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WATER PRODUCTION PROCESSES'

Nog enkelezwakke
plekkenbij modelleren
OpdeTUDelft vondinmaartdeworkshop'Modellingofconventional drinking waterproduction
processes'plaats.Deorganisatie LiginhandenvandeTaskForce'Modellingofdrinkingwater
productionprocesses'van de International WaterAssociation(IWA).Tijdensde workshopgaven
verschillendeNederlandse,maarvooralvooraanstaande buitenlandsesprekers,eenoverzichtvanhun
onderzoekop hetgebiedvanmodellering van drinkwaterprocessen.Demeesteprocessenindewatermdustriewordengoedbegrepen.Problematisch isechterdatontwerpersenuitvoerderswillenwetenof
hetprocesookonderextremecouditiesgoed/unctioneert,endatdieinformatie vaakontbreekt.De
verwachtingen van de industriezijnduidelijk: dedoorbraak en deverschillenkomenteliggeninde
automatisering ensturing.Juistdezegebiedenvormenzwakkeplekkenquamodellcerinspanningen.
Deworkshop bestond uitdriesessies:
processen (deterministisch modelleren,
gebaseerdophydraulische,fysische en
chemische kennis],technieken (verschillendemodelleringstechnieken, zoals fuzzy
logic,neurale netwerken, statistische
modelleringendynamische modellering]en
toepassingen (ervaringen met modellering
opzuiveringsstations voorkosten optimalisatie,kwaliteitscontrole endebietregulering],gevolgd door een rondetafelconferentiemeteendiscussieoverderolvan modelleringindedrinkwaterproductie, onderzoekslijnen diegevolgd moeten worden en
deactiviteiten diedeIWATaskFotce
'Modelling ofdrinking water production'
zou moeten uitvoeren.

Korrels,deeltjes en bellen
Tijdens deeerstesessievan de workshop
werd ingegaan opmodellen diezogoed
mogelijk deprocessen opeen deterministischemaniet beschrijven.
MooyoungHan uitKoreaging inopde
verwijdering vandeeltjes metDissolvedAit
Flotation. Bellenendeeltjes zijn inhetalgemeen negatiefgeladen enstoten elkaar
daaromaf Coagulatiezorgtervoordatde
deeltjes gedestabiliseerd wordenen daardoor
kanaanhechting opdebellen plaatsvinden.
Hanzietechter toekomstinhet positief
ladenvandebellen,waardoor minder (of
geen)vlokmiddelgebruikt hoeft teworden
enaanhechtingefficiënter zalzijn.
AvnerAdin(Israel)legdeuit dat filtratieprocessengemodelleerd kunnen worden
met dezelfde theorie.Deschoonbed-modellenzijn geleidelijk aanuitgebreid metdepositietermen,onthechtingstermen, deeltjes12
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grootteverdelingen en dichtheidsfuncties.
Het blijkt dat demanier waaropde deeltjes
opdekorrelsaanhechten, invloed kan
hebben ophet verloopvande verstopping
vanhet beden dematevan onthechting.
VolgensSarojSharma(Nepal)tredener
onderandereadsorptieprocessen opals ijzerhoudend water langsgecoatzand stroomt.
Hetvoordeelvanadsorptievan ijzer boven
detraditionelemaniervan ijzerverwijdering
(beluchting/ filtratie) isdelangere looptijd
vanhetfilter metalsgevolgminderspoelwaterverlies.Decondities waarmee adsorptie
vanijzer optimaal is, wordt nogonderzocht.
Actieve-koolfiltratie adsorbeert naast organischemicroverontreinigingen ookopgelost
organisch materiaal.Ditkanleidentoteen
snelleverzadiging vandeactieve-kool.
Wanneer voorde actieve-koolfiltratie
een oxidatiestap plaatsvindt (bijvoorbeeld
ozon),zaldebiologieinhetkoolfiltergeactiveerdwotdenenkanhet organische materiaalafgebroken worden.Hierdoor zullen de
standtijden vandekoolfilters worden
verlengd,wat kostenenmilieuvootdelen
metzich meebrengt.RenevanderAa
(GWA/TUDelft) ginginopde interactie
tussenadsorptie enbiologischeafbraak en
kwam toteenopzet vaneenmodeldat inde
ptaktijk nogverdergetest moet worden.

Kennis, kansen en ervaring
Haarhoff had inzijn inleidingdevloeistofmechanica algenoemd, waarmee vrij
nauwkeurig destromingen kunnen worden
berekend. Eenmoderne toepassinghiervan
isdeComputational Fluid Dynamics(CFD),
waarmeedrie-dimensionale stromingspatronen kunnen wordengesimuleerd. Mias

vanderWalt(Zuid-Afrika) verteldeoverde
toepassingvanCFDindewaterindustrie en
devoordelen diehet biedtvoor het ontwerpen van reactoren.IanCrossley (USA) ging
inopeengroot aantal vootbeeldenuitde
Amerikaanse praktijk. Alsenige minpunt
vanCFDkandeopstarttijd genoemd
worden.Metdehuidige software-pakketten
duurt hetééntottweejaar voordat een
gebtuiker ermee kan werken.
BruceRittmann (USA) behandeldede
vorming van biofilms indrinkwaterprocessen.Biofilms wordengebuiktom materiaal
organisch aftebreken, waardoor het watet
stabielwordt. Debasisvanelk biofilmmodel
isdegroeivanbacteriën gekoppeld aan
substraat-oxidatie en transport vande
substraat naarenindebiofilm. Eenuitgebreid deterministisch model dat aldeze
processen beschrijft isineen spreadsheetprogramma gemaakt en kan gebruikt
worden voorhetontwerp van biofilters.
Statistische modellering wordt gedaan,
omdat een kortstondige blootstelling van
eencontaminant vetmeden moet worden.
Metdezemodellen kande bedrijfszekerheid/betrouwbaarheid (deperiodedathet
proces,oftotalezuivering,debeoogdeprestatie levert) worden beoordeeld. Chuck Haas
(USA)modelleert deverwijdering vanpathogènemicro-organismen doortebepalen wat
deverdeling vandeinfluentparameter isen
eenrelatievoordeverwijdering inhet
procesaantenemen.Voorbeelden zijngegevenvandeverwijdering van Oocystsdoor
ozonendoor een 'trein',bestaandeuit
coagulatie/sedimentatie-filtratie enchlorering.
Steedsmeet wordt gebruik gemaakt van
zogenaamde blackbox-modellen.Dezezijn
gebaseerdopdeanalysevanbestaandegegevens,terwijl mechanische modellen uitgaan
vanbestaande kennis.Blackbox-modellen,
diegeënt zijn opbiologisch gemotiveerde
aanpakken, worden wel'intelligente technieken'genoemd.Voorbeelden hiervan zijn
fuzzy logicen neuralenetwerken.Fuzzy
logicisgebaseerd opmenselijke kennisen
redeneringen (als...dan);neurale netwerken
maken gebruik vanleerprocessen en aanpassingen (verbindingen tussen neuronen).Een
voorbeeld vandetoepassingvanfuzzy logic
bij devoorspelling vande ijzerconcentratie
inheteffluent vaneenfilter werddoor
RobertBabuska (TUDelft) gepresenteerd.

Modellen, optimalisatie en
automatisering
Indederde sessiewerdeen aantal
ptaktijkvoorbeelden belicht.Eddie

Tomlinson(UK) demonstreerde het gebruik
vanhet model OTTERvooroff-line optimalisatie vaneenaantal zuiveringsinstallaties
inhetVerenigd Koninkrijk, waarbij vooral
hetoptimale gebruik van chemicaliën
centraal staat.LuukRietveld (TUDelft) ging
inopdestructuur van modellen voor
toepassing bij 'model-based predictive
control'.Demodellen hoeven niet bijzonder
ingewikkeld tezijn om indepraktijk toegepast tekunnen worden.
Indedrinkwaterproducrie worden in het
algemeennogweinigmodellen toegepast.
Dit komtonder anderedoorde verschillende
talendiewordengesproken door technologen,automatiseerders encontrol-ingenieurs.
ChrisCox(UK) maakte bijzijn sturingsstrategiegebruik vanneuralenetwerken, maar
mistebij tijd enwijle dekennis vaneen
technoloog.Het sturingsprobleem bijzuiveringsinstallaties wordtdoor hemals moeilijk
ervaren,omdatergeenkwaliteitssturing van
hetruwe product plaatsvindt enwaterzuiveringsinstallatiesgroteenplotselinge variatiesvanbronkwalireit kennen.Hetdoelvan
sturing waseenhogematevan betrouwbaarheid vandebedrijfsvoering, eengoede
effluentwaterkwalireit, lager operationele
kostenenbeterestandaarden voor veiligheid
en milieubescherming.
Ruud Schellekens (Siemens)gingverder
inophergebruik van modellen inde automatisering.Hetgebruikvanmodellen staat
ofvaltbij eencontrolstraregie.Voorlangzameprocessen kandiestrategie real-rime
bepaald worden,voorsnelleprocessenzal
dezeoff-line berekend moeten worden.Als
voorbeeld vandeimplementatie vanmodellen binnen desturing wordrOPIRgenoemd.
Marrijn Bakker(DHV)legdedegrondslagen
van het vraagvoorspellingsmodel uit enhoe
opbasis hiervan deproductie stabiel kan

draaien.Dit heeft energievoordelen, kostenvoordelen en kwaliteitsvoordclen,omdat
eenzuivering het best functioneerr onder
eenconstante belasting.
Discussie
AlsinleidingopdediscussiezetteMark
vanLoosdrecht (TUDelft) uiteen watde
ontwikkelingen zijngeweestophetgebied
vandemodelleringvan afvalwaterzuiveringsprocessen.In 1986isdooreen taskgroup vandeIAWPRCheteersteActiefSlib
Model(ASMi)gepresenteerd.Metdit model
wordt overalindewereldgewerkrenzijn
verfijningen aangebracht ophetgebiedvan
influentkarakterisarie, calibratieen standaardisatievandenotatie.Hetmodel iseen
consensus tussen praktijk entheorieen
alleendehoognodigezakenzijn opeenpraktischemaniergemodelleerd.Het accentligt
opobserveerbareparameters,waarbij voornamelijkgekekenwordtnaaromzettingen en
massabalansen.Hetisduidelijkdatde afvalwarerwereldophergebiedvan modellering
verder isdandedrinkwaterwereld endater
duseeninhaalslaggedaanmoet worden.
Dediscussie werdgeleiddoor Hansvan
Dijk (TUDelft) en werdgedaan aande hand
vaneenaanralstellingen. Uitdediscussie
kwam naar vorendat eenieder heterover
eenswasdarmodelleeractiviteiten uitgewisseld engestructureerd moeten
worden.Hierbij ishet vanbelangomeen
goedoverzichr temaken vandeverschillendemodellen enzere classificeren.
Standaardisatie vanmodellen moet
plaatsvinden ophetgebied van terminologieendemathematische beschrijving.Alser
eengoedformar bestaat waarin de modellen
gesroken kunnen worden is uitbreiding
mogelijk enzijn demodellen niet star en
inflexibel.

DebelangrijkstesprekerstijdensdeIWA-workshopovermodelleringvandedririkwaterproductieproccssenopdeTUDelft.

Voorverschillendetoepassingen zijn
verschillendemodellen nodig.Ominzicht te
krijgen inherproceszaleengedetailleerd
modelontworpen moeten worden, terwijl
operators misschien meergebaatzijn met
eenknowledge-base.Simplificatie kan
gevaatlijk zijn, maargeeft meer mogelijkheden voordirecte toepassing.Het belangrijkste isomeersthetdoelvanhet modelte
bepalen,voordar metprogrammeren begonnenwordt.Hetgebruik vanmodellen dienr
gestimuleerd tewordenomhet kennisniveau
tekunnen opkrikken.Alshergebruikvan
modellen frequent is(stimuleren) iseen
goedefeed-back noodzakelijk om verbetering
vandemodellenmogelijk temaken.Goede
communicatie isdan noodzakelijk. Modellen
kunnen nietzomaargebruikt worden.De
gebruikersmoeten versrand vanzaken
hebben.Bijdemodellen moeteenprotocol
vooronrwikkelingengebruik aangeleverd
wordenenhet moetduidelijk zijn aanwelke
referenries het voldoet.Insommigegevallen
kaneenoperator een(afgeschermd) model
gebruiken alseensoorrvan flight-simulator.
Financieringvoor modelleeractiviteiten
lijkt moeilijk teregelentezijn.Demarkt lijkt
tekleinomsoftware tekunnen verkopen.
Mendientdeonrwikkelingvanmodellendan
ookvoornamelijk refinancieren uit lopende
onderzoeksprojecren.Hetnut vanmodelleren
isevident,omdataanzienlijke kostenbesparingenenmilieuwinst behaald kunnen
worden.Herisaan rebevelenommodellen te
evalueren enrecertificeren dooreengeselecreerdcomitéenzevervolgensteverspreiden
indevormvaneenIWA-rapport.Hierinmoet
aangegevenwordenwarhetbereikenroepassingsgebied vandemodellen zijn.
DeIWATaskForcezal deterministische
modellen ontwikkelen endie verspreiden.
Aandemodellenzulleneisengcsreld
worden voordeverschillende roepassingen.
Ookkomt ereenprotocol voorcalibrarievan
modellen. Vervolgenszullen 'stateofthe
art'-modellen onrwikkeld worden voorde
verschillende processen,zoalscoagulatie,
sedimentatie,flotatie,filtratie, actieve-koolfilrratie enneutralisatie/ ontharding.
VanuitNederland wordtdeIWATask
Forceondersteund doordewerkgroep
'Modellering drinkwater'.
L.Rietveld,voorzitter vandeIWA
TaskForce'Modellingofdrinking water
production processes'envandeNederlandse
werkgroep'Modellering drinkwater'
Voormeerinformatie:
(015)zy84732o/pere-mail:
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