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zuiveringendemembraanfiltratie. Hetdoel
vanditonderzoeksprogramma ishet uitbouwenvandekennisop hetgebiedvanMBRen
hetoptimaliseren vande ontwerprichtlijnen
van MBR-installaties.
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WaterschapRijnenIJsselheeftbeslotentotderealisatievaneenMBR-installatievoorderioolwaterzuiveringsinstallatieVarsseveld.Dit besluitluidteenvolgendefase invandeontwikkelingnaareen
grootschaligetoepassingvandemembraanbioreactor-tcchnolocjtcindebehandelingvanhuishoudelijkafvalwaterinNederland. Hetproject ismedemogclijkgemaaktdoorhetinnovatiejbndsvande
STOWAeneensubsidievanLIFE.
WaterschapRijnenIJsselbeslootderwzi
Varsseveldaantepassen vanwegedeaanscherpingvandeefïluenteisen, tervoorkomingvan
slibuitspoelingen,vanwegeuitbreidingvande
biologischecapaciteit,beperkingvandegeurengeluidsemissieendealgeheleopwaardering
vandetechnischeinstallaties.Verbeteringvan
deeffluentkwaliteit isnoodzakelijk, omdat het
effluent vanderwziVarsseveldwordtgeloosd
opeenkwetsbaar kleinbinnenwater,deBoven
Slinge,diedeeluitmaakt vaneenecologische
verbindingszone.
Systeemkeuze
Degewensteverbeteringvandeeffluentkwaliteitzoukunnen wordenbereiktdoorconventioneletechnologieincombinatiemet effluentpolijstingdoormiddelvanzandfiltratie.De
laatstejarenheeft zichechtereenalternatief
aangebodenindevormvandeMBR-technologie.DitwasvoorWaterschapRijnenIJssel
begin2000aanleidingomeenhaalbaarheidsstudieuittelatenvoerennaardetoepassingvan
hetMBR-conceptopderwziVarsseveld.De
resultatenvandezestudiewarendermateinteressant,datbeslotenwerddeplannenverderte
concretiseren.Eenaspectdatindebesluitvormingeenbelangrijke rolspeelde,ishetinnovatievekaraktervandetoepassingvandeMBRtechnologie.WaterschapRijnenIJsselheeft,
metsteunvanalleNederlandsewaterschappen,
haarnekuitgestokenomdezetechnologische
ontwikkelingmogelijktemaken.

demonstratie-installatie voordetoepassing
vandezetechnologieinNederland. Hierdoor
kanveelkennisenervaringwordenopgedaan
diekan wordentoegepastin toekomstige
installatiesmeteengroterecapaciteit. De
installatiezalnaarverwachtingmedio2004
gereedzijnenwordenopgestart.Deeerste
tweejaarzaleenuitgebreid onderzoeksprogramma wordenuitgevoerd.DitzalbetrekkinghebbenopalleaspectenvandeMBR,dus
zoweldevoorbehandelingalsdebiologische

Ontwerp
Detoekomstigebelastingvanderwzi
Varsseveldbedraagt23.150inwoner-equivalentenen755kubiekemeterperuur in2015. Het
ontwerpisgebaseerdop effluentvoorwaarden
diestrengerzijn danwettelijk verplichtis,
namelijk minderdanvijfmilligram totaalstikstofenminderdan0,15milligram totaalfosfaat perliter.Daarnaastvormdendetypisch
Nedetlandseomstandigheden,veeltegendie
viaderioleringwordtafgevoerd, eenbelangrijkaandachtspunt voorhetontwerp.De
maximalehydraulischebelastingvandeMBR
ishierdoor bijnadriemaalzogrootalsde
gemiddeldeaanvoer.Ookdebehandelingvan
hetspecifieke afvalwater vaneen kaasfabriek,
iseenbelangrijk aandachtspuntgeweestin
hetontwerp.
HetontwerpvandeMBRVarsseveld kenmerktzichdoordecompactheid.Degehele
installatie,exclusiefdeslibbuffer enslibindikker,kanineencompacte,rechthoekigevorm
(afmetingen 78x21 m)wordengebouwd(zie
afbeelding1).
Voorbehandeling
Omdatdemembranengevoeligzijnvoor
vervuilingenbeschadiging,isinhetontwerp
veelaandachtgeschonken aandevoorbehandelingvanhetruweafvalwater. Hetisvanbelang
ombladeren,plastic,zand,vet,harenenderge-

ArtistimpressionvandeMBRVarsseveld.

Demonstratie-installatie
DeMBRopderwziVarsseveldgeldtals
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lijke teverwijderen uit deaanvoer. Hiertoe
wordt het afvalwater eerst overeen rooster
geleid met eenstaafafstand van zes millimeter.
Vervolgens stroomt het door een beluchte
zand- en vetvangen tenslottedoor microzeven
met een perforatie van 0,8millimeter.Zelfs bij
een dergelijke voorbehandeling kunnen in het
actiefslibsysteem vastedelen voorkomen diede
werking van demembranen kunnen hinderen
ofde membranen kunnen beschadigen. Hierbij kan gedacht worden aan aangekoekt slib en
invallende bladeren.Om het actiefslib schoon
te houden vindt daarom vanuit de actiefslibtank een continue recirculatie van slibover de
microzeven plaats.Bovendien wordt bij een
reinigingscyclus,wanneer de membraantank
wordt leeggezet,devolledige inhoud van deze
tank overde microzeven gerecirculeerd (zie
afbeelding 2).
Biologische zuivering
Debiologische processen die plaatsvinden
ineen MBRzijn in principe niet anders dan in
een conventionele actiefslibinstallatie. Aangezien bij een MBReen hoger drogestofgehalte
kan worden toegepast en de nabezinktanks
vervallen, kan een membraanbioreactor veel
compacter worden gebouwd. Het ontwerp van
de biologische zuivering en desturing van de
biologische processen vragen een andere benadering vanwege twee belangrijke verschillen.
Ten eerste isde hydraulische verblijftijd in een
MBReen factor twee tot drie korter dan in een
conventionele installatie. Dit heeft tot gevolg
dat deomzettingen, met name bij piekbelasting, in een kortere tijd moeten worden verwerkt, waardoor decapaciteit van de beluchting en de snelheid van handelen van de
beluchtingsregeling hoger dient tezijn. Gekozen isvoor plaatbeluchting, met een hoge specifieke inbreng, waardoor het benodigd oppervlak voor beluchting beperkt blijft. Daarnaast
iseen belangrijk verschil dat bij een MBRook
wordt belucht opdeplaats waar effluentonttrekking plaatsvindt. Debeluchting in de
membraantank leidt tot relatiefhoge zuurstofgehaltes (3à6mg/l), waardoor het eventueel nog aanwezige ammonium wordt genitrificeerd. Ook dit heeft invloed op het ontwerp
van debiologie en de procesregelingen.
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SIMBAmodeIvandeMBRVarsseveld.

andere de volgende ontwerpkeuzes gemaakt:

pengeen directe invloed hebben opde slibaf-

•

Om een effluentkwaliteit van vijf milligram totaalstikstofper liter te kunnen
bereiken heeft een omloopsysteem (met
hoge recirculatie) met voordenitrificatie de
voorkeur;

scheiding, is het een misverstand te veronder-

Debeluchtingsregeling vindt plaats op
basis van een cascaderegeling van zuurstof
en de verhouding tussen ammonium en
nitraat;

goede slibstructuur, dat wil zeggen een slib-

Deregeling van de interne recirculatie
naar de voordenitrificatieruimte vindt
plaats op basis vande nitraatmonitor in
het omloopsysteem.

kingen daarmee tot vermindering van de

•

•

stellen dat deslibeigenschappcn losstaan van
de werking van de membraanfiltratie. Integendeel,dewerking van de biologie isvan grote
invloed opde werking van de membranen. Een
vlok met weinig draden, weinig lossecellen en
weinig EPS(extracellulaire polymère stoffen),
leidt tot een eenvoudigere permeaatonttrckmembraanvervuiling. Dit heeft consequenties
voor het ontwerp van een MBR.
EPSwordt met name gevormd onder
'stress'-omstandigheden. Deze kunnen onder
andere ontstaan door teweinig zuurstofofeen

Slibeigenschappcn
Ondanks het feit dat de bezinkeigenschap-

Tab«! 1.

Ontwerpgegevensvandemembraamnstallane

parameter

eenheid

waarde

Ten behoeve van het ontwerp en de procesregeling isdaarom een dynamisch simula-

capaciteit

RWA

Hierbij isgebruik gemaakt van het lAWQ;i

flux

gemiddeld
RWA

model in SIMBA.Voorde membraantanks is

membraanoppervlak benodigd
oppervlakte per element
aantal elementen per cassette
oppervlakte per cassette
aantal cassettes benodigd
aantal compartimenten
aantal cassettes per compartiment

tiemodel van deMBRVarsseveld opgesteld.

een nieuw modelblok ontwikkeld waarin biologische processen, beluchting en effluentonttrekking zonder zwevende stof-uitspoeling
zijn gecombineerd. Het model is weergegeven
in afbeelding 3.
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Op basis van het SIMBAmodel zijn onder
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tehogeenergie-inbreng.Ditheeft totgevolg
datdezuurstofinbreng voldoendereserveen
flexibiliteit moethebbenendatvoordemengingenhetverpompen vanhetsliballeen
laagtoerenapparatuur toegepast kunnen
worden.Draadvormigemicro-organismen verzamelenzichmetnameindedrijflaag ophet
actiefslibsysteem. Ineenconventioneleinstallatiekandezedrijflaag relatiefeenvoudig
worden verwijderd.IneenMBRdient te
worden voorkomendatdezedrijflaag bijde
membranen komt.Hetisdaaromvanbelang
omdedrijflaag inhetactiefslibsysteem teverwijderen. Daarnaastdientdeaanvoer vanhet
actiefslibsysteem naarde membraantanks
onderhetwaterniveau plaatstevinden.De
drijflaag ofschuimlaagdiezicheventueelop
demembraantanks vormtdientzosnelmogelijk tewordenafgevoerd. Omdezereden vindt
de recirculatievanuitdemembraantanks naar
hetactiefslibsysteem aande oppervlakte
plaats.Bovengenoemdemaatregelen,inclusief
deslibrecirculatieoverdemicrozeef,zijnschematisch weergegeven inafbeelding 3.
Membraanfiltratie
OpbasisvaneenEuropeseaanbestedingis
netmembraanfiltratiedeel opgedragenaande
firma Zenon.Metdecapillaire membranen
zijngoedeervaringenopgedaan inonderandereBeverwijk. Debelangrijkste ontwerpgrondslagen voordemembraanfiltratie zijn weergegeven intabel1.
Allebenodigdemembranen worden
geplaatst inviergescheiden compartimenten.
Vooreengoedewerkingvandemembranen is
eenzogelijkmatig (symmetrisch) mogelijke
belastingwenselijk.Hiertoeisspecialeaandachtbesteedaanhetontwerpvanin-en uitstroomvoorzieningenvandezetanks.De
membraanmoduleszijn aandeonderzijde
voorzienvangrovebellenbeluchting.De
'uchtbellenzorgenvoorturbulentie, waarmee
de
aanhechting vanactiefslibdeeltjes aan het
m
embraanoppervlakwordt voorkomen.Het
'npassenvaneenterugspoelstap indeprocess u s voorkomt verderdatdemembraanpon
« i verstoppen.Decompartimentering maakt
netmogelijk membranen buiten bedrijfte
elleningevalvanlageaanvoer,wanneer niet
e
volledigecapaciteit hoeft tewordenaangeend.Ditspaanenergie,omdatdemembran
danooknietcontinu behoeven teworden
belucht.
Reini

gingsfiIosofie
Naastdecontinue reinigingvanhetmemraano
PF*rvlak isperiodiekechemischereini®ng noodzakelijk.Eenaspect waarin hetpiloterzoekinBeverwijkergwaardevol bleek,is
v
»ststcllcn vaneenoptimaal reinigingsrcvoordemembranen.Aanhetbeginvan

hetonderzoekwerdendereinigingsmethoden
toegepast,zoalszeopdatmoment bekend
waren.Dezewarengebaseerdopreinigingvan
demembranen ophetmoment datdezereeds
aanzienlijk zijnvervuild,meteenintervalvan
enigemaanden.Ditkangroterisico'smetzich
meebrengen ineenfull-scale installatie.Met
namewanneerdevolledigecapaciteit acuut
moet wordenaangewend,bijvoorbeeld tijdens
eenhevigeregenbui.Ineendergelijke situatie
isdecapaciteitvandeelsverontreinigdemembranen niettoereikend.Ditwasaanleidingom
anderstegaandenkenovermembraanreiniging.Deoplossinglijktergvoordehand teliggen.Waarom nietvoorkomen dat membranen
dusdanig vervuilendatdecapaciteit afneemt?
Vanuitdezegedachteisdereinigingsmethodiekgebaseerd opzogeheten 'onderhoudsreinigingen'ontstaan.Dezereinigingen worden
één-oftweewekelijks uitgevoerd,metbeduidend lagergeconcentreerdechemicaliènoplossingendanvoorheen.Ditheeft geleidtoteen
stabieleprocesvoeringensignificante reductie
vanhet chemicaliënverbruik. Verderistijdens
hetonderzoekinBeverwijkgeblekendat het
reinigingseffect wordtverbeterddoorhetverwarmen vanhetterugspoelwater metvijftot
tiengraden.
Risico-analyse
DeMBRVarsseveld iseendemonstratieinstallatiediemodelzalstaanvoordeverdere
ontwikkeling inNederland.Hetisdaaromvan
belangdekritischeelementen inhet ontwerp
zoveelmogelijk tebenoemen endaarwaar
mogelijk teondervangen.Hiertoeisdoorhet
WaterschapRijn enIJsselenDHVeenrisicoanalyseuitgevoerddiealsbasisheeft gediend
voorhetontwerp.Nietalleendetechnologen
enontwerperswarenhierbij betrokken,maar
ookdebedrijfsvoerders vanderwziVarsseveld.

Varsseveldwordt inzicht verkregeninde
noodzakelijkheid vandeze(additionele)voorzieningen.Metditinzichtkanhet ontwerp
vantoekomstigeMBR'swordengeoptimaliseerd.
Financiering
Detotaleinstallatiezalnaarverwachting
circa 12,2 miljoen eurokosten.Deinvesterings-enbedrijfsvoeringskosten vandeMBR
zijn hogerdandievaneenconventionelerwzi.
HetWaterschapRijn enIJsselheeft daarom
aanvullendefinanciering gezocht.Ommeerkostenenrisico'saftedekken isdoorSTOWA,
gesteunddooralleNederlandsewaterschappen,eeninnovatiefonds inhetlevengeroepen.
Ditfonds isopgericht metalsdoeltechnologischeontwikkelingen zoalsdeMBRinVarsseveld,eenpositieveimpuls tegevenvanuitde
geheleNederlandsesector.
Hetbrederebelangvanhetproject wordt
ookonderkenddoordeEuropeseGemeenschapendeministersvanVROMenEconomischeZaken.Zoiseenfinanciëlebijdrage vande
EuropeseGemeenschapinhetkadervanhet
financieel instrument LIFE toegekend.De
minister vanVROMvindtdat hetmilieuprofiteertvandit projectengafdaaromeenzogenaamdegroenverklaringaf Deministervan
Economischezaken heeft inhetkadervande
Subsidieregelingenergievoorzieningen inde
non-profit enbijzondere sectoren(EINP)subsidietoegekend.*

Enkeleconsequentiesvandeze risico-analysezijn:
• Defijnroostersendemicrozeven worden
met 100procent reserveuitgevoerd;
• Bijhetontwerpvandebeluchtingdient
voldoendeveiligheid inacht teworden
genomen.Uitgegaan isvaneen a-factor
van0,5;

•

•

Debypassnaardeouderwzikanonder
bepaaldeomstandigheden wordeningeschakeld;
Decapaciteitvande membraanfiltratie
kanrelatiefeenvoudigwordenvergroot.
Elkecassettevan40elementen kanworden
uitgebreid naar48elementen.Decapaciteitvandebeluchtingomvatdaartoevoldoendeflexibiliteit. Daarnaast kaninelk
membraancompartiment eventueeleen
vijfde cassetteworden bijgeplaatst.
Opbasisvanderesultaten vandeMBR
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