f v ^
LuukRietveldpromoveerdeop22februari
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Debedrijfsvoering vandrinkwaterzuiveringsimtallatiesisgebaseerdopervaring.Dewaterkwaliteit
wordtbemonsterdomtebewijzendatdekwaliteitsnormenen-richtlijnenwordengehaald ensoms
wordenlaboratoriumtestenuitgevoerdombijvoorbeelddedoseringvanchemicaliëntebepalen.Al
dezegegevenswordenechterzeldengebruiktomdedagelijksebesturing teverbeterenenverdwijnen
indekeldersvanhetwaterleidingbedrijf:Doorhergebruikvanmodellen,incombinatiemeton-lme
monitorenenreal-timebesturing,kandebedrijfsvoering wordenverbeterd.Ditzalleidentoteen
betereenstabielerewaterkwaliteit, betergebruikvandegeïnstalleerdeinfrastructuur, lagerezuive'ïngskosteneneenverlagingvandeuitstootinhetmilieu.
Simulatiesvanverschillendebedrijfsvoenngscenario'szullenleidentoteenverbeterde
bedrijfsvoering dievarieertindetijd.Inhet
promotieonderzoekwordendaarvoor fenomenologischemodellengebruiktdiezijngebaseerdophetnumeriekintegrerenvanpartiële
differentiaalvergelijkingen,diehetprocesen
hetdynamischegedragvanhetproces
beschrijven.Demodellenzijnuitgewerkt inde
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modelleeromgevingStimela,diegeprogrammeerdisinMatlab/Simulink.
Dedrieuitgewerktepraktijkvoorbeelden
beschrijven de'post-conventionele'processen
ozonisatie,actievekoolfiltratieenontharding
meteenkorrelreactor.Dezeprocessenworden
inNederlandgebruiktomhetdrinkwater,na
deconventionelezuivering,verderteverbeteren.

Modellering van zuiveringsprocessen
Deverschillendestappenindedrinkwaterzuiveringhebbenvergelijkbare mechanismenenkunnenwordenbeschrevenmetvergelijkbarepartiële differentiaalvergelijkingen,
diegebaseerdzijnophetadvectie-dispersiemodel.Vergelijkingen zijngegevenvoorhet
trrnsportvanstoffen dooreenreactor,overdrachtnaateengas-ofeenvastefase, afbraak
vandestofendemassabalanstussenhetwater
endegas-ofvastefase.
Dealgemenediffetentiaalvetgelijking voor
hettransportvaneenstofinwaterkanals
volgtbeschrevenworden:
de
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waarin:u•watersnelheiddooreenreactor(m/s)
c•stofconcenrratieinwater(g/m')
e,,=stofconcentratieingas-ofvastefase(g/mJ)
Dx"dispersiecoëfïïcientinwate.:(m2/s)
ƒ,•functievoorafbraakinwater
j"2•stofoverdrachtsfunctie uithetwater
Deeerstetermaandelinkerzijdeisdeveranderingvandeconcentratieindetijd.Wanneer
dc/dt=0,betreft heteenstationairesituatieen
isdeconcentratieopeenbepaaldeplaats tijdsonafhankelijk. Detweedetermisdeturbulentedispetsie(volgensdewetvanFick).Dederde
termgeeft hetadvectievetransport vandeconcentratiedoordereactorweer.Devierdeterm
beschrijft destofafbraak. Delaatsteterm
behelstdestofoverdracht uithetwaternaar
eengas-ofvastefase.
Voorelkzuiveringsproceszijnmetname
destofoverdracht en-afbraak verschillend.Als
diesnelis,kunnendecontactüjden ineen
reactorkleinzijn.Ditheeft alsgevclgdatde
snelheden indereactorgrootkunnenzijnen
hetoppervlakvandezuiveringsstapdusklein.
Dezeinstallatieszullendanlageinvesteringskostenhebben.Alsvoorbeeldkandekorrelreactorgenoemdworden.
Omdeverschillendezuiveringsstappen te
modellerenishetmodelleerplatform 'Stimela'
ontwikkeld.Hierinishetmogelijkmodellen te
makenvootdeverbeteringvandebedrijfsvoeringmaarookvooronderzoek,ontwerpen
onderwijs.Hetplatform istebereikenvia
internet(www.stimela.com).
Omdemodellen tekunnengebruiken
voordeverbeteringvmdebedrijfsvoering
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moetcalibratieen validatieopeen gestructureerde manier uitgevoerd worden. Literatuurstudiezaldemogelijke verbeteringen identificerenende differentiaalvergelijkingen
definiëren. Met beschikbaregegevens zal het
modelwordengeëvalueerdeneeneerste schattingvandecalibratieparameters worden
gedaan.Normaliter zaldit uitmonden in een
testprogramma vooradditionele experimenten.Na calibratieen validatiezullen verschillende alternatieve bedrijfsvoeringscenario's
wordendoorgerekend enzalhet beste alternatiefworden geïmplementeerd.Tijdens de toepassing vanhet modelzullen voortdurend
gegevenswordenverzameldengebruikt voor
on-lineparameteridentificatie om zodoende de
kwaliteit vanhet modelte verbeteren.

