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De voorspoedigeopstartvande
MBR-installatieinVarsseveld
P H I L I P SCHYNS, WATERSCHAP R I J N E N IJSSEI
D A R R E N LAWRENCE, DHV WATER
FRANS DURIEUX, Z E N O N

Hetopstartenvan eenmembraanbioreactorvereistdenodigevoorbereiding. OpderwziVarsseveld is
eensimulatie-installatie toegepastom meerzekerheidtehebbendatdeopstartvan de'echte installatiesoepelkanverlopen.Inmiddelsstemmendeeersteresultatenvan dezeinstallatietottevredenheid.
De opstartvaneenmembraanbioreactor
(MBR) kanomuiteenlopenderedenenerg
traagverlopen,zo luiddedeconclusieop basis
vanwereldwijde ervaringenmetde MBR-technologie.Medevanwegedeafgesproken planningeninhetkadervansubsidies(LIFEenhet
Innovatiefonds) wasditvoorde MBR Varsseveldabsoluutongewenst.WaterschapRijn
enIJsselenSTOWAhebbendaarombesloten
ominsamenwerkingmetDHV en Zenoneen
simulatie-installatie op derwziVarsseveldin
tezetten.Dezeiseenafspiegeling (schaal1:213)
vandeechteinstallatie,alleendezand-/vetvangontbreekt.
Hetonderzoekmetdesimulatie-installatiemoestleidentoteenversneldeopstartvan
deechteinstallatie,trainingvanhetpersoneel,
besparingop onderzoekskostenenbeperking
vanderisico'sopdeinstallatieenzichtgeven
opmogelijkheden totenergiebesparing.

reedseenopleidingMBR-technologiegevolgd
teBeverwijk.Metdesimulatie-installatie zijn
ookdeanderebedrijfsvoerders enhetwachtdienstdoendpersoneelvertrouwdgemaakt
metdeMBR-technologie.Mensenlerenonder
anderedoorfouten temaken-fouten opde
simulatie-installatie hebbennauwelijksconsequenties.De basiskennisdiebenodigd isvoor
debedieningvaneenMBR, isopgedaanopde
simulatie-installatie.
Besparing en beperking van risico's
Desimulatie-installatie metafvalwater uit
Varsseveldvormtbovendieneen belangrijke
ondersteuningvoorhetpraktijkonderzoek.
Wijzigingen indeprocesvoeringkunneneerst

wordengetest,alvorensdatop deMBR-installatiegebeurt.Ditlevertnietalleeneenkostenbesparingop, maarverkleinttevensderisico's
indebedrijfsvoering vandeinstallatie.Zo zijn
dechemischereinigingsprocedureendeprocesinstellingenvoordemembraanwerkingop
desimulatie-installatiegeoptimaliseerd.Hierbijbleekbijvoorbeeld dereinigingsstrategie
metachtereenvolgenswaterstofperoxide en/of
natriumhypochlorietencitroenzuurmet
warmwater,zoalsdiebijpilot-ondetzoekte
Beverwijk' ontwikkeld is,nieteffectief omdat
dienietineenherstelvandepermeabiliteit
resulteerde.Hetafvalwater uitVarsseveld
bevatsignificante hoeveelhedenvetvaneen
lokalekaasfabriek.Omdatdesimulatie-installatienietmeteenzand/vetvanger was uitgevoerd(de echteinstallatieoverigenswel), werd
debiomassaenigszinsvettig.Dithadeen
negatiefeffect op demembraanvervuiling
OmdatvetoplostbijhogepHenhogetemperatuur, isovergegaanopreinigingen metnatronloog(pH 10à 10,5) encitroenzuurmet
warmwater(35à40°C).Dezereinigingbleek
effectief
Fasering
Hetonderzoekmetdesimulatie-installatiewotdtintweefasesuitgevoerd.Fase1 vond
plaatsindecircazevenmaanden vóórdatde
MBR-installatieisopgestart,vanmeitot
december2004. Indezefasezijnvooralde
opstartmethodeendereinigingsstrategie
getestenzijnenergiebesparingstestenbijde
aanwezigerelatiefhogetemperaturen (gemiddeld22,8°C)uitgevoerd.
Infase2,nadeopstart,isdemembraanfiltratie-installatie vandesimulatie-installatie
directaandeMBR gekoppeld.Debiologievan

Desimulatie-installatie inVarsseveld.

