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WlTTEVEEN+BOS ONTVANGT OCTROOI VOOR SLIBKOSTENMONITOR

Optimalisatievan
dekostenvan
slibontwatering
Recentelijk 15aanWitteveen+Bosoctrooiverleendvoordeslibkostenmonitor.Hiermeewordendeoperationelekostenvanherslibonrwatertngproccsinzichtehjkgemaakrenkandeslibontwateringgeoptimaliseerdworden.Deoperatorkanhetonrwatcringsproceshierdoordirectbijsturen.Eenverdere
stap isdeminimalisatievandeoperationelekostendoorsturingvanhetontwateringsprocesviaeen
intelligentregelsysteem.
UitdeBedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 1999bleekdatgemiddeld 24procentvan
dekostenvoorhetzuiveren van communaal
afvalwater voortkomen uithetverwerken,
ontwateren eneindverwerkingvanslib.Met
namedeafzetkosten vandeslibkoekstegen
delaatstejaren sterk.Verwachtmagworden
datdezekostendekomendejaren niet zullen
dalen.Verbeteringvanhet ontwateringsresultaatmetenkelegewichtsprocenten drogestofresulteertvooreendoorsnee afvalwaterzuiveringsinstallatie (van150.000
inwonerequivalenten) ineenbesparingopde
slibafzetkosten vanmeerdere tienduizenden
euro'sperjaar.Verminderingvantienprocenrvanhetpoly-elektrolyt-verbruikten
behoevevandeontwatering dooreen effectievereaansturingvanhet ontwateringsproces,bespaartvooreendergelijke zuivering
nogeensruim tienduizend euro'sperjaar.
Inhetalgemeengeldtdat procesbeheersingvoorafgaat aaneendoelmatige optimalisatievaneenproces.Inhetspecifiekegeval
vanhetslibverwerkingsproces iseen stabiele
optimaleprocesbeheersingechter moeilijk,
omdat deprocescondities continu variëren
doorveranderingindesamenstellingvan
het afvalwater, seizoensinvloeden enveranderingen indevoorgaande slibverwerkingsprocessen.
Deuitgangsparameters inhet slibontwateringsproces zijn dekwantiteit ende
eigenschappen vanhetslib.Hettypeende
doseringvan hetconditioneringsmiddel alsmededebedrijfsvoering vandeonrwareringsinstallatie zijn destuurbare variabelen
inditproces.Alsbelangrijkste resultaat van
deslibontwatering geldteenzohoogmogelijk drogestofgehalte eneenhoge centraatkwaliteit.Dit wordtbijvoorkeurbereikt bij
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eenlagedoseringcondirioneringsmiddel en
eengoedkopeenenergiezuinige bedrijfsvoeringvandeontwateringsinstallatie.Deze
parameters bepalendanookingrotematede
kosten vanhet ontwateringsproces.
Metdehuidige procesvoering fluctueert
hetontwateringsresultaat, doordat deconditioneringendeontwatering niet voortdurendgemonitordwordenen aanpassingen
paslaatdoorgevoerd kunnen worden.Snelle
terugkoppelingvanhetuiteindelijkeresultaat,hetdrogestofgehalte vandeslibkoek en
decentraatkwaliteit, naardedoseringvan
conditioneringsmiddel ende bedrijfsvoering
vandeinstallatie vindtnu nietplaats.Het
slibverwerkingsproces vraagt continu aandachtvaneenoperator,dieveranderingen in
debedrijfsvoering doorvoertopgrondvan
ervaringenhet'fingerspitzengefühl'. Hij

DeslibkostenmonitorvanWitteveen+Bos.

heeft daarbij geendirect inzicht indewerkelijkeprocescondities waarbij minimaleverwerkings-enafzetkosten gelden.Door
monitoring vandezecondities kanhetslibontwateringsproces beheersten vervolgens
geoptimaliseerd worden;door toepassing
vanregelsystemen wordthet ook mogelijk
omalles reautomatiseren, zodatgeen mensenmeer noodzakelijk zijn.

