot slot isvoorde aërobe/anoxische tank de pauzetijd van debeluchting verlengd,zodat de reactor beter als wisselreacror
kan fungeren.
VoorPO.-Pgeldtdat vanafbegin februari
tot heden eengemiddeld gehalte van 0,15 mg/l
isbereikt (gelijk aanMTR-kwaliteit).Deverwijdering heeft volledig biologisch plaatsgevonden zonder dosering van chemicaliën.
Verder blijkt dat debiologievan de membraanbioreactot ten opzichte van de rioolwatetzuiveringsinstallatie gevoelig isvoor
extreme regenval ofstoringen.De installatie,
met een capaciteit van 5.600i.e.à54 gr.BZV,is
eenomloopsysteem met intermitterende

Effluentwaartkn organischemicro'senzwaremetalen(ng/I).
MBR

carbendazim
AMPA
glyfosaat
primicarb
diazinon
dodine
koper
lood
nikkel
zink

Uit deaanvullende analyses op metalen
blijkt dat de membraanbioreactor geen overschrijdingen vanMTR-kwaliteit heeft. De
gemiddeldegehaltes van koper (4pg/1)en zink
(18ug/1)zijn echter ktitick te noemen. Verder
geeft van de micro's alleen diazinon een lichte
overschrijding van deMTR-kwaliteit te zien.
Rekening houdend met degevoeligheid van de
analyses bij dergelijk lagemeetwaarden is tussen demembraanbioreactor en de zuiveringsinstallatiegeen duidelijk verschilinverwijdering teonderscheiden. Laterditjaar zal een
herhaling van de bemonstering plaatsvinden,
waarbij tevens het effluent van de zandfilters
meezal worden genomen.

MTR-kwaliteit
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Ookisgekeken naar de verwijdering van
deoverigeverbindingen van de MTR-lijst,
zoals pesticiden, herbiciden en zware metalen.
Voorde organische microverontreinigingen is
geanalyseerd op circa 100verbindingen van de
groepen BTEXN,pesriciden, herbiciden,EOX
en chloorfenolen. Hieruit blijkt dat veruit de
meeste verbindingen onder de detectiegrens
liggen, maar dat vooreen aantal stoffen een
hoger gehalre waarneembaar is. Vandeze stoffen zijn dit voorjaar nogdrie bemonsteringen
uirgevoerd, waarvan derekenkundig gemiddeldewaarden zijn opgenomen intabel2.

Membraanprestaties
Zoalsvermeld bevatdeMBR Maasbommel
een tweetal modules.Direct na het installeren
iseenzekere permeabilireitsdalingwaargenomen, waarna dezestabiliseerde opeen waarde
van circa 200l/(m2.h.bar).Ee'nenander isvergelijkbaar met de resultaten die in Beverwijk
zijn gevonden. In afbeelding 3is her permeabiliteitsverloop weergegeven. Uit het verloopis
verderop temaken dat de permeabiliteit in de
winter aanzienlijk rerugliep.Door de lagere
temperaruren neemr de viscositeit van het
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- Membraanstraa! 1(cleaning medium)

Aß),y.

Membraanstraat 2(deaning air)

-Temperatuur IC)

Conclusies

PermeabiliteitsverloopMBRMaasbommel.

medium toeen dedoorlaatbaarheid van de
membranen a£ Na dewinterperiode blijkt het
moeilijk tezijn om de permeabiliteit weer
terug te krijgen op het oude niveau. Uiteindelijk ismet een zogeheten 'recovery clean' in
juni depermeabiliteit weergestegen van 160
tot het niveau van 200l.m2.h.bar.Dit houdt in
dat de membranen één dag in chloorbleekloog
en één dag in citroenzuur moeten weken, bij
concentraties van respectievelijk 800ppm en
0,25procent. Dezeprocedure komt overeen
met deprocedures zoalsdeze in Beverwijk zijn
toegepast. Naast de'recovery clean' heeft wekelijks een 'maintenance clean' plaatsgevonden.
Hierbij zijn dezelfde chemicaliën viade terugspoelleidingtoegevoerd. Bijstraat 1 isdit
gedaan in het medium; bij straat 2 ishet membraancompartiment leeggezet alvorens chemicaliën tedoseren.Bijdegehanteerde brutofluxen vangemiddeld 36l/m 2 .h istussen beide
reinigingsprincipes noggeen duidelijk verschil
waarneembaar. Inmiddels isgestart met een
kruisvergelijking doorde reinigingsprincipes

