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centratie, isde aëratietank zo gemodelleerd
dat dezuurstofgradiënt die in de praktijk is
gemeten kan worden gesimuleerd. Dit is
gedaan door in het model de aëratietank op te
delen in vijfcompartimenten. Het middelste
compartiment is hierbij belucht (Pi-geregeld
op een gemiddelde zuurstofconcentratie van
0.45mg/l).In het model zijn hierdoor als het
ware tijd en plaats verwisseld, door uit te gaan
van een stationaire beluchting en ronddraaiend water. Derondgang van het water door de
vijf reactoren isgelijk aan de omloopsnelheid
van debeluchtingsbrug. Doordezewijze van
modelleren worden lange rekentijden voorkomen. Deretourslibstroom was tijdens de
metingen constant (650kubieke meter per
uur). In het model wordt een regelaar op de
spuistroom gebruikt om het systeem op de
gemeten SRT(16.5dagen) te houden.
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Dynamische, modelstudies wordensteedsvaker.gebruikt als hulpmiddel bij het verkrijgen van
inzicht in het complexejunctioneren van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Informatie uit modelstudies wordtgebruikt voorprocesontwerp enoptimalisatie van actiejslibprocessen of,zoals bijde
modelstudie van RWZI Ursem, in decontext van een optimalisatiestudie van een waterketen.
Opdrachtgever ishet Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen in Hollandse Noorderkwartier.
Grontmij Water enReststoffen voerdedestudie uit.
Tot opheden bestaat in depraktijk vrijwel
uitsluitend ervaring met het gebruik van het
'actiefslib model nummer i (ASMi)',zoals
voorgesteld door de International Association
on Water Quality (IAWQ).Aangescherpte
lozingseisen voor fosfaat vragen om de toepassing van modellen die ook biologische fosfaatverwijdering kunnen beschrijven. Toepassing
vanASMi op installaties met aanzienlijke biofosfaat activiteit isonnauwkeurig doordat
denitrificerende fosfaatopname invloed heeft
op de totale denitrificatie, terwijl dit niet
wordt beschreven in het model.Tweevergelijkbare modellen diebio-fosfaat activiteit wel
beschrijven zijn ASM2(LAWQjen het TU
Delft-model. Dekeuze voor het gebruik van
het laatste model bij de RWZIUrsem lag voor
de hand, omdat Grontmij meer ervaring heeft
met dit model. In deze zuivering wordt bijna
volledige biologische (denitrificerende] fosfaatverwijdering gemeten zonder dat het systeem
hiervoor isontworpen. Deuitgevoerde modelstudie heeft geholpen de complexe processen
verantwoordelijk voor bio-fosfaat in kaart te
brengen. Uiteindelijk is het de bedoeling de
maximale capaciteit van het systeem te
bepalen zonder verlies van de gewenste
bio-fosfaat activiteit.

De zuiveringsinstallatie in Ursem
DeRWZIUrsem iseen actiefslib-installa-

tief40.000 inwonersequivalenten).De beluchtingstank bestaat uit twee concentrische
ringen. Het afvalwater wordt opgemengd met
het retourslib in de binnenste reactor, een
dentificatietank met een volume van700
kubieke meter. Vanuit de denitrificatietank
stroomt het afvalwater viaeen overloop naar
de buitenste ring,de aëratietank met een
volume van 7100kubieke meter. Een ronddraaiende brug doet dienst als bevestigingspunt voor de bellenbeluchting. Door de draaiing van de brug wordt gelijktijdig de aëratietank gemengd. Viaeen overstort in de buitenste wand van de reactor loopt het afvalwater
over naar twee nabezinktanks.

In deprocesbeschrijving worden twee
vereenvoudigingen gemaakt: in de installatie
wordt waargenomen dat het water in de
draairichting van de brug mee stroomt, dit is
niet gemodelleerd; én de in- en uitstroom van
de beluchtingtank gaat over een overloop van
respectievelijk de binnenste en buitenste reactorwand. In het model zijn in- en uitstroom
gemodelleerd vanuit respectievelijk de eerste
en vijfde reactor. Op basis van een gevoeligheidsanalyse zijn deze twee aannames
gerechtvaardigd.

Uitgevoerde metingen
De influentkarakterisering voor het TU
Delft-model is uitgevoerd volgens deSTOWAmethode. Hiervoor zijn op verschillende dagen
24uur verzamelmonsters genomen van het
influent. In het model isaangenomen dat het
influentdebiet en niet de influentconcentratie

Tabel 1:

Influent karakterisatieenCZVjractieverddmg.
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CZV fractie
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Het hydrodynamische procesmodel

czv

Voorde modellering van RWZIUrsem is
het SIMBAsimulatiepakket gebruikt. Hierin
wordt stroming van water door een rioolwaterzuiveringsinstallatie benaderd met een
model waarin meerdere ideaal gemengde
tanks met elkaar worden verbonden.
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Deanoxische denitrificatietank waar het
retourslib en het influent samenkomen is in
het model beschreven alséén volledig
gemengde tank. Debeschrijving van de
aëratietank met de rondraaiende beluchting
(15omlopen per uur) vereist een meer
complexe modellering.Omdat het gemodelleerde proces gevoelig isvoor de zuurstofcon-
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S= opgelost substraat
X=onopgelost substraat
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bepalend isvoor dedynamiek in de binnenkomende vracht.Jaargemiddelde meetgegevens van debelastingen de fosfaatbalans zijn
gebruikt voor de calibratie van de drogestofen fosfaatbalans. Voordedynamische calibratievan het model iseen tweedaagse meetcampagne uitgevoerd. Hiervoor ishet zuurstofgehalte in debeluchtingstank gemeten en zijn
ammonium-, nitraat- en fosfaatconcentraties
van het effluent gemeten. Dezemetingen zijn
uitgevoerd bij droog weer.Tijdens de meercampagne ging het echter in de laatste uren
regenen.Deresultaten van de meetcampagne
zijn weergegeven in afbeelding 1.

Alseerste isde drogestofbalans gefit.
Hiervoor isde drogestofop CZVbasis,gemeten van de reactor, het spuislib en het effluent.
Om de drogestofbalans te kunnen sluiten
moet de influentvracht inert opgelost CZV(Xi)
worden aangepast volgens de CZV fractieverdeling in de tabel.
Stap 2:fitten van het zuurstofprofiel op de
gemeten zuurstofconcentratie.
In de beluchtingstank iseen constante
lagezuurstofconcentratie van ongeveer
0.45mg/l. In het model simuleert een PI-regelaar de beluchting. Het gemeten zuurstofprofielkan worden gesimuleerd door het instellen
van een maximale zuurstoftoevoet. Bij een
hoge aanvoer zaldezuurstoftoevoer worden
begrensd op hetzelfde niveau als dat in de
praktijk is gemeten.

Calibratie
Detoegepastecalibratiemethode isgebaseerdopkennis vanhet model.Door selectief
parameters vanhet modelaan tepassen ishet
mogelijk het modelte fitten opde gemeten
concentraties.Iedereaanpassingvaneenparameter vindt plaats naeen kritischeanalysevan
biologischeoffysische argumenten. Demethode
isstapsgewijs toegepast.Hierbij wordenparametersdiehet meesteeffect hebben ophet
procesalseerstegecalibreerd.Dit leidttot een
minimale hoeveelheid iteratiestappen, doordat
voorgaandecalibratieminimaal verstoord wordt
dooreenvolgendecalibratiestap.

Stap 5:calibratie van de fosfaatopname.
Decalibratie van de fosfaatopname in het
TU Delft-model heeft een relatiefkleine
invloed op andere gemodelleerde processen.
Daarom wordt fosfaatopname als laatste gecalibreerd. Om het fosfaatprofiel te kunnen
simuleren isde gevoeligheid voor de fosfaatopname aangepast. Zonder deze aanpassing
wordt echter aleen goede voorspelling van
rond deéén mg/l gedaan.

Kanttekeningen

Stap 3:calibreren van de nitrificatie.
Alsgevolg van de lage zuurstofconcentratie in de aëratietank verloopt de nitrificatie
niet goed. Het gemeten ammoniumeffluentconcentratieprofiel is alleen te simuleren als
twee parameters die betrekking hebben op de
nitrificatie worden aangepast (KN02 en K NNH J.
Zonder calibratie ligt de ammoniumconcenttatie tond 1.8 mg/l.

Stap 1:het sluiten van de drogestofbalans
met de influent Xi fractie.

Ajb.i

tegrotedenitrificatie. Doordebegrenzingvan
degemodelleerdezuurstofregelaar ietsteverhogen,washet mogelijk dedenitrificatie afte
remmen en het gemeten nitraateffluent-concentratieprofiel tesimuleren.Dezeverhogingis
toegestaan vanwegedeonnauwkeurigheid inde
zuurstofmeting en het verloop vandezuurstofconcentratieoverdehoogtevandetank.

Om de inkomende inerte fractie CZV(Xi)
te bepalen zijn ermeetmethoden waarbij een
BOD5test van het influent wordt gedaan.
Ondanks dat deze nuttige informatie geeft
over het afvalwater, isde methode te onnauwkeurig om tegebruiken voor de bepaling van
deXifractie voot simulatiedoeleinden. Bij
voorkeur wordt Xigebruikt als calibratieparameter om dedrogestofbalans over het model
te sluiten.

Stap 4:calibratie van de denitrificatie.
Ineersteinstantievoorspelthet modeleen

Omdat degefiltreerde influentfractie CZV

Simulatieresultatenvoorrespectievelijk deconcentratieszuurstof,ammonium,fosfaat ennitraat inhet ejjluent.
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(45umfilter)gelijk isaanXs+Xi,wordt met
hetsluiten vandedrogestofbalans gelijktijdig
defractie onopgelost substraat (Xs) vastgelegd.
Xs(enSs) bepalendemaximalehoeveelheid
denitrificatie diedoorhetmodelberekendkan
worden.Hierdoor isdeexactebepalingvande
slibproductie(SRTcircavijfprocent)eeneerste
voorwaardevoorhet uitvoerenvaneen
betrouwbare simulatiestudie.
NaastdeSRTisde zuurstofconcentratie
eengevoeligeparameter inhetmodel.Dit
wordtveroorzaaktdoorde zuurstofconcentratieindebeluchtingstank, dieronddezuurstof-verzadigingsconcentratie voor nitrificatie
endenitrificatie ligt.Hierdoor isinhetmodel
eenjuisteniveauvoorhet 'zuurstofsetpoint'
endemaximalebegrenzingvandezuurstofregelaarextra belangrijk.
Hetmodelisminder nauwkeuriginhet
voorspellen vanconcentraties lagerdanéén
mg/l.Calibratievanhetmodelopdergelijke
effluentconcentraties gebeurtvaakom
'cosmetische'redenen.Omdeexacte fosfaatconcentratieinheteffluent tekunnen simuleren,isvoordefosfaatopname degevoeligheid
voordefosfaatconcentratie aangepast.
Discussie
Methetmodelisduidelijk inbeeld
gebracht datdenitrificerende fosfaataccumulerendebacteriën voorhetgrootstedeelverantwoordelijk zijn voordebijna volledigebiologischefosfaatverwijdering indeRWZIUrsem.
Nitrificatie vindtgewoonlijk plaatsbij zuurstofconcentraties rond tweemg/l.Daterin
RWZIUrsem tocheenaanzienlijke nitrificatie
wordtgemeten (290 kg/d),kanworden
verklaarddooraantenemendatdenitrificerendebiomassa isgeadapteerd aan lagezuurstofconcentraties. Dezeuitlegwordtonder-

schrevendoordecalibratiedienodigisomde
gemeten ammoniumconcentratie inhet effluenttekunnen voorspellen.Ookde denitrificatieinRWZIUrsem voorlooptvoorspoedig.Dit
kanworden toegeschreven aanderelatiefhoge
CZV/Nverhouding (circa5,5)inhetinfluent.
Ondanks eenaanzienlijke vrachtnitraatdie
methetretourslib naarde denitrificatietank
wordt teruggevoerd, blijft genoegopgelost
substraat overvoordegroeivan bio-fosfaat
bacteriën.Deopnamevanfosfaat indebeluchtingstankgebeurt bijna geheelanoxisch.Dit
wordtgoeddoorhetmodel voorspeld.
Prognose
Ineenprognosestudie isgekekennaarde
invloedvaneenverhoogdebelastingvanhet
systeem.Uitderesultaten vandezesimulatie
blijktdatzowelnitrificatie als denitrificatie
afnemen. Eentehogevrachtnitraat mde
denitrificatietank stoptdegroeivanbiofosfaat bacteriëndooromzettingvanalhet
opgelostesubstraat doordenitrificatie.Dit
heeft alsgevolgdatdebiologische fosfaatverwijdering verdwijnt.
Conclusie
Hetismogelijk methetmodelvandeTU
Delft simultanenitrificatie, denitrificatie en
fosfaatverwijdering ineencompleetgemengd
aëroob/anoxisch proceszoalshetSchreiberprocestebeschrijven. Hiervoor washetnodig
ditprocesendedraaiende bellenbeluchtingte
benaderenalseenseriegemengde tanks. De
gekozenbenadering isadequaatgeblekenom
dezuurstofgradiënt indebeluchtingstankte
beschrijven.
Uitafbeelding 1 isopremakendatonder
DWA-omstandigheden eengoedesimulatie
vanhetconcentratieverloop plaatsvindt.Door

eenveranderingvande influentsamenstelling
ishetsimuleren vanregenweer minder
betrouwbaar.Daaromworden meetcampagneszoveelmogelijk uitgevoerd tijdens droog
weer.
HetslibinhetSchreiber-proceslijktzich
tehebbenaangepastaandeconstant lage
zuurstofconcentratie. Nitrificatie verloopt
volledigbijeenzuurstofconcentratie vancirca
0.5mg/l.Fosfaatverwijdering verloopt bijna
geheelanoxisch.Doordekeuzevandegemodelleerdeprocesopzet,beluchtingencalibratie
vandejuisteparameters,ishetmogelijk
processenzoalsbiologischeadaptatie,onvolledigemengingengradiëntvorming tesimuleren.Calibratieopbasisvanmeetgegevenszal
metdehuidigeactiefslibmodellen nodig
blijven dooronvoorspelbaarheid vandeze
processen.
DesimulatievanRWZIUrsem iseenzeer
nuttighulpmiddelgeblekenbijdeprognosestudie.Hetverdwijnen vande bio-fosfaat
activiteit wordtvoorspeldopbasisvaneente
grotevrachtnitraat inhetretourslib.Tevens
moetrekeningwordengehouden metde
mogelijkheid datdezuurstofgevoeligheid van
nitrificerende biomassaomlaaggaatalser
gekozenwordtdeaëratietank intensieverte
beluchten.
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