Proef
Omhetslibontwateringsproces inzichtelijker temakenenteoptimaliseren, heeft
Witteveen+Bosdezogeheten slibkostenmonitorontwikkeld,waarmeedeactueleslibverwerkingskosten continu inbeeld
gebracht worden.Insamenwerking met het
WaterschapRijnenIJsselisdeinstallatieop
locatiebeproefd enverbeterd. Recentelijk
zijn deoctrooirechten (onder octrooinummer1014310)verleendaanWitteveen+Bos.
Deslibkostenmonitor meerdemassastroom vanhetslibbijdekoekuitworp van
deonrwateringsinstallatie. Metbehulp van
designalen vanhet ingaandeslibdebiet en
hetdrogestofgehalte vandezestroom wordt
vervolgens herdrogestofgehalre vandeslibkoekberekend, waarnadeafzetkosten wordenbepaald engepresenteerd wordenaande
operator.Tevenswordendekostenvoor
PE-verbruik,onderhoud enenergieinbeeld
gebrachr.Doordetrend vandezekostenaan
deoperator door tegeven,isdezeinstaat het
ontwateringsproces kostenoptimaal aan te
sturen, watresulteertineen aanzienlijke
besparingopdeoperationelekosten.Bovendienkanmetdehistorischegegevensvande
monitor debedrijfsvoering overeenbepaaldeperiodeworden beoordeeld, waardoor
onregelmatigheden opeenslibontwateringsinstallatiesnellerduidelijk worden.

Kunstmatig neuraal netwerk
Naastdeimplementatievandeslibkostenmonitor zijn verkennende testenuitgevoerdmeteenkunstmatig neuraal netwerk
(KNN)opdeslibontwatering vanrwziEtten
vanWaterschapRijn enIJssel.Dezetesten
hebbenaangetoonddathetmogelijk isde
afzetkosten tevoorspellen opgrond vande
invoerparameters vanhet ontwateringsproces.Inditkaderwordtmomenteel binnen
Witteveen+Boseenintelligent regelsysteem
ontwikkeld waarmeeeen slibverwerkingsinstallatietegenminimaleverwerkings-en
afzetkosten wordt aangestuurd.Dit systeem
maaktgebruikvanKNN-modellen,die
bepalen inwelketoestand deslibverwerkingsinstallatie geregeld moetworden zodat

detotaleslibvetwetkingskosten minimaal
zijn.Debasisvanderegelaar isdeterugkoppelingvandeoperationele slibkosten door
demonitor.Doorhetveranderlijke slibontwateringsproceszijn deminimale kosten
nietcontinu bekend,engaathet intelligente
tegelsysteemcontinu on-line'opzoek'naar
deprocesinstellingen metdelaagste kosten.
Het resultaat iseenzelflerende en zelfkalibrerendeslibverwerkingsinstallatie diecontinu bedreven kanworden tegen minimale
kosten.Daarnaast wordtonderzocht inhoeverreeenopKNNgebaseerd besturingssysteemkanbijdragen aanhet gecontroleerd
bij- enuitschakelen vanéénofmeerdere
ontwateringsstraten. Het intelligente regelsysteem incombinatie met deslibkostenmonitor zalmedioditjaar operationeelzijn. f
Voormeerinformatie overdesübkostenmonitor
kuntucontactopnemenmetdr.ir.A. vanNieuwenhuijzen(0570)697317.Voorvragenover
kunstmatig neuralenetwerkeno/hetintelligente
regelsysteemkuntuterechtbijir.D.Bergsma
(0570)697248.
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BrabantWateren
WMLgaan
commercieel
BrabantWaterenWaterleiding Maatschappij
Limburggaansamenwerkenopcommercieel
gebied.Debestaandecommerciëledochters, de
Limburgsee-WaterGroupenhetBrabantse
HydroScope.gaanhunkrachten bundelenin
driewerkmaatschappijen diewordenondergebrachtindeholdingHydroGroupBV.

