Stationaire berekeningen met een dynamisch model?

Inleiding
Binnen het vakgebied afvalwaterzuivering
wordt dynamische simulatie steeds vaker
toegepast. Met de recente introductie van
het computerprogramma SIMBA is in
Nederland een eerste stap gezet naar het
algemeen gebruik ervan [1]. In het verleden is voor het ontwerp van beluchterregelingen het nut van dynamische
modellen al aangetoond [2-4].
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De toepassingsmogelijkheden voor het
ontwikkelen van nieuwe regelaars en het
afschaften van de invloed van procestechnische maatregelen op het ontwerp
van rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(rwzi's) zijn tot op heden minder onderzocht.
In een drietal artikelen zullen de
genoemde mogelijkheden van dynamische
simulatiemodellen worden besproken. In
het tweede en derde artikel zal worden
ingegaan op procesregelingen en
regelaars. De basis hiervoor wordt gelegd
in het voorliggende artikel. Het behandelt
enkele mogelijkheden van het gebruik van
dynamische modellen voor het ontwerp
van een rwzi.Met het dynamisch model
worden hierbij stationaire berekeningen
(steady-state) uitgevoerd. Op grond
hiervan zal de invloed van de zuurstofinbrengcapaciteit op de stikstofverwijderingworden aangegeven. Met de hieruit
voortvloeiende resultaten worden de
(on)mogelijkheden van een conventionele
zuurstofsturing besproken. Verder wordt
ingegaan op het bepalen van de optimale
lokatie van de influenttoevoer in het
beluchtingsbassin.
Om resultaten van de verschillende berekeningen goed met elkaar te kunnen
vergelijken wordt voor alle artikelen uitgegaan van eenzelfde (theoretische) rwzi.

Samenvatting
Dynamische simulatie van biologische processen in rwzi's wordt steeds vaker
toegepast. Voor het ontwerp van beluchterregelingen was het nut van dynamische
modellen al aangetoond. De toepassingsmogelijkheden voor het ontwikkelen van
regelaars en het bepalen van de invloed van procestechnische keuzes op het
ontwerp van rwzi's zijn nog veel minder bekend. In een drietal artikelen wordt
nader op deze mogelijkheden ingegaan.
In dit eerste artikel uit de reeks wordt het gebruik van dynamische modelsimulatie
voor het ontwerp van een rwzi nader belicht. Met stationaire berekeningen wordt
de invloed van de zuurstofinbreng(capaciteit) en -regeling op de stikstofverwijdering aangegeven. Verder wordt ingegaan op het bepalen van de optimale
lokatie voor de influenttoevoer. Door de berekeningen worden de gevoeligheden
van een ontwerp goed in beeld gebracht. Omdat in dit artikel de nadelen van een
'conventionele' zuurstofregeling aanschouwelijk zijn gemaakt, wordt in het
volgende artikel ingegaan op andere regelingen.
Stationaire berekeningen
In het IAWQ model no. 1 wordt met
behulp van een stelsel differentiaalvergelijkingen de dynamica van een
actief-slibsysteem beschreven. Als de
tijdsafgeleide van de vergelijkingen gelijk
is aan nul, is de stationaire toestand
bereikt. Voor de praktijk betekent dit dat
de effluentsamenstelling naar een constant
niveau convergeert als alle procesparameters (influent, beluchting, slibgehalte,
etc.) voor langere tijd constant zijn. Het
uiteindelijk bereikte niveau representeert
de stationaire toestand.
Een vergelijking van verschillende
stationaire toestanden kan uitermate
zinvol zijn om verschillende procestechnische mogelijkheden te evalueren.
De keuzes voor bijvoorbeeld de lokatie
van beluchters en influenttoevoer kunnen
op deze wijze worden onderbouwd.
De uitkomsten van de stationaire
berekeningen worden niet geïnterpreteerd
als absolute waarden, maar gebruikt om
tendensen te evalueren.