Versnelde opstart vandeMBR
Deervaringheeftgeleerddatdebesturing
dezwaksteschakelinMBR-installatiesvormt.
De completebesturingvandesimulatieinstallatie isdezelfdealsopdeechteinstallatie.
Optredende fouten ofproblemenindebesturingvandesimulatie-installatiezijn meteen
aangepastengetest,enuiteindelijkgoedinde
echteinstallatiegeprogrammeerd.Uitgangspunt bijdeopstartvandebiologievande
simulatie-installatie isdatdezeopdezelfde
wijzeplaatsvindt als dieopdeechteinstallatie.
Bij deopstartkanmetnamedeschuimvormingkritischzijn.
Training bedrijfsvoerders
Tweebedrijfsvoerders hebbenin2001
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desimulatie-installatie isafgelopen januari
verwijderd. Deaparte filtratie-eenheid simuleert één ofmeerdere straten van deMBR In
dezefase wordt de simulatie-installatie
gebruikt voor het uitvoeren van energiebesparingstesten bij lagere temperaturen en het
testen en optimaliseren van de membraaninstellingen. Hierbij wordt gedacht aan de
beluchtingsfrequentie in dezogeheten paraatmode, waarbij een membraantank gedurende
langere periodes buiten bedrijf kan zijn. In de
MBRzijn namelijk afhankelijk van het
influentdebiet één, twee,drie ofvier membraantanks in bedrijf Demembraantanks, die
niet in bedrijfzijn, staan paraat. Hierbij vindt
geen permeaatonttrekkingplaats,maar wel
slibrecirculatie en discontinue beluchting.

zouden kunnen beschadigen, te verwijderen.
Direct na deschoonmaakaktie isde aëratietank
voor30procent gevuld met influent om
opdrijven tevoorkomen. Daarna kon debiologische opstart beginnen. Gedurende de
opstart isdetotale werking van de installatie
verdergetest enzoveel mogelijk ingeregeld bij
zoweldroog weer alsbij regen.Dit hield onder
andere het volgende in:

Permeaatkwaliteit gedurende het
onderzoek

Opstart biologie

Hoeweldit niet bij de onderzoeksdoelstellingen hoorde,isbij het werken met de simulatie-installatie doordebedrijfsvoerders ook
steeds getracht een goedepermeaatkwaliteit te
bewerkstelligen. Deresultaten (zie tabel1)
waren zeer bemoedigend. Degemiddelde slibbelastingbedraagt 0,072kgCZV/kgds.den de
gemiddelde procestemperatuur was22,8°C.
Vanwege een adequaat procesontwerp
('omloopsysteem'met hoge recirculatiedebieten)en degunstige CZV/N-verhoudingiszonder externe koolstofbron gedurende enkele
maanden deMTR-norm van 2,2mg N totaa i/l
bereikt.Eenaantal testen, met een ten behoeve
van devergelijkbaarheid vast ingestelde
hydraulische belasting (onderbelasting bij
regenweercondities) en opgetreden storingen
(defecte zuurstofmeter) hadden een negatieve
uitwerking opdepermeaatkwaliteit. Met
betrekking tot debeperkte fosfaatverwijdering
kan worden genoemd dat deijzerdosering in
eerste instantie telaag isgeweest.Drie weken
is(bewust) helemaal geen ijzer gedoseerd en de
doseerplaats waslange tijd niet optimaal (in de
drijflaag). Na aanpassing vanhet doseerpunt
en verhoging van de ijzerdosering tot gemiddeld 0,8molFe/mol isin september gedurende
drieweken deMTR-norm van 0,15mgPt0taai/1
bereikt.

actiefstatus indeindikker hersteld. Daarna
werd het slib naardevoorbehandeling van de
MBR gepompt.

het inregelen vande voorbehandelingslijn,
het bijschakelen van membraanstraten
afhankelijk van de aanvoer,
devolledigautomatische reinigingsprocedure waarbij deinhoud van de membraantank in korte rijd viademicrozeven naar
deaëratietank wordt geleid,
de zuurstofregeling.

Deopstart isuitgevoerd met het actiefslib
van debestaande rwziVarsseveld.Dit slib was
in voldoende mate voorradig,had voldoende
nitrificerende capaciteit en wasreeds op het
afvalwater vanVarsseveld geadapteerd. Bij de
enting iszoveel mogelijk slibuit de bestaande
aërobebeluchtingstank gebruikt. Omdat het
bestaande zuiveringsproces ookzogoed mogelijk doorgang moest vinden, isdebiomassa in
debestaande aëratietank aangevuld met slib
uit deindikker. Het ingedikt slibwerd daar
verdund en belucht endus vanuit zijn non-

Tabel1.

Devoorbehandeling van debestaande rwzi
Varsseveld isminder vergaand dan dievan de
MBR-installatie.Het slibisdaardoor ook meer
vervuild met haren, vet,zand en andere ongewenste deeltjes diedemembranen kunnen
verstoppen ofbeschadigen. Daarom isal het
slibdat bij deopstart isgebruikt, viade complete nieuwe voorbehandelingslijn (fijnrooster
- zand/vetvanger - microzeven) naar deMBR
gevoerd.Dit bleek nog niet eenvoudig.
Sommige installaties bleken nog niet optimaal tezijn ingesteld. Bovendienzorgde het
aan het slibgehechte vetvoorsnelle versmering vandegaatjes van demicrozeven (0,8
mm). Bijeen slibgehalte in deMBRvan 2,4kilo
per kubieke meter ishet enten dan ook
gestaakt en isgekozen vooreen verdere aangroeivan debiomassa. Hiertoe isin eerste
instantiedeaanvoer vaninfluent naar deMBR
met eenafsluiter beperkt tot maximaal 100
kubieke meter per uur. Derest van de aanvoer
kon gewoon behandeld worden in de bestaanderwzi.In deMBRzijn devoortstuwers aangezet en isdebeluchting opminimale stand
ingeschakeld. Demembraanstraten zijn in
bedrijfgesteld om permeaat tekunnen afvoeren.Deeerste week traden een aantal elektro-

Gemiddeldeconcentratiesvandesimulatie-installatieindeperiodevan1julitot10november2004.

parameter
eenheid

influent
mg/1

permeaat
mg/l

%

czv

627

23,1

96

NH 4 -N

efficiency

32,5

0,13

Ntotaal

55,5

2,26

96

»totaal

13,6

0,68

95

NO3-N

A/b.1:

1,17

Verloopvandepemieabiliteitinde rijd

600

30
-Permeabiliteit(gecorrigeerd bij 15°C)
-Flux

500

Testen installatie-onderdelen
Nadat detesten van alleonderdelen op
juiste aansluiting enjuiste werking van de
programmatuur naar tevredenheid waren uitgevoerd,zijn depraktijktesten gestart.Alseersteisdevoorbehandelingslijn 2 ' getest met
influent waaraan extra haren waren toegevoegd.In detussentijd zijn de membranen
geplaatst engecontroleerd opjuiste plaatsing,
lekkageen werking.Daarna isde aëratietank
helemaal leeggepompt en schoongemaakt. Dit
om alletijdens debouw en testperiode in de
tank geraakte materialen diede membranen
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technischestoringenop, waardoorde belasting
erglaagwas ofzelfsenigslibviahetterreinrioolverloren isgegaan.Ditleiddetoteenverwaarloosbareslibgroei.Nadezeweekgroeide
hetslibgehalteechtervolgensverwachting
aan, zodatnaeenmaandhetslibgehalteis
opgelopentot?kiloperkubiekemeter.HiertoeissteedsdebelastingnaardeMBRopgevoerdtotinmiddels(eindjanuari2005)devolledigeinfluentaanvoer, zodatdeslibbelasting
0,1 à0,15 kg CZV/(kgds.d) bedroeg.Schuimvormingisnietopgetreden.Gedurendede

opstartperiode,bijeengemiddeldewatertemperatuur van 12°C, isdenitrificatiesteeds
vollediggeweest.
Denitrificatieenfosfaatverwijdering tradenaanvankelijk beperktop, omdatvanwege
delagebelastingenhetlageslibgehaltebij
minimalezuurstofinbrengsteedszuurstofrijkeomstandigheden aanwezigwaren.Naarmatedebelastinghogerwerdendebiomassa
aangroeide,gingook dezuurstofregeling beter
werken.Hierdoorverbeterden de denitrificatie
eninminderematede fosfaatverwijdering

Test van heteffluentvia miaozeven metfilterzakken meteenmaaswijdtevan0,4mm.

zienderogen.Ofschoon nogverdereoptimalisatiemoetplaatsvinden is inmiddelshet
Nt0taai-gehaltegedaaldtotonderde4mg/len
hetPtom]-gehaltetotonderde 4,5 mg/l. Afhankelijkvandeverdereverbeteringhiervanzal
overgegaanwordentot ijzerdosering.
Membraanwerking
De beoordelingvandewerkingvande
membranengebeurtdoorhetvolgenvande
permeabiliteit. De permeabiliteit isdehoeveelheidbrutopermeaatonttrekkingperm' membraanoppervlakgedeelddoordedrukvalover
hetmembraan,waarbijeencorrectieplaatsvindtvoordeinvloedvandetemperatuurop
dewaterviscositeit.
Inafbeelding 1ishetpermeabiliteitsverloopvanéénvandeviermembraanstratenvan
deinstallatieweergegeven.De startwaardeen
hetverloopvoldoengeheelaandeverwachtingenvoornieuweZenonZW50od-membranen.
Opbasisvandezecijfers wordtde binnenkort
uittevoerencapaciteitstest metvertrouwen
tegemoetgezien.Bijdezetestzaléénmembraanstraatgedurende64uurbelastworden
metnetto 37,5 l/(m2.h)enaansluitend8uur
met 50l/(m2.h).f
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