wateractiviteiten tenslotte wordt HydroBusinessopgericht.Hetgaat hierbij omadviseringendienstverlening aanbedrijven voor
watbetreft dewatethuishouding, hetleverenen/ofexploiteren van waterinstallaties
oplocatieen industtiële afvalwaterzuivering
en -hergebruik.
DehoofdvesrigingvanHydroGroupBV
komt inBreda.Hierzullen ineersre instantie40mensenwerken, ç
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Nieuwe filterkaarsen

voordemodelleringvanwillekeurige frequentiesuit tevoeren.Totnu toewatende
meetfrequenties vande modelvariabelen,
zoalsgrondwaterstanden, neetslagofonttrekking,bepalend voordefrequentie vande
modellering.
Debelangrijkste toepassingvanTRGis
hetmodelleren van grondwaterstanden
gerelateetdaanneetslag-en onttrekkingsgegevens.DewatetleidingbedrijvenPWN,
HydronZuid-Holland,BrabantWater,DZH
enWMOendeCommissievan Deskundigen
vanGrondwaterwet maken inmiddels
gebruik vanTRG. t[
Voormeerinformatie:(074]25033 01.

AmafilteruitAlkmaarheefthaarprogramma
WSenESjilterkaarsengecompleteerdmetde
HSuithetMeltBlownjîlterkaarsen-program-

DeHS-filtetkaaisen kunnen wordentoegepast vootminder kritische toepassingen,
waareenreductievanvuildeeltjes met510
procent voldoende is.DeHS-kaarsen zijn
gemaakt uitzuiver polypropyleen,en vrij
vanelkbindmiddel enspinolie.Dekaarsen
zijn opgebouwd uir meerderelagenvezels
waardooroverdehelediktevanhet filtetmediumeennaarbinnen toeafnemende poriegrootte ontstaat.
Demeest uniekeeigenschapvandeHSis
desteunkern,dieuit dikkevezelsbestaat.In
veelfilterkaarsenwordteengespotenof
geperforeerde kerngebruikt.Dekern inde
HSbiedteenhogeporositeit eneenhogestabiliteit,maargeenextra stromingsweerstand, f
Voormeerinformatie:(072J5273453.
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PaliMarine maaktvan
zout waterzoet water
FabrikantPaliMarinemaaktreverseosmosesystemenwaarmee vanzoutwaterzoetwater
gemaaktkanworden. Desystemenwordenin
Nederland opdemarktgebrachtdoordeHITMA-groepinUithoorn.
Delangelevensduur vande membtanen
zorgen voorlageproductiekosten. Daarnaast
zorgtdehoge'recoveryrate'van30procent
voorlageenergiekosten.Decompacteen
flexibele modulair opgebouwde installaties
zijn makkelijk tetransporteren enteinstalleren.Dereverseosmose-systemen zijn
gecertificeerd enstaangarant voorveilig
drinkwatet confotm deWHO-richtlijnen.
Bijgebruik vandezesystemen isgeenvoorbehandelingmetchemicaliën nodig. *T
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Deactiviteiten vandedrie werkmaatschappijen liggenin hetverlengdevande
publiekekerntaakvandemoedermaarschappijen. Hergaatdaarbij om integrale
adviseringendienstverlening aan zakelijke
klanten omhun waterhuishouding optimaaltebeheren.Hierbij wordtgemiktop
bedrijven, maarookopgemeenten en watetschappen.
HydroScopegaarzichrichten oponderzoekenadviseringover Legionellapreventie
(zieH 2 0nr.3,pag.41).Inde toekomst
komen ookanderekwaliteits-enveiligheidsaspecten vanwateraanbod.
HydroKetenricht inineerste instantie
opadviseringoverIBA's,maar indetoekomstmogelijk ookopandereaspectenvan
dewaterketen.
Voordebundeling van industriële

Nieuwe versievan
computerprogramma
voor modelleren
grondwaterstanden
IngenieursbureauAMOuitHengeloheefteen
nieuweversievanhetcomputerprogramma
TRGontwikkeld,eenprogrammavoorhet
modellerenvangrondwaterstanden enhet
waterverbruik.
TRGsteltdegebruiker instaat tijdreeksenvancomplexeprocessen teanalyseren,te
modelleren entevalideten.Indenieuwe
versieishetookmogelijk voorspellingen

Voormeerinformatie:
HenniedeOude(02517]5l 47zz-

Verschijningsdata
Deverschijningsdata endedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staanopeenoverzichtdat
ukuntaanvragenbijderedactie:
(010)42741 65.Daarisookeenhandleiding
optevragenvoordeartikelenin
Platform, f
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