Verslagcongres 'Sensors in WasteWater Technology'

Meten en regelen in praktijk gebracht

Inleiding
Meetinstrumenten worden momenteel nog
steeds beschouwd als de zwakste schakel
in de keten van de regeling van rioleringsinstallaties. De computer hard- en software
loopt fors vooruit op de sensortechnologie,
vooral daar waar het de regeling van
biologische processen betreft.
Aldus kopte de 'Call for Papers' voor de
IAWQ Specialized Conference on Sensors
in Waste Water Technology begin vorig
jaar. De oproep om ideeën uit te wisselen
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over de stand van de meettechniek, en de
consequenties daarvan voor procesontwerp,
modellering en regeling vond gehoor bij
zo'n 175 vertegenwoordigers uit 18 landen.
25-27 oktober 1995 heeft deze groep in de
ambiance van Sheraton Kopenhagen 44
voor het merendeel goede en interessante
lezingen verwerkt, die verdeeld waren over
één plenaire (3 lezingen) en 4 paarsgewijs
parallelle sessies.Van Belgische (6 vertegenwoordigers) zijde werden 4 lezingen
verzorgd. Ook Nederland (12 vertegenwoordigers) bracht er 4.
Europese context
In de openingssessie legde Niels Thyssen
(European Environment Agency) de
nadruk op het belang van een integrale
Europese aanpak van de 'water' problematiek. In zijn uiteenzetting werden de vijf
grote pan-Europese watermilieuproblemen
geschetst, zijnde de schaarsheid van de
waterreserves en de overexploitatie ervan,
het verlies van habitats en species, de overbelasting met nutriënten en organische
stoffen in de rivieren (vooral de stikstofvervuiling in NW Europa is bedreigend),
en tenslotte een sterk opkomend probleem
van microverontreinigingen die vooral het
grondwater bedreigen. De schaarsheid van
gemeenschappelijk bruikbare informatie

Samenvatting
De in Kopenhagen gehouden IAWQ Specialized Conference on Sensors in Waste
Water Treatment (25-27 oktober, 1995) bood een groot aantal interessante lezingen
op het gebied van sensortechnologie, dataverwerking, modellering en hun integratie.
Meetsystemen voor ammonium, nitraat en fosfaat zijn volwassen geworden in de
afgelopen 5 jaar. Respirometrie is volop in ontwikkeling en on-line slibconcentratiemetingen zijn nog steeds problematisch. Nu dat er meer en betere meetinformatie
beschikbaar komt onder de dynamische praktijkomstandigheden krijgen studies
naar de optimalisatie van rwzi's een nieuwe dimensie. Bijgevolg stijgt de vraag naar
dataverwerkingssoftware, waarvoor modelgebaseerde technieken veelbelovend zijn.
Alom klinkt de roep om een geïntegreerde aanpak voor de besturing van rioleringsstelsels en waterzuiveringsinstallaties. Voor een werkelijk integrale benadering van
het oppervlaktewatervraagstuk in Europa ontbreekt het evenwel nog aan een
betrouwbaar meetnetwerk.

werd als duidelijk hiaat in de huidige
meetprogramma's gezien. Enkele beelden
hiervan zijn: het ontbreken van grondwatermonitoring, te weinig informatie over
sectorgebonden verontreinigingen en de
gebrekkige metingen over microverontreinigingen, metalen en radio-activiteit.
Voor biologische kwaliteitsmetingen in
rivieren ontbreken standaardmethoden.
In zijn conclusie werd het belang
geïllustreerd van een uniformering van
zowel meettechnieken alsook voor
rapportering en data-opslag.
Nieuwe mogelijkheden
De tweede inleidende spreker, Poul
Harremoës (TU Denmark), besprak het
potentieel van sensoren en real-time
regeling bij waterzuiveringstechnologieën.
Modellen worden in diverse vormen
gebruikt: van puur deterministisch
(bijv. Activated Sludge model nr. 2) tot
puur stochastisch (bijv. Box Jenkins
modellen). De grey-box modellen, die
deterministische kennis en stochastiek

Afb. 1-Dedrijvende
nutriënlensensorvan
Lynggaard-Jcnsen.