ficerend filter) endefosfatering (metbehulp van
ijzerdosering). Defilterszijn inmei geplaatst.
Het defosfaterend filter bereikt inmiddels de
MTR-waarde voortotaalfosfaat (tot0,3 mg/I) bij
ingaandeconcentraties vancirca3 mg/l.Het
denitrificerend filter heeft een aantal storingen
indeacetoldoseringgekend en heeft derhalve
nogniet optimaal kunnen functioneren. Bij
correctedoseringwordendeNO-waarden echter teruggebracht van circa6mg/l tot het
niveauvan circa0,5mg/l.Dit betekentdat de
potentie vanhet filter aanwezigis.De komende
periodezalbij eenstabielebedrijfsvoering de
eerstevergelijking met de membraanbioreactor
plaatsvinden.

om tedraaien voor beide membraanstraten.
Momenteel lijkt de permeabiliteit zich,na de
'recovery clean' vanjuni,weer tegaan stabiliseren op het niveau van 160l.m2.h.bar.Eind dit
jaar wordt meer indetailgekeken naar de
bedrijfsvoering vandemembranen. Daarbij
valt tedenken aan deonttrekkings-en 'backpulse'-cycli,dereinigingsfrequentie ende toegepaste chemicaliën. Daarnaast vormen de
membranen een aanzienlijk deel van de
bedrijfsvoering 40procent van de membraanreactor door het uitvoeren van permeabiliteitsbepalingen en 'maintenance-'en 'recovery
cleans'.Automatisering zou daarvoor een uitkomst moeten kunnen bieden,zoalsopde rwzi
Varsseveld het gevalzal zijn.

Zandfiltratie

•

Na ruim eenjaar bedrijfsvoering van de
membraanbioreactor in Maasbommel
blijkt dat deMTR-kwaliteit voor srikstof
(2,2mg/l) en fosfaat (0,15mg/l) haalbaar is.
Doorderelatiefkorteverblijftijden in de
tanks is het proces,ten opzichte van de
zuiveringsinstallatie,echter wel gevoelig
voor RWA-omstandigheden (reedsbij een
RWA/DWA-verhoudingvan2);

•

Vandeoverigeverbindingen van deMTRlijst liggendemeesten onder dederectiegrens.Alleen depesticidediazinon geeft
een lichteoverschrijding. Degehaltes van
koper en zink zijn kritiek te noemen.Rekening houdend met degevoeligheid van de
analyses bij dergelijk lage meetwaarden is
tussen de membraanbioreactor ende
rioolwaterzuiveringgeenduidelijk verschilin verwijdering te onderscheiden;

•

Demembranen vandeMBRhebbengoed
gefunctioneerd. Depermeabiliteit lijkt zich
bijdehuidige bedrijfsvoering testabiliseren
ophet niveau vancirca 160l.m2.h.bar.De
membranen vormen eenaanzienlijk deel
vandebedrijfsvoering (40procent)vande
membraanbioreactor doorhet uitvoeren
vanpermeabiliteitsbepalingenen 'maintenance-'en 'recoverycleans';

•

Denageschakeldezandfïlters opdezuiveringzijn onlangs inbedrijfgenomen envertonen inmiddels ookdepotentie omvoor
stikstofenfosfaat deMTR-kwaliteit te
bereiken.Eindditjaar kanopbasisvaneen
langeremeetsessieeengoede vergelijking
met deMBRplaatsvinden;
Welksysteem het meest geschikt isvoor
het bereiken van MTR-kwaliteit wordt in
belangrijke mate mede bepaald door kosten, storingsgevoeligheid en bedrijfsvoeringsaspecten. Inde loopvan het onderzoek in Maasbommel zaljuist overdeze
zaken meer helderheid kunnen worden
verschaft.

Naast demembraanbioreactor zijn in
Maasbommel zoalsgezegd zandfïlters nageschakeldophet effluent vandezuiveringsinstallatie.Dit tweetal continue filters dient
vooraanvullende stikstofverwijdering (denitri-

Opsteüingzandfïlters rioolwaterzuiverirysinstallatieMaasbommel.
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