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Geavanceerde dynamische
modellering rwzi Eindhoven
voor een schonere Dommel
Onder het motto ‘samen, slim, schoon’ ontwikkelen in Noord-Brabant enkele
gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor
een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Een
onderdeel hiervan is een geavanceerde modellering van procesonderdelen van
de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze modellering maakt op haar beurt deel
uit van het KRW-innovatieproject KALLISTO, dat bijdraagt aan een doelmatig
en duurzaam schonere rivier de Dommel. Het onderzoek loopt tot medio dit
jaar in de regio Eindhoven1).

D

e w aterkw aliteit van de Dom m el
is m om enteelontoereikend
voor een goede ecologische
toestand voor het w aterleven. Ingrijpende
m aatregelen zijn daarom vereist. W aterschap
De Dom m elen de gem eenten in de regio
investeerden de afgelopen jaren alfors om
de w aterkw aliteit op een goed niveau te
krijgen. Het w aterschap renoveerde de rw zi
Eindhoven (750.000 i.e.)in 2006 volledig.
Ook is een groot aantalrandvoorzieningen
en groene buff ers achter de riooloverstorten
aangelegd. Daarnaast is een deelvan
de Dom m eltot de natuurlijke staat (her)
ingericht en uitgebaggerd.
Desondanks staat de w aterkw aliteit in De
Dom m elnog voortdurend onder druk
door de effl uentlozing vanuit de rw zien de
overstorten in verhouding tot de capaciteit
van het ontvangende oppervlaktew ater.
N aast de knelpunten m et de zuurstofhuishouding spelen vooralbijoverstorten in
De Dom m elhoge am m onium pieken -die
toxisch kunnen zijn voor de vispopulatie
en ander aquatisch leven -een belangrijke
beperkende rolvoor de w aterkw aliteit.
Optim alisatie van de zuiveringsprocessen
op rw ziEindhoven is dus van groot belang
om de piekem issies naar de Dom m elte
voorkom en. G eavanceerde dynam ische
w iskundige m odellering kan m eer inzicht
verschaff en in de huidige w erking van
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Afb. 1: Correlatie tussen debiet en CZV totaal voor offl ine en online m etingen.

de rw zien de ruim te die bestaat voor
verbetering van de installatie m et de
nadruk -in eerste instantie -op piekbelastingen. Verbeteringen w orden enerzijds
getoetst binnen de bestaande infrastructuur en anderzijds door het nem en
van bijkom ende structurele m aatregelen.
Dit m odelvan de rw ziw ordt vervolgens in
een nageschakelde analyse geïntegreerd in
een m odelvan de hele w aterketen om deze
m aatregelen te toetsen m et m aatregelen
elders in de keten.

Dynalische modellering
W iskundige m odellen van de processen
in een rw zizijn klassiek beschikbaar in
com m erciële softw arepaketten. Een m odel
van de rw ziEindhoven w erd geïm plem enteerd in W EST (m ikebydhi.com ). A lvorens het
m odelte kunnen gebruiken voor evaluatie
van scenario’s dient het eerst afdoende
gekalibreerd te w orden,teneinde een
goede beschrijving van de reële situatie te
garanderen en vertrouw en te hebben in het
m odel. Hiervoor w erd gebruik gem aakt van
het kalibratieprotocolU G ent-BIOM ATH. Het is
verstandig om tijdens de kalibratie zo w einig
m ogelijk m odelparam eters aan te passen 2),
aangezien dit de voorspellende kracht van
het m odelbeperkt (het m odelkan enkelde
kalibratiesituatie voorspellen,de voorspelling
bijandere condities is zeer groot). De
noodzaak om veelparam eters te w ijzigen
tijdens een kalibratieproces duidt op het feit
dat de m odelstructuur niet correct is. Ook ligt
de kw aliteit van de invoerdata (influent)vaak
aan de basis van overvloedige kalibratie. In

Afb. 2: Invoer-tijdsreeks voor CZV totaal op basis van online en offl ine correlaties.

deze context is de kalibratie-oefening voor
de rw ziEindhoven op verschillende vlakken
vernieuw end.
In eerste instantie w erd aandacht besteed
aan de kw aliteit van de invoerdata. De influentfractionering gebeurde op de klassieke
m anier,m aar er w erd terdege aandacht
besteed aan de frequentie3). Hiervoor w erd
gebruik gem aakt van een online S::CA N sensor. A fbeeldingen 1 en 2 illustreren de
im pact van het gebruik van online versus
offl ine data voor CZV totaal. Er w erd gebruik
gem aakt van correlaties m et debiet. In het
gevalvan offl ine data w erden data (24 uurs
m engm onster)gebruikt van drie jaar (tw ee
m etingen per w eek),bijde online data van
drie dagen (zie afbeelding 1). De debietstijdsreeks w as ook op m inuutbasis beschikbaar.
De correlatie op basis van de online m eting is
duidelijk superieur.
Een invoer-tijdsreeks voor het m odelw erd
op basis van beide aanpakken gegenereerd
(zie afbeelding 2). Het valt op dat vooral

tijdens hoge debieten de belasting die aan
het m odelgevoed w ordt,sterk onderschat
w ordt door de regressie op basis van de
offl ine data. Dit is een gevolg van de m engm onsters die piekgedrag sterk uitm iddelen.
U iteraard zaldit gevolgen hebben voor het
gedrag en kalibratie van het m odel