combineren, werden als meest veelbelovend genoemd voor toepassing van de
afvalwatermodellering. Het belang van een
integrale aanpak van zowel het riool-,
waterzuiverings- als riviergedeelte werd
beklemtoond. Het toenemende belang en
potentieel van in situ verkregen dynamische
meetdata voor optimalisatie, regeling en
ontwerp werd geïllustreerd. In de eindconclusie werd evenwel gewaarschuwd
voor de mogelijke divergentie tussen de
steeds complexere technieken enerzijds, en
de vraag naar technisch eenvoudige en
lokale oplossingen anderzijds.
Stikstofverwijdering/Nutriëntenmonitoring
Als enige nieuwe ontwikkeling op gebied
van N / P sensoren werd een systeem voorgesteld waarbij de sensor zelf in het aëratiebekken als gesloten bol drijft, en via een
membraan aan de onderkant in contact
staat met de vloeistof (afb. 1).De detectie
in de bol gebeurt fotometrisch en in drie
versies is de sensor bruikbaar voor nitraat,
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ammonium of fosfaat. Een belangrijk voordeel van dit Deense systeem is dat geen
afzonderlijke monstername en filtratie
nodig zijn. Op dit moment is deze 'realtime in situ on-line closed loop sensor'
gevalideerd op lab- en pilotschaal.

volledig nieuwe regelstrategie op zuurstof
en recirculatie de energiekosten met 30%
weten te verlagen en de ethanoldosering
voor denitrificatie zelfs volledig overbodig
gemaakt. Totale jaarlijkse besparing:
f 140.000,-.

Monitoren voor ammonium, nitraat en
fosfaat zijn in de afgelopen 5 jaar veel
betrouwbaarder geworden. Dit is de
conclusie van een Deens onderzoek
waarbij per nutriënt 3 verschillende meetinstrumenten werden getest. Per merk zijn
er weliswaar grote verschillen in kosten,
eisen voor het onderhoud en installatie en
responstijden, maar over de hele linie zijn
de instrumenten redelijk nauwkeurig.
Bij de Deense studie haalde men nauwkeurigheden beter dan 0,5 mg/l bij een
bereik van 0-10 mg/l (afb. 2). Bij een
Franse studie daarentegen, werden bij
negen verschillende ammoniumsensoren
onderlinge afwijkingen tot 200%
vastgesteld. Er werd overigens van diverse
zijden aangedrongen op standaardisatie
voor de eisen aan N-P sensoren.
In Duitsland en UK werden al een aantal
initiatieven in die zin genomen.

Continu monitoring bij dynamisch
bedreven plants, waar een dergelijke zuurstofregeling was ingezet, leidde ook tot de
niet evidente observatie dat de postdenitrificatie effectiever was dan predenitrificatie.
Ook werd vastgesteld dat denitrificatie
uitstekend verloopt in een ontmengd
systeem. Bijgevolg werden volle schaal
experimenten uitgevoerd met 2 tanks in
serie, waarbij in de tweede alternerend niet
gemengd werd. Door de optredende slibbezinking wordt de nabezinker minder
belast waardoor de hydraulische capaciteit
daarvan meer dan verdubbeld werd.

Prijzen voor aanschaf en onderhoud lopen
nogal uiteen. Voor de drie nutriënten
tesamen, inclusief monstervoorbereiding,
moet men denken aan all-in aanschafprijzen van f 175.000,- tot f350.000,-.
Onderhoud en reagentia vergen op jaarbasis daarnaast f4000,- tot f 17.000,-.
Verder is per maand 7-20 manuren vereist
voor onderhoud.
Voor N-verwijdering is deze ontwikkeling
vooral zeer interessant omdat vele processen mogelijkheden bieden om verdergaand
geoptimaliseerd te worden. Zeer illustratief
voor een geïntegreerde beschouwing van
nieuwe meetmethoden met modelgebruik
en regelstrategieën was een aantal Deense
bijdragen vanuit Krüger A/S. In de qua
omvang bescheiden Sydkysten plant
(recirculatie door anoxisch en oxisch
gedeelte, 17.000 i.e.) heeft men met een