De rwzi
Om het voorgaande te illustreren wordt
uitgegaan van een theoretische rwzi. Er is
gekozen voor een vierbeens omloopsysteem met twee oppervlaktebeluchters
en een nabezinktank, zoals weergegeven
in afbeelding 1.In de tabellen Ien II zijn
respectievelijk enkele kentallen van deze
rwzi en het influent vermeld.
Zoals ook in eerdere publikaties [5,6]is
aangegeven, wordt voor de simulatieTABEL I - Kentallenrwzi.
Procesonderdeel
volume aëratietank
beluchtingscapaciteit
oppervlakte
nabezinktanks
retourslibcapaciteit

Eenheid
m3
kg0 2 /h
m2
m 3 /h

3.400
900/1.700

TABEL II - Kentallen influent.
Parameter

Eenheid

CZV
Nk,
DWA
RWA

kg/d
kg/d
mVd
mVh

Waarde
8.400
750
9.000
2.500

Afb. 1- Schematische weergave theoretische rwzi.
(NH4)

Waarde
13.000
500

(NOJ)
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4/S- •?-Model-opzet inhetsimulatieprogramma SIMBA.

berekeningen een omloopsysteem
verdeeld in een aantal secties,waarbij
iedere sectie als compleet gemengd wordt
beschouwd.
De opzet van het model inhet simulatieprogramma SIMBA is weergegevenin
afbeelding 2.

twee beluchters worden verdeeld. Om
inzicht te krijgen in het effect van deze
verdeling op de Ntotaal-effluentconcentratie
moet afbeelding 3voor verschillende ver-

delingen van het ingebrachte vermogen
over de beide beluchters worden gemaakt.
In afbeelding 4wordt hiervan een driedimensionale weergave getoond. In deze
afbeelding staat langs de z-as de N tolaar
effluentconcentratie, langs de x-as het
totaal ingebrachte vermogen en langsde
y-as het procentuele aandeel van
beluchter 1.
Voor een beter overzicht van het verloop
zijn in afbeelding 5de hoogtelijnen uit
afbeelding 4weergegeven. Lijn 1 in
afbeelding 5geeft aan dat beluchter2
maximaal zuurstof inbrengt (132 kW)
en beluchter 1 wordt gevarieerd. Lijn2
geeft aan dat beluchter 1maximaal
staat (132 kW) en beluchter 2 wordt
gevarieerd. Het gebied tussen de twee
lijnen geeft het regelbereik aan voor de
situaties waarin beide beluchters worden
bedreven.
In afbeelding 6zijn de uitkomsten gepresenteerd van de stationaire berekeningen bij een procestemperatuur
van 8°C. Op grond van de afbeeldingen 5
en 6kunnen de onderstaande conclusies
worden geformuleerd.
- een 'dal' van de NtoIaal-effluentconcentratie is duidelijk aanwezig. Het minimum
in dit dal is de optimale beluchtingsintensiteit voor maximale stikstofverwijdering;
- een onderschrijding van de 'optimale'
vermogensinbreng heeft een sterkere
stijging van de NIolaareffluentconcentratie
tot gevolg dan een overschrijding;
- de optimale Ntotaareffluentconcentratie
ligt bij 8°C aanzienlijk hoger dan bij 12°C,

Aft).3-Relatietussen ingebracht vermogen en N-effluentconcentratie.

Optimum voorN totaal
Uitgaande van de gepresenteerde rwzi kan
met behulp van stationaire berekeningen
het minimum van de Nl0Iaal-effluentconcentratie in relatie tot de beluchtingsintensiteit worden bepaald.
Als de stationaire toestand voor verschillende beluchtingsintensiteiten
wordt berekend, wordt bij een procestemperatuur van 12°C een relatie verkregen zoals is weergegeven inafbeelding 3.Het ingebracht vermogen
van puntbeluchter 2ishierbij constant
gehouden (maximum = 132kW).Uit
afbeelding 3komt naar voren dat bij de
gehanteerde uitgangspunten de laagste
Nto,aa|-effluentconcentratie wordt bereikt
bij een totaal ingebracht vermogen van
circa 185 kW.
Omdat het omloopsysteem isuitgerust
met twee puntbeluchters, kan de totaal in
te brengen hoeveelheid zuurstof over deze
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