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Technologie & Techniek
Thema: Afvalwater en duurzaamheid

Paques kan een afvalwaterstroom renda-
bel omzetten naar biogas. Daarnaast  
stelt het bedrijf vaak een aërobe (na)-
behandeling voor.  Tot voor kort werd 
een beluchte tank altijd opgevolgd door 
een grote bezinktank waarin het slib 
werd gescheiden van het gezuiverde 
water. Tegenwoordig wordt de slib-
waterscheiding ook wel met membranen 
gedaan. Het voordeel van membranen is 
minder ruimtebeslag vergeleken met een 
nabezinktank. Ook heeft het effluent een 
hogere kwaliteit omdat alle deeltjes wor-
den tegengehouden door de membra-
nen. En, tot slot, de beluchte tank kan 
ook kleiner worden gebouwd doordat 
met een hogere slibconcentratie kan 
worden gewerkt.  Zo’n combinatie van 
beluchting en compacte membraan-
installatie wordt een MembraanBioReac-
tor (MBR) genoemd.

Chemicaliën
Het probleem van conventionele syste-
men is dat de membranen vaak terug-
gespoeld of met chemicaliën gereinigd 
moeten worden. Dit is een belangrijke 
verklaring voor het feit dat het gebruik 
van een MBR voor compacte afvalwater-
zuivering met een hoge effluentkwaliteit 
de afgelopen jaren niet wijdverspreid is. 
Een ander nadeel is dat beschikbare sys-
temen relatief veel energie verbruiken en 
bewerkelijk zijn in het onderhoud.
Een verbetering is het gebruik van opstij-
gende turbulente luchtbelletjes om het 
membraanoppervlak schoon te houden. 
Dit wordt toegepast op zowel onderge-

dompelde membranen als op droog 
opgestelde membraanmodules. Geble-
ken is echter dat ook deze systemen 
regelmatig moeten worden (terug)-
gespoeld met chemicaliën omdat de 
luchtbelletjes zich niet homogeen verde-
len. Daardoor wordt niet het gehele 
membraanoppervlak gereinigd.

Downstreamsysteem
Paques ontwikkelde een Biopaq MBR 
met gepatenteerd downstreamsysteem. 
Daarbij stroomt het water van boven naar 
beneden en de lucht wordt door een ven-
turi-effect naar beneden gezogen. Een 
venturi is een aangebrachte vernauwing 
in een stromingskanaal voor vloeistof of 
gas. Doordat het passerende medium 
een snelheidsverhoging ondergaat, ont-
staat daar een drukverlaging; het venturi-
effect.
In tegenstelling tot conventionele syste-
men hebben de luchtbelletjes in een 
downstreamsysteem een homogene ver-
deling over het gehele membraanopper-
vlak.  Het effect is een betere en continue 
reiniging van de membranen. Voordeel is 
dat het minder energie kost omdat de 
lucht ‘vanzelf’ wordt aangezogen.

Aardappelverwerking
Deze voordelen zijn aangetoond op vuil 
slibwater bij een aardappelverwerker. 
Een MBR met ondergedompelde mem-
branen vervuilde snel en moest na meest-
al twee weken chemisch worden gerei-
nigd. De Biopaq MBR-pilot met down-
stream membraanmodules draaide meer 

dan twee maanden op de dubbele flux 
voordat er gereinigd moest worden.

Droog opgestelde membraaninstallatie
De conclusie is dat droog opgestelde 
membraaninstallaties zoals de Biopaq 
MBR, intrinsiek hygiënischer zijn dan 
ondergedompelde membranen. Ook zijn 
ze minder onderhoudsgevoelig. Bijvoor-
beeld: ondergedompelde systemen moe-
ten met een hijskraan uit een diepe bak 
worden gehesen en vervolgens in een 
aparte bak met chemicaliën worden 
gedompeld; een bewerkelijke procedure. 
Droog opgestelde membranen zitten in 
kunststof buizen en kunnen worden 
gereinigd door recirculatie van de chemi-
caliën. Dat laatste laat zich gemakkelijker 
automatiseren. Ook kunnen de vervuilen-
de slibstromen beter worden behandeld 
met minder gebruik van chemicaliën (tot 
een factor 4 minder). 

Paques ontwikkelde een verbetering voor MembraanBioReactor-

(MBR)-systemen  waardoor energieverbruik en onderhouds-

kosten sterk verminderen. Dit maakt het gebruik van zo’n 

systeem vooral aantrekkelijk voor voedingsmiddelen-

fabrikanten.

MBR: verbeterd systeem afvalwaterzuivering

Minder gebruik chemicaliën  
en energie

Emil Sandstra, Maxime Remy & Jans 
Kruit.
Contact: e.sandstra@paques.nl; 0514-608500.

Fo
to

: P
aq

ue
s

Droog opgestelde membranen zitten in 
kunststof buizen en kunnen eenvoudiger 
met chemicaliën worden gereinigd. 
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