Redoxmetingen zijn gemeengoed aan het
worden voor N-verwijdering bij cyclisch
bedreven installaties. In Duitsland en
Oostenrijk zijn in de afgelopen 6 jaar
150 installaties uitgerust met regelingen
gebaseerd op redox probes. Bij een Franse
studie werd getoond dat er 3 herkenbare
buigpunten een rol spelen, die het einde
van de nitrificatie, en de start en het eind
van de anoxische fase markeren.
Overigens werd voor P-verwijdering nog
gemeld dat bij gebrek aan snel afbreekbaar
COD succesvol slibhydrolysaat kan
worden toegepast (slibverblijftijd in
hydrolyse tank: 3-5 dagen bij omgevingstemperatuur).
Respirometrie
In dit congres werd nogal wat tijd uitgetrokken voor respirometrie (de meting van
de zuurstofopnamesnelheid door actief
slib). Aan de orde kwamen nieuwe ontwikkelingen, ervaringen met respirometrietoepassingen en een overzicht van het
werk dat inmiddels is uitgevoerd door de
IAWQ Task Group 'Respirometry-based
Control of Activated Sludge Processes'.

Een Nederlandse bijdrage betrof een
theoretische evaluatie van mogelijkheden
voor procesmonitoring door afgasanalyse
(O, en C0 2 ) bij overdekte aëratietanks.
Afgasmetingen zijn robuust, goedkoop,
onderhoudsarm en geven een momentane
totaalindruk van de omzettingen in de
tank. Op basis van stoichiometric lijkt het
bovendien mogelijk de infiuentsamenstelling (COD/ TOC ratio) en/of de
biomassatoename te karakteriseren.
Onder zekere omstandigheden kan bovendien meer inzicht in de verhouding C/N
verwijdering verkregen worden.
Naast dit nieuwe principe werd vooral
aandacht besteed aan nieuwe toepassing
van respirometrische gegevens. Er werd
getoond hoe acute toxiciteit van afvalwaters
veroorzaakt door tankwagens kan worden
bepaald met twee parallel bedreven respirometers. Regeling van de belasting met
behulp van respiratiemetingen kwam ook
aan de orde. De tijd tot endogene respiratie
gemeten in een batchexperiment werd
voorgesteld als maat voor de belasting.
Een andere spreker gebruikte de respiratiesnelheid in het eerste compartiment van
een actief-slibsysteem als indicatie.
Het gebruik van computermodellen bij
respiratiemetingen is eerder regel dan
uitzondering. In één Nederlandse lezing
werd een experimenteel protocol voor het
bedrijven van een continue respirometer
behandeld, met de bedoeling een betrouwbare schatting te maken van de snel biodegradeerbare substraatfractie in het influent.
In een andere lezing werd een 'soft respirometer' voorgesteld. Met deze term werd
een dynamisch computermodel van een
commerciële respirometer bedoeld.
Hiermee zou de betrouwbaarheid van de
respiratiemetingen in de echte respirometer
verhoogd kunnen worden door met het
model de verschillende operationele parameters te beïnvloeden.
In een laatste bijdrage werd een wiskundig
filter gepresenteerd waarmee het effect
geminimaliseerd kan worden van trage
zuurstofelektroden (responstijden van
1 minuut) op de schattingen van de
respiratiesnelheden.
De IAWQ Task Group on 'Respirometrybased control of the Activated Sludge
Process' gaf een bondig overzicht van haar
verrichtingen. Belangrijkste resultaat was
een systematische opdeling van het scala
aan respirometrische principes in 8 groepen. De voorgestelde opdeling is gebaseerd
op 3 kenmerken: 1. locatie van de zuurstofmeting (vloeistof- of gasfase); 2. gedrag
van de vloeistof (stationair of uitwisseling)
en 3. gedrag van de gasfase (stationair of
uitwisseling).
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Slibgerelateerde sensoren
Betrouwbare on-line slibconcentratiemetingen verkeren voor een groot deel nog
in een experimenteel stadium. Een nieuw
Japans meetprincipe gebaseerd op de
concentratie-afhankelijke faseverschuiving
van microgolven lijkt veelbelovend.
Er werden goede meetresultaten behaald in
het bereik van 0,5 tot 30 percent droge
stof. In twee Belgische bijdragen werden
technieken beschreven om slibbezinking te