Ozonisatie
Decimaleeliminatievanpathogène microorganismentijdensdeozonisatieisgekoppeld
aandeCT-waarde(gebaseerdop ozonconcentratieenverblijftijd). DeCT-waardewordt normaliteralleenberekendvoordecontactkelders en
heteffect vandebellenkolommen wordt verwaarloosd.Inheteerstepraktijkvoorbeeld zijn
ozonprofielenbepaaldmetgegevensvande
meestroom- en tegenstroom-kolommen vande
proefinstallatie Weesperkarspelvan WaterleidingbedrijfAmsterdamenopdezegegevens
iseenmodelvoordebellenkolommen geijkt.
Hetmodelisgebaseerdoppartiële differentiaalvergelijkingendiedewaterstroomendegasstroom,deoverdrachtvanozonvanhetgas naar
het water endelangzameen snelleafbraak van
ozoninwaterbeschrijven. Delangzame afbraak
vanozonisseparaatgemeten inde proefinstallatie,maar ookdesnelleafbraak speelt een
belangrijke rolinhet ozonisatieproces.
Zoalsaltezien isin afbeelding 1zou de
ozonconcentratie in debellenkolom ver
worden overschat alsdesnelle afbraak niet zou
worden meegenomen.Tochisdebijdrage van
debellenkolommen aanzienlijk. Inde proefinstallatie werdbij 20°Chet volgende gemeten:
indebellenkolombleekbij tegenstroom30
procentvan detotaleCT-waardeen 80procent
bij meestroom teworden bereikt.In de praktijk isduseenhogeretotaleCT-waarde aanwezigdanverondersteld enderhalveeen grotere
desinfectie-capaciteit dan verwacht.Voor de
bedrijfsvoering vandeozonreactor isde voorspellingvanhet ozonprofiel inde bellenkolom
dus vanbelang.Verderecalibratie zalleiden tot
eenmodeldat het profiel kanbepalen onder
verschillendeomstandigheden (temperatuur,
UV-adsorptie).
IndedrinkwaterzuiveringWeesperkarpel
wordt indewinter (2,25mg/l)ende zomer
(1,75mg/l)eenvastebruto ozondosering
gehanteerd.Methet modelkanechter een
voorspellingvan dewerkelijke CT-waarde

worden gedaan,variërendmet de temperaruur
en deUV-adsorptie.Dezeprocedurezal leiden
toteenminimalisatie vande ozondosering
zonderverslechtering vande hygiënische
waterkwaliteit.

Actieve koolfiltratie
Inhet tweedepraktijkvoorbeeld isde verwijdering vanbentazon dooractieve koolfiters
op tweelocatiesgemodelleerd: de drinkwaterzuiveringen Rodenhuis enReijerwaard van
HydronZuid-Holland.Deactieve koolfilters
zijn geïnstalleerd in seriesvan twee filters in
een'pseudo movingbed'-configuratie. Met
gegevensvandeproefinstallatie enhet bedrijf
zijn delooptijden vandeactieve koolfilters
berekend en dezezijn vergeleken met de huidigebedrijfsvoering. Het modelvande actieve
koolfilters isgebaseerdoppartiële differentiaalvergelijkingen diehet transport van microverontreinigingen doorhet filterbed, deoverdracht vanmicro-verontreinigingen van het
water naar devastefase endeaccumulatie van
micro-verontreinigingen indeporiënvan de
actievekoolkorrels beschrijven. Het model is
geijkt opgegevens vandeproefinstallatie en de
drinkwaterzuiveringRodenhuisen gevalideerdaan dehand vangegevensvan Reijerwaard,waar devoorbelading met organisch
materiaal hogeris.
Verschillende scenario's zijn geëvalueerd,
waarbij uitgegaan isvaneenbetere planning
vanderegeneratievande filters en waarbij
'pseudo moving bed'isvergeleken met parallellebedrijfsvoering. Voor drinkwaterzuiveringReijerwaard kanworden geconcludeerd
dat parallellebedrijfsvoering zalleiden tot kortere looptijden (tweejaar inplaats van 2,5jaar),
maar heeft alsvoordeeldat debesturing minder gecompliceerd wordt en dat het systeem
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eengroter debietkanbehandelen.VoorRodenhuis kan wordengeconcludeerd dat de huidige
regeneratiepraktijk, economischgezien, suboptimaal is(zieafbeelding 2).
Degemiddelde waardevande betreffende
waterkwaliteitsparameter, hierbentazon, ligt
veronder detoelaatbare waarde.Het aantal
regeneratiesvan actievekoolzou kunnen
worden verminderd met 20procent(éénregeneratie minder perjaar).Regeneraties vormen
debelangrijkste operationelekostenvan het
procesen daarom kunnen aanmerkelijke economische maar ookmilieuvoordelen gehaald
worden alsde filterlooptijd wordt verlengd.
Uitkwaliteitsoverwegingen zalfrequent regenereren echter leiden tot eenbeter product.

Ontharding
In het derdepraktijkvoorbeeld ishet onthardingsproces met korrelreactoren gemodelleerden geëvalueerdvoor drinkwaterzuivering
Weesperkarspel van Waterleidingbedrijf
Amsterdam, waar het waterwordt onthard
door natronloog tedoseren.Het doelvan de
studie wasom eenoptimalisatie in bedrijfsvoeringtevindendoordeoververzadigingvan calciumionen in het gemengde product van de
reactoren en deby-pass stroom te verminderen.Vanéénvandekorrelreactoren van de
Weesperkarspelzijn gegevens verzameld. Een
model isontwikkeld datgebaseerd isoppartiëledifferentiaalvergelijkingen diehet transport
van water door dereactor,dekristallisatie van
calciumcarbonaat opdekorrels,degroeivan de
korrels,het transport vandekorrelsdoor de
reactor, fiherbedexpansie alsfunctie van debiet
en korrelgrootte en drukval over de reactor
beschrijven. Metdemodelevaluaties iseen verandering vandebedrijfsvoering voorgesteld
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Metdezeaanpakwordenbijeengemiddelddebietnietallegeïnstalleerdereactoren
gebruikt.Inhetonthardingsproces betekent
eenverbeteiinp;vandeproductkwaliteit tevens
eenbesparingopchemic.i'iën,hetgeenleidt
toteenverlagingvandeoperationelekostenen
uitstootinhetmilieu.Meteenverbeterde
bedrijfsvoering kandedoseringvannatronloogmetvijftottienprocenrwordenverlaagd,
waardooropbijna detotalehoeveelheidzoutzuurtenbehoevevandepH-verlagingkan
wordenbespaard.
Conclusie
Geconcludeerdkanwordendardankzijde
ontwikkelingen indecomputerwetenschap,
PCtechnologieen modelleringtechnieken
nieuwemogelijkheden ontstaan diedeovervloedigebeschikbaarheid vangegevensgebruikenomdebedrijfsvoering vandrinkwatcrzuiveringteverbeteren.Ditzalleidentoteen
beteredrinkwaterkwaliteit en/ofeenverlaging
vandeoperationelekostenen/ofeenverlaging
vandeuitstootinhetmilieu.

Korrelreactoren.
°meenbeterewaterkwaliteit(minderoververzadiging)teverkrijgen.Hiertoezoudende
deelstroomverhoudingendehoogtevanhet
gefluïdiseerdebedmoetenwordengemaximaliseerdenhetdebietdoordeindividuelereac-
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torengeminimaliseerd.Hetverloopvande
overzadiginginhetgemengdeeffluent als
functie vanhetaantalreactorendatinbedrijf
iséndedeelstroomverhoudingistezienin
afbeelding 3.
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Tevenswordthetinzichtinhetprocesverhoogd,waardoormeervertrouwenindeefficiëntievandezuiveringsinstallatiewordtverkregen.Ingrepenkunnenwordengeplandener
kangeanticipeerdwordenopverstoringen.
Modelleringtenbehoevevandebedrijfsvoeringgeeftmeerinformatieoverdestatusvan
hetproces.Indepraktijkkunnennietalleparameterson-lineofmetregelmatigetussenpozen
wordengemonitord.Goedgeijkte modellen
kunnengebruiktwordenvoorvirtuelemonitoringvandeproductkwaliuit,resulterendin
eenverlagingvar.deanalysekosten.Het
gebruikvanmodellenomdebedrijfsvoering te
evaluerenkanookleidentotmeerkennisover
hetproceszonderdatduur protfinstallatieonderzoeknoodzakelijkis.
Gebeurtenissendienunietwordenbegrepen,kunnenwordengeanalyseerddoor
gebruiktemakenvangegevensuithet bedrijf
Bedrijfsvoerders wordenopdiemaniermeer
betrokkenbijhetonderzoek,datvoortgezet
kanwordenineenproefinstallatie endatkan
leidentoteenalternatiefzuiveringsschema.
Hetgebruikvanmodellentijdensdebedrijfsvoeringvaneendrinkwaterzuiveringzorgt
vooreenstabielproces,waarbijsnelleveranderingenindebiet,waterverdelingendosering
vanchemicaliënvermedenworden.Destabiele
bedrijfsvoering zaltevensleidentotminder
onregelmatigheden.
Toekomst
Indenabijetoekomstzullendemodellen
toegepastgaanwordeniadepraktijk.Zijzullenwordengebruiktvoormodelgebaseerde
beslissingsondersteuning engeïntegreerd
wordeninmodelvoorspellende'controllers'
H^O
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operationelescenario'stetesten.Hiertoeisde
proefinstallatiegeautomatiseerdenapparatuurgeïnstalleerdomon-linemetingenvan
bedhoogte,drukverliesendewaterkwaliteit
vanhetinfluent enheteffluent tekunnen
meten.Hetmodelzaldanwordengebruiktom
eenmodelgestuurde'controller'teontwikkelen.
Tevenszullendeindividuelemodellenaan
elkaarwordengekoppeld,hetgeen resulteertin
eenintegraleaanpakvandegehelezuiveringsinstallatietenbehoevevaneennogefficiëntere
bedrijfsvoering.
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Operationelescenario'svooronthardin^opwaterzuiveringWeesperkarspel.

tenbehoevevanon-line,geoptimaliseerde,
geautomatiseerde sturing.
Hetgebruikvanhetozonisatiemodelvoor
beslissingsondersteuninginde bedrijfsvoering
vanwaterzuiveringWeesperkarspelstaat
geplandvoorditenvolgendjaarnadateerst

eenuitgebreidecalibratieenvalidatiefasezal
wordendoorlopen.
Opbasisvandemodelstudiesvooronthardingwordtnuonderzoekuitgevoerdinde
proefinstallatie vanWeesperkarspelomhet
modelverdertevaliderenendevoorgestelde

WaterleidingbedrijfAmsterdam,TUDelft,
DHVWaterenhetbedrijfABBzijndaaromhet
projectPROMICITbegonnen,gesubsidieerd
doorSenter(MinisterievanEconomische
Zaken).Hetdoelvanditproject isomeen
doorbraaktebereikenindecontrolevande
drinkwaterkwaliteit doorintegrale,dynamischemodellenvandegeheledrinkwaterzuiveringteontwikkelenenditmodeltegebruiken
alseenbasisvoorintegrale,on-linebesturing.
DrinkwaterzuiveringWeesperkarspelishet
onderwerpvanditproject. *j

