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In"Belgiëisinaugustus2003deeerstemembraanbioreaaor(MBR]voordezuiveringvanhuishoudelijkafvalwaterindeBeneluxingebruikgenomen,doorAquafinopderioolwaterzuiveringsinstallatie
teSchilde.DeMBRjunctioneertparallelmeteenconventioneelactie/sÜbsysteemmetnabezinktank.
Ommeerinzichttekrijgenindekwaliteitvanheteffluent, deprocesstabiliteitendeoperationele
kosteniseen.grootschaligonderzoekhiernaaruitgevoerd.Verschillendeoptimalisatiesblekennoodzakelijkomtegaranderen datdeMBRdevooropgesteldedebietenhaalde.Eencorrectontwerpvan
voorbehandeling enbioreactorspeeldehierbijeencrucialerol.Membraanverstoppingvormdegeen
operationeelknelpunt.Tijdensheteersteanderhalfjaariseenuitgebreideanalysevandeevolutievan
demembraanpermeabiliteitopgemaakt.Verwachtwordtdatdestandtijdvandemembranenaanzienlijkgroterzalzijndandedoordeleveranciergegevengaranties.
Derioolwaterzuivering teSchildewerd
gebouwdin 19511 voordezuiveringvanhet
afvalwater van18.000inwonersvanSchildeen
delenvandeomliggendegemeenten.Midden
2002startteAquafin, hetbedrijfdatinstaat
voordebovengemeentelijkecollecteringen
zuiveringvanhethuishoudelijkeafvalwater in
Vlaanderen,metderenovatievandezeinstallatie.RenovatiewasnodigomeencapaciteitsverHogingtot28.000inwonersequivalentenen
nutriëntverwijdering mogelijktemaken.De
beperktebeschikbareoppervlaktemaaktede
MBR-technologiefinancieel competitieften
opzichtevanklassiekeuitbreidingsscenario's.
Aquafin kooseruiteindelijk voordebestaande
klassiekeactiefslibtechnologiemet nabezinktanktebehoudenendemembraanbioreactorer
parallelaantebouwen'lHierbij werdgeopteerdomhetinfluent (maximaal 1.800kubieke
meterperuur)nadevoorbehandelingintwee
stromentesplitsen,waarbijeenminofmeer
constantdebiet(230à355kubiekemeterper
uur)doordeMBRbehandeldwordtenhetoverigevariabeldebietdeklassiekeinstallatie
doorstroomt.HetbehandelenvaneenconstantedeelstroommetdeMBRdruktenietalleen
deinvesteringskosten,maarmoestookde
ptestatiesvandemembranen tengoede
komen.

Ontwerp
Indebestaand?voorbehandelingwerden
deaanwezigeharkroosters(13 mm)vervangen
doorstaproosters[6mm)enwerdopdeinfluentstroomnaardeMBReentrommelzeef(1

mm)geplaatst.Debestaandezandvangerbleef
behouden.Detweebestaandesliboxidatietanksvandeklassiekeinstallatiewerdenomgebouwdtotrespectievelijk aërobebioreactor
metfijnbellenbeluchting (schotelbeluchters)
enanoxischebioreactor(samen 1.000kubieke
meter).Tussenbeidereactorenvindtinterne
slibcirculatieplaatsmetbehulpvantweepropellorpompen.Tegendebioreactorwerdeen
membraangebouwgeplaatstmetdaarinde
membraanextractie-eenheid. Gekozenwerd
voordeCanadese membraanleverancier
Zenon.Hierbij werdenintotaal24membraancassettes(type500C)ondergedompeld invier
gescheidenstraten.Elkestraatbezitzijnaparteopstellingvangravitaireslibtoevoerleiding,
slibrecirculatiepomp,metingslibtoevoerdebiet,permeaatpomp,permeaatleidingmet
ontluchting,metingpermeaatdebiet,drukmeterpermeaat,terugspoeltank, turbiditeitsmetingentweeinjectiepunten voorchemicaliëndosering(NaOClenHCl).Tweeblowers
voorzienindecyclischegrofbellenbeluchting
opdevierstraten.EénCIP-installatie
(CleaningInPlace)maaktchemischereiniging
vandemembranenmetopgewarmd permeaat
mogelijk.Dechemicaliën hiervoorkunnenvia
eenaangemaakteoplossingindeCIP-tankof
rechtstreeksindeterugspoelleidingen geïnjecteerdworden.
Onderzoek
Sinds1998werddoorAquafinopverschillenderioolwaterzuiveringsinstallaties in
Vlaanderen(waaronderSchilde)pilotonderzoekuitgevoerdmetmembranen vanZenon,
X-Flow,KubotaenMitsubishi2'.Degrenzen
waarbinneneenMBRstabielbedrevenkon
wordenmetgoedezuiveringsresultaten tot

DerioolwaterzuiveringsinstallatievanSchildemetparallelaanelkaareenconventioneelactiefslibsysteemeneen
membraanbioreactor.
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gevolg,warendaardoorvrijgoedbekend.Analysesomdeverwijderingsefficiëntie vanverschillendemicroveronrreinigingen tebegroten,werdentoenechternietuitgevoerd.Met
betrekkingtotdebedrijfszekerheid vanmembranen,bioreactorenvoorbehandelingwashet
onduidelijk ofenwelkeopschalingsproblemen
kondenoptredenenofdezeeenvoudigkonden
geoptimaliseerd worden.Verderwashet
afwachten inwelkemateenmetwelkefrequentiemembraanverstoppingzichzoumanifesteren opvolleschaalenofdeontworpen
methodesvoormembraanreiniging toereikend
zoudenzijnvoorpreventieofhetoplossenvan
dezeverstoppingen.Ookvragenmetbetrekkingtotdefrequentie vanvervangingvande
membranenwerdeninhetpilotonderzoekniet
beantwoord.Ophetvlakvanoperationelekostentenslottewashetafwachten welkaandeel
depersoneelskosrenzoudeninnemen,wathet
verschilzouzijntussendeslibproductie inde
MBRendeklassiekeinstallatieeninwelke
matedeenergiekostengeoptimaliseerd kunnenworden.NietenkelinVlaanderen,maar
ookinternationaalbestaatnogweinigervaring
metdewerkingvanmembraanbioreactorenop
(middel)groteschaal.Bovendienwordendie
buitenlandsebevindingenslechtszelden
gepubliceerd.
ReedsvoordeopstartvandeMBRwerd
danookdoordeafdelingOnderzoekenProductontwikkelingvanAquafineengrootschaligonderzoeksprogramma opgezet,gerichtop
deefïluentkwaliteit,processtabiliteit,slibverwerkingenoperationelekosten.Deresultaten
diendenindeeersteplaatseenfundament te
biedenvoorprocesopvolgingen-optimalisatie,
maarmoestenookeendegelijkontwerpen
optimalebedrijfsvoering vaneventueletoekomstigemembraanbioreactoren garanderen.
Uiteindelijk kunnenderesultatenookbijdragentotdeuitbreidingvandeinternationale
kennis,ervaringenontwikkelingen.Deonderzoekselementenwaaropinditartikelverder
zalwordeningegaan,zijndeoperationeleoptimalisatiesendemembraanprestaties.
Optimalisaties
Delaatstejarenisduidelijk hetbelang
bewezenomhetontwerpvanvoorbehandeling,biologieenmembranengoedopelkaaraf
testemmenomeenoptimale bedrijfsvoering
tegaranderen3'.Tochdiendendoorhergebrek
aanvoorgaandefull-scale ervaringeenheel
aantalzakengeoptimaliseerd teworden.
Voorbehandeling
• Viermaandennadeopstartwerdbeslist
omdetrommelzeef(type'wedgewire'met
ï mmspleten)tevervangendooreen
nieuwtype(type'squaremesh'met1mm
vierkanteopeningen).Hoofdreden hier?/>

u.rt a a.

voorwasdathetrendementvantotale
roostergoedverwijderingenspecifiekvan
harenenvezelstelaagbevondenwerd.
Rapportagevandehoeveelheid afgevoerde
roostergoedcontainersgedurendeacht
maandenenomrekeningnaardroog
gewichttoneneen roostergoedverwijderingaanvan3,1gramperkubiekemeter
behandeldafvalwater voorde'wedgewire'
zeeftenopzichtevan4,4gramperkubieke
metervoorde'squaremesh'.Harenen
vezelswerdendoorbeidetrommelzeven
voorongeveer40procent verwijderd;
•

EencontinuebedrijfsvoeringvandeMBR
werdverhinderddoorhevigeverstoppingenvanhet'squaremesh' zeefoppervlak.
Analyseswijzen uitdatnietoliënenvetten,maarvoornamelijk (papier)vezels
hiervoorverantwoordelijk zijn.Devereiste
influentdebieten wordenbijverstopping
nietmeerdoorgelatenmetalsgevolgdat
hetparallelle,conventioneleactiefslibsysteemmeerdebietteverwerken krijgt.
Desproeiersvanhetgeïnstalleerdereinigingssysteem kunnenmetdetoegepaste
drukkenvan4tot6bardezeverstopping
nietverwijderen.Inafwachtingvaneen
nieuwreinigingssysteemdientdetrommelzeefdoordeoperatoren wekelijks
schoongemaakt tewordenmeteenhogedrukreiniger.

Bioreactor
• Eénvandevoornaamstefactorendieeen
continuebedrijfsvoering vandeMBR
gedurendeheteerstehalfjaar verhinderde,
wasfrequente enhevigeverstoppingvan
eengeperforeerd veiligheidrooster(11mm).
Ditroosterwerdondergedompeldinhet
slibgeplaatst(vlakvoordeslibtoevoerleidingnaardeviermembraanstraten),
omdatdebioreactornietvoorzienwerd
vaneenafdekking.Voornamelijk harenen
vezels,maarookbladeren,naaldenentakjesverstoptenhetroostet.Devereisreslibtoevoerdebietennaardemembraanstraten
werdendoordeverstoppingvanhetveiligheidsroosternietbehaald,zodatdestraten
uitbedrijfgingenendevereiste efïluentdebietennietbehandeldwerden.Frequente(dagelijkse!)handmatige reinigingvan
ditroosterwasnoodzakelijk omeencontinueMBRbedrijfsvoering tegaranderen.
Hetveiligheidroosterwerduiteindelijk
verwijderd.Omderisico'sopmembraanverstoppingdoorgrofmateriaalteminimaliseren,zaldebioreactoroverkapt
worden;
•

Omdehoeveelheidruwmateriaalinhet
bioreactorslibteverkleinen,werdentesten
uitgevoerdmethetrecirculerenvanslib
overdetrommelzeef Zevingentoonden
aandatslibrecirculatie,tegendebieten

overeenstemmend meteenbioreactorverblijfstijd vanongeveer20à24uren,ervoor
kanzorgendatindedeeltjesklassen 0,5-1
mm,1-2mmenmeerdan2mmopkorte
tijd (aantaldagen)eenaanzienlijk reductie
plaatsvindtvandehoeveelheidruwgrof
materiaalinhetslib;
Continuebedrijfsvoeringgedurendehet
eerstejaarnaopstartwerdtevensverhinderddoorluchtophopingindegravitaire
slibtoevoerleidingen naardeviermembraanstraten.Hoofdreden voorditprobleemwaseenzeerkleinontworpen
niveau-endusdrukverschiltussenbioreactorenmembraanstraten endeaanwezigheidvaneenomgekeerdeU-bochtinde
toevoerleidingen naardemembraanstratenwaarzichluchtkanophopen.Deminimaleslibrecirculatiedebieten werdendoor
deluchtophopingnietaltijd behaald,
zodatdefiltratietankuitbedrijfgingende
vereisteinfluentdebieten nietbehandeld
werden.Dagelijksehandmatige ontluchtingdoordeoperatorenwasnoodzakelijk
omdefiltratietanks terugoptestarten.Als
optimalisatiewerdeenpompgeïnstalleerd
diehetlucht-slibmengseluitdeleidingen
pompt.Dezeoplossingblijkt afdoende;
Hetontwerpvandeexterneslibrecirculatieisnietoptimaal.Slibwordtonttrokken
dichtbij deplaatswaarhetvandeanoxischereactorindeaërobereactorstroomt
(gevaarvoormembraanvervuiling met
organischmateriaaldatnognietisafgebroken).Verderwordthetopgeconcentreerdslibafkomstigvandemembraanstratenteruggebrachtopslechtsenkele
metersvandeinlaatnaardiezelfde membraanstraten.Deslibconcentratieinde
membraanstraten kanopdiemanier
onnodighoogoplopen;
Bijextreemlageslibbelastingen blijktde
grofbellenbeluchtingtotdehelft vande
totalezuurstofvraag tekunnenleveren.
Hierdoorkanbijdezelagebelastingende
fijn bellenbeluchtingvandeaërobebioreactotonderbrokenbedreventeworden.
Aangeziengeenmixervoorzienwasinhet
aërobebekken,gafditeenrisiconaarsübmenging.Menginginditbekkenvord
intussenplaats;
Inhetanoxischebekkenwerdslechtséén
mengervoorzien.Toendezeuit bedrijf
gingwegensthermischestoring,haddit
slibbezinking inhetbekkentotgevolg.
Daarhetalarmnietwerddoorgegeven
naardeoperatoren,werdditprobleempas
zichtbaartoenviadedagelijkseanalyses
eendalingvanhetslibgehaltewerdwaargenomenvan10naar5g/lopenkeledagen
tijd.Hetslibhadzichopdebodemvanhet
anoxischbekkeningedikttot40g/l.Omte
vermijdendatditanoxische/anaërobeslib
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totalemembraanoppervlaktevan8.800m2.
Hetwasnietmogelijk ommetdezemembraanoppervlaktedevooropgesteldemaximaleMBR-debietenvan355kubiekemeter
peruur tebehandelengedurendeeen
periodevantweemaalvieruurperdag.
Achtmaandennadeopstartwerddaarom
demembraancapaciteit uitgebreid met
vierextracassettes.Demaximalenettofluxen daaldenhierdoorvan40naar34
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Overzichtvandeevolutievanmembraanpermeabiliteit^edurendeheteersteanderhal/jaarnadeopstart.

naardemembraanstraten werdgebracht
endaarvoormembraanverstoppingzou
kunnenzorgen,werddebioreactorleeggepomptendebezinklaagafgevoerd.Het
anoxischebekkenwerdvoorzienvaneen
extramenger;
Deniveaumetingvandebioreactor stuurt
heteffluentdebiet vandemembraanstratenaan.Dezemetingwasoorspronkelijk

geplaatstinhetaërooebekken,maarwerd
verplaatstnaarhetanoxischebekken,
omdatdemetingwerdbeïnvloed(metverschillendecm)doorhetop-enafslaanvan
debeluchters. —
Membraan/iltratietanks
• BijdeopstartvandeMBRwaren20ZeeWeed500Ccassettesgeplaatst,meteen

Debeveiligingsmetingvanhetslibniveau
indemembraantanks isuitgevoerdalsaan
dewandgemonteerdevorken.Dezediendennaopstartverhoogdteworden,omdat
doordegrofbellenbeluchtingindemembraantankhetopgespatteslibaandewand
contactmaakteenvooreenuitvalvande
filtratietankzorgde;
Desturingvandeopstartsnelheidvande
efïluentpompen bijterugspoelingdiende
aangepastteworden,omdatbijmaximale
debietennaardeMBRdeeffectieve terugspoeltijd(tijdwaarbijhetingesteldeterugspoeldebietdaadwerkelijk bereiktwordt)
slechtsenkelesecondenbedroeg.Ditzorgde
vooreensuboptimale membraanreiniging;

• Bijeenvisuelemembraaninspectieanderhalfjaar naopstartwerdopgemerktdatde
spacerstukjes,dieervoorzorgendatde
membraanmodulesopeenvastepositiein
decassetteblijvenzitten,opsommigeplaatsenbeschadigdofgebrokenwaren.Hierdoor
bestondgevaarvoormembraanbeschadiging,omdatdemodulesnaverloopvantijd
eventueeluitdecassettekondenkantelenen
zogaanopdrijvenbinnendemembraantank.Doordemembraanleverancierwerd
onmiddellijkactieondernomenomde
beschadigdestukkentevervangen.
Membraanvervuiling geen knelpunt
Integenstelling totdezeerwisselende
ervaringenuithetpilotonderzoek vormde
membraanverstopping totnu toegeenknelpuntopdefull-scale installatie.
Devolgendecombinatieindebedrijfsvoeringwasdoeltreffend ommembraanverstoppingtebeheersen:
cyclischegrofbellenbeluchting(10sec.
aan/af gemiddeld0,75m3/(m2.u));
terugspoeling(25sec.per300sec.filtratie
tegen1,25xfiltratiedebiet);
5sec. relaxatievlaknaterugspoeling.
Indiendemembraantank buiten bedrijfis
bijlageinfluentdebieten,wordtgedurendelangereperiodesgerelaxeerd;
aansturingvandefiltratie (geleidelijkaan
opstarten);
chemischereinigingen(wekelijkse onderhoudsreiniginginluchtdoor terugspoelen
vanopgewarmdpermeaat+dosering
NaOClenHCl).
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Depermeabiliteitnadeonderhoudsreiniginglagongeveervijftottienprocenthoger
danvoordereiniging.Eenmaalwerdeen
intensievereiniginguitgevoerd (gedurende
éénnachtrelaxatieinchemicaliënoplossing).
Depermeabiliteitsstijgingtenopzichtevan
hetniveauvoorreinigingbedroegongeveer25
tot35procent.Slechtséénrelevanteervaring
metmembraanverstoppingwerdgenoteerd,
toendepermeabiliteit(genoteerdopheteinde
vaneenfiltratiecyclus)op15dagentijddaalde
van210tot120l/(m2.u.bar),zonder wijziging
indebedrijfsvoering. Deoorzaaklaginde
slechteslibkwaliteiteneenvolledigeinhibitie
vandenitrificatie,waarschijnlijk alsgevolg
vaneentoxischeinfluentschok.Microscopischeanalysestoondenpartiëledeflocculatie
vanhetslibaan,eentoenamevanvrijebacteriën,eenafname vanprotozoaenmetazoaen
gesteeldeciliateningeslotentoestand.Beslotenwerdomgeenspecialereinigingenuitte
voerenenhetsysteemnormaalinbedrijfte
houden.Naongeveerzevenwekenwerdde
oorspronkelijke permeabiliteit opnieuw
bereikt.
Membraanleeftijd
Deevolutievanmembraanpermeabiliteit
oplangetermijn isbepalendvoordegrootteen
frequentie vandemembraanvervangingsinvesteringen.Eenprobleembijhetanalyseren
vandezeevolutieisdatverschillende factoren
deogenblikkelijkegroortevandezevariabele
beïnvloeden.Temperatuurenslibgehaltezullendeslibviscositeitbeïnvloedenendeaangelegdefluxzaldegroottevandeleidingsverliezenbepalen.Bijeenlange termijnsanalyse
dientdepermeabilireitdanookvoordezedrie
factorengecompenseerdteworden.Viaeen
uitgebreideanalysewerdenuitde full-scale
datavanSchildevoorelkvandezevariabelen
eenapartecorrectieformuleopgesteld.Hierdoorkandepermeabiliteitherleidworden
naareenreferentiepermeabiliteit bijeen
bepaaldetemperatuur,slibgehalteenflux.Het
permeabiliteitsverloop(zieafbeelding 1)toont
eenlogaritmischverbandtussendebehandeldecapaciteit(m3/m2)endepermeabiliteit
(l/(m2.u.bar))gecorrigeerdvooreentemperatuurvan2o°C,eenslibgehaltevan10g/leneen
flux van25l/(m2/u).Terillustratieisindegrafiek ookdegecorrigeerdepermeabiliteit bij
io°Cweergegeven.
Deresultatenkunnenhoofdzakelijk op
tweemanierengebruikrworden.Teneerste
kangeschatwordenwanneereenbepaalde
minimaalvooropgestelde permeabiliteit
bereiktzalwordenenwanneerdusintensieve
reinigingofzelfsvervangingvandemembranenzalmoetenplaatsvinden.Tentweedekunnenderesultatenvandezeanalysevergeleken
wordenmetsoortgelijke analysesopandere
28
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membraanbioreactoren.Zokandeimpact
onderzochtwordenvanhetsoortmembraan,
deinfluentkwaliteit ofdebedrijfsvoering opde
levensduurvanhetmembraan.Hoeweltoekomstigepermeabiliteitsevolutiesnooitexact
voorspeldkunnenworden,gevenderesultaten
vandeanalyseinSchildetochalseersteindicatiedatdelevensduurvandemembranen langerzalzijn dandebeloofdegarantie(vierjaar).
VergelijkingvanderesultatenvandeinstallatieinSchildemetderesultatenoppilot-membraanbioreactoren inBeverwijkenMaasbommel4'(beidetevensZenon500C-membranen)
tonenaandatdesnelheidwaarmeedepermeabiliteitdaaltopdeMBRinSchildeeenstuk
lagerligt(kleinererichtingscoëfficiënt vande
logaritmischevergelijking).Verdervergelijkendonderzoekkanuitwijzen waarindeze
verschillenliggen.

tienkeerhetdroogweerdebiet tekunnen
behandelen(waarvanminimaaldehelftbiologisch).Tochblijft deMBR-technologievoor
huishoudelijke afvalwaterzuivering inVlaanderenmogelijkheden bieden,bijvoorbeeld
voorlocatiesdiekampenmet ruimtegebrek,
zoalsvoordegeplanderioolwaterzuiveringin
Tervurenhetgevalis.Verderkunnende
komendejarendeontwikkelingen rondde
implementatievandevereistenvoordeKaderrichtlijn Waterdetoepassingvandezetechnologienogruimermaken.Deverzameldekennisuitdebedrijfsvoering enhetonderzoekop
demembraanbioreactor teSchildezullenhierbijvanwezenlijk belangzijn. f
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