karakteriseren. Beide maken gebruik van
een modelbezinker met 101inhoud.
Bij de ene methode worden de slibkarakteristieken bepaald op basis van geautomatiseerde beeldanalyse van een microscopisch
beeld (vergroting 50x) van slibmonsters
genomen uit de modelbezinker.
Bij de andere methode wordt een batch
bezinkingsexperiment uitgevoerd waarbij
het neerdalend slibfront gedurende een
40-tal minuten wordt gevolgd met behulp
van een bewegende scanner. Modellen
worden gebruikt om de data te interpreteren en relevante parameters te
extraheren.
In Zweden tracht men het dynamisch
gedrag van de slibdeken in volle schaal
sedimentatiebekkens modelmatig te
beschrijven. De kalibratie van dit model
gebeurde op basis van turbiditeitsmetingen. Duidelijk was dat vele fenomenen onvoldoende voorspeld kunnen
worden. Men bepleitte het gebruik van
on-line in situ metingen ter vervanging
van de laboratoriumtesten daar deze onvoldoende vertaalbaar zijn naar gedrag op
volle schaal.
Een Finse groep vatte de ervaringen die
velen met turbiditeitsmetingen hebben
opgedaan samen: 1.men moet rekening
houden met kleurverandering van het slib
(regelmatige kalibratie); 2. slibaanslag blijft
een probleem (zelfs met ingebouwde reiniging) en 3.meting van de slibconcentratie
in de retourleiding is moeilijk door de
verstoringen veroorzaakt door onregelmatige aanvoer via de slibschrapers.
Datavalidatie en -verwerking
Cruciaal bij de complexere automatische
regelingen is dat de data afkomstig van
meerdere sensoren, voortdurend zo scherp
mogelijk op hun betrouwbaarheid getoetst
worden. Op dit punt worden momenteel
belangrijke vorderingen geboekt, waarvan
ook een tweetal Japanse bijdragen
getuigden. Naast 'triviale' checks op hoge
en lage limieten en maximaal realistische
snelheden van de verandering van het
signaal, wordt gewerkt met relaties tussen
soortgelijke meetsignalen (bijv. in parallelle
straten). Ook worden modelvoorspellingen
van meetsignalen gebruikt, die gebaseerd
zijn op de andere meetsignalen, en worden
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bij het detecteren van uitschieters de
acceptatiegrenzen mede bepaald door de
procesfase (afb. 3).De Denen leggen ook
veel nadruk op het gebruik van 'software
sensoren'. Meetgegevens worden door
(grey-box) modellen en filtertechnieken
omgezet in schattingen van niet meetbare
grootheden. Men moet hierbij typisch
denken aan het schatten van de influentconcentraties op basis van concentratiemetingen aan dezelfde grootheden in de
bassins.
Meten, modelleren en sturen van
rioleringen
Om mogelijkheden voor een integrale
benadering van het waterkwaliteitsbeheer
te benadrukken was er vrij veel aandacht
voor rioleringssystemen. Riooloverstorten
leveren een significante bijdrage aan de
lozing van gesuspendeerd materiaal op het
oppervlaktewater. Door de opslagcapaciteit
van rioolstelsels beter te benutten via
centrale regeling, kunnen die overstorten
beperkt worden en kunnen ook piekbelastingen van de zuiveringsinstallaties
worden afgevlakt. Duidelijk werd dat de
meetproblemen in de rioolwereld zeer
groot zijn. Illustratief was een bijdrage uit
Noordrijn-Westfalen, waar men sinds kort
bij verordening de overstorten continu
moet registreren. Per locatie zijn 60-90%
van alle waarnemingen betrouwbaar. Voor
het totaal daalt dit percentage tot 15%!
Debietsmetingen als zodanig leveren ook
de nodige problemen op.In Schotland
heeft men een systeem ontwikkeld met
8 ultrasone snelheidsmeters waarmee een
snelheidsprofiel in een buis van grote
diameter (> 1m) kan worden opgenomen.
De snelheidsmetingen zelf kunnen overigens ook nog forse afwijkingen vertonen
door de samenstelling van de stroom.
In Göteborg (Zweden) werkt men al
20 jaar aan het registreren en modelleren
van de stromingen van hun rioleringssysteem (200 km 2 ). Het zgn. MOUSE
systeem (Modelling of Urban Sewers)
wordt gebruikt om 6 uurs vooruitvoor-

Time

spellingen te doen voor de aanvoer van de
rwzi. Voor modelkalibratie en -validatie
had men data over een periode van 10 jaar
nodig. Voorspeld werd dat een integrale
regeling de overstorten met 50% zou
verminderen. Momenteel worden de eerste
regelstrategieën op lokatie uitgeprobeerd.
Ook in Denemarken werkt men op soortgelijke manier aan de optimalisatie van de
Avedore waterzuiveringsinstallatie (Kopenhagen) met inbegrip van de rioolaanvoer.
Men concludeerde dat een real-time regelsysteem voor aansturing van de rioolstromen zeer kosteneffectief grote verbeteringen kan opleveren. De implementatie is
in volle gang.
In een Frans onderzoek wordt melding
gemaakt van het gebruik van neurale
netwerken voor modellering van deze
ingewikkelde systemen. Men is dan verlost
van het precies in kaart brengen van het
rioolstelsel met alle bijbehorende hydrodynamica. Door een gebrek aan voldoende
meetgegevens verkeert men evenwel nogin
een simulatiestadium.
Metingen in het ontvangende
oppervlaktewater
Eén van de twee bijdragen over metingen
aan de kwaliteit van oppervlaktewater
betrof het gebruik van een eenvoudige,
maar zorgvuldig uitgevoerde titratie van
oppervlaktewater of effluent om een
inschatting te maken van het gehalte aan
ammonium en fosfaat.
Hoewel de nauwkeurigheid van nutriëntsensoren niet bereikt wordt, biedt het
principe dat in België is ontwikkeld 1.een
simultane bepaling van deze nutriënten en
2. detectie van andere (onbekende)
bufferende substanties (alarmering of
monstername voor gedetailleerde analyse).
Eén spreker ging in op de ervaringen die
gedurende een jaar waren opgedaan met
een tiental automatische meetstations op
een rivier in Kopenhagen (over een lengte
van 10 km) waarvan 2 ook waren uitgerust
met automatische monsternameapparaten.
De opbouw en onderhoud van het systeem
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(met onder meer telemonitoring) bleek
zeer arbeidsintensief. Desondanks was
bijvoorbeeld slechts de helft van alle
meetgegevens over opgeloste zuurstof
betrouwbaar.
Conclusies
De belangrijke boodschap van dit congres
was dat met het betrouwbaar worden van
continue nutriëntmonitoring en respirometrie, (dynamische) processen gaan
'spreken'. De waarneming wordt daarmee
verplaatst van het laboratorium naar de
praktijk wat aanleiding kan geven tot
werkelijk nieuwe inzichten en daarmee tot
belangrijke procesverbeteringen, hetzij in
de ontwerpsfeer, hetzij door regeling.
Computergebaseerde regeltechnieken
komen hierdoor meer met de voeten op
de grond, omdat de aandacht nu kan
verschuiven van ideale oplossingen in
simulatie naar robuuste praktijkoplossingen. Vooral gegevensverwerking
en foutdetectie spelen momenteel een grote
rol. Modellen zijn hierbij belangrijk
(vergelijken van meetgegevens met voorspellingen op basis van andere meetgegevens). In de praktijk zit de grote
leemte nog steeds in het on-line waarnemen van slibkarakteristieken.
Voor wat betreft het centraal aansturen van
rioleringssystemen voorspellen simulaties
op basis van tientallen jaren praktijkwaarnemingen forse reducties van overstorten
en belasting van de zuiveringsinstallaties
tegen relatief lage investeringskosten.

• •

•

Ontwerp NEN-EN 12673ter
kritiek gepubliceerd
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft ter kritiek het ontwerp NEN-EN
12673 'Water. Gaschromatografische
bepaling van een aantal chloorfenolen in
water' gepubliceerd. Kritiek op het ontwerp
NEN-EN 12673 wordt verwacht vóór
1 mei 1997. Exemplaren van het ontwerp
zijn tegen vergoeding verkrijgbaar bij het
Nederlands Normalisatie-instituut,
Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon 015-2690390.
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IWSA/EDS 'Workshop on
Membranes in Drinking
Water Production'

filtratie en ultralagedruk hyperfiltratie
membranen. Combinatie van ultrafiltratie
en actieve kool poeder.

De International Water Supply Association
en de European Desalination Society
organiseren in samenwerking met het
Science and Technology Park of Abruzzo
de 'Workshop on Membranes in Drinking
Water Production; Technical Innovations
and Health Aspects'. De workshop vindt
plaats in Italië van 1tot en met 4 juni 1997.
Het is de tweede keer dat een europese
workshop over membranen bij drinkwaterproductie wordt gehouden. De eerste was
in maart 1995 in Parijs; de derde is gepland
in oktober 1998 tijdens Aquatech in
Amsterdam. Het voorlopige programma
voor juni 1997 ziet er als volgt uit.

Session4: 'Fouling'en 'scaling'
Het monitoren van vervuiling als gevolg
van deeltjes. Monitoring van vervuiling
door bacteriegroei en praktijkervaringen.
Ultra- en microfiltratie als voorbehandeling
voor hyperfiltratie en nanofiltratie bij
oppervlaktewaterbehandeling. Beheersen
van afzetting van barium en calcium
sulfaat. Membraanvervuiling als gevolg van
adsorptie van organisch materiaal.
Optimalisatie en reiniging met chemicaliën.

Basiskennis
Zondagmiddag 1juni 1997 zijn er drie
seminars, bedoeld voor diegenen die hun
basiskennis op deze gebieden willen
opfrissen en/of uitbreiden. De topics zijn:
1. Elementaire begrippen van hyperfiltratie,
nanofiltratie, ultra- en microfiltratie waaronder flux, retentie, recovery, concentratiepolarisatie, energie en systeemontwerp.
2. Membraanvervuiling als gevolg van
deeltjes, bacteriegroei, adsorptie van
organisch materiaal en afzetting op het
membraan (scaling).
3. Introductie in nieuwe inzichten op het
gebied van desinfectie: toepassing van
membranen, integriteit van membranen en
monitoring.
Sessies en onderwerpen
Maandag 2 juni tot en met woensdagochtend 4 juni vindt de workshop plaats
met de volgende zittingen en onderwerpen:
Sessie1:Innovaties in membranen,element-en
systeemontwerp
Theoretische optimalisatie van spiraal
gewonden elementen. Nieuwe ontwikkelingen in nanofiltratie en hyperfiltratie bij
de productie van membranen. Consequenties van verbeterde membraanprestaties
op het ontwerp. Innovaties in micro- en
ultrafiltratie capilaire membraanelementen.
Sessie 2:Desinfectie
Nieuwe ontwikkelingen in desinfectie van
drinkwater; Verenigde Staten en Europa.
Het monitoren van integriteit van membranen. Desinfectie met membraanfiltratie
in de praktijk (case studies). Resultaten
van pilot studies voor de behandeling van
afvalwater tot drinkwater.
Sessie3:Pesticiden enanderemicro-verontreinigingen
Verwijdering van pesticiden met nano-

Sessie5:Geïntegreerde membraansystemen en
installatiesoppraktijkschaal
Microfiltratie; ultrafiltratie; nanofiltratie.
De combinatie van ultrafiltratie en hyperfiltratie bij de behandeling van oppervlaktewater. Onderzoek naar geïntegreerde
membraansystemen. Hoe om te gaan met
membraanconcentraat en spoelwater.
Behandeling van spoelwater van snelfilters
tot drinkwater op praktijkschaal.
Sessie6:Membraansystemen in afgelegen
plaatsen en noodomstandigheden
Systeemontwerp, investerings- en operationele kosten. Ervaring met werking en
onderhoud. Monitoren van integriteit van
membranen in de praktijk om desinfectie
zeker te stellen.
Afsluiting
Woensdagochtend vormt een 'Round
Table' discussie de afsluiting van de
workshop. Onderwerp van discussie is
'Drinkwaterproblemen in Europa, in bijzonder rond de Middellandse Zee' voor
onderzoekers,gebruikers, overheid, leveranciers of fabrikanten. Woensdagmiddag zijn
er technische excursies.
De workshop wordt gehouden in het 16e
eeuwse kasteel van L'Aquila (nabij Rome).
Informatie
Verdere inlichtingen bij prof. dr. ir.J. C.
Schippers en mevrouw H.G.Wagenmakersvan der Vorst, Kiwa Onderzoek en Advies,
telefoon 030-6069534, fax 030-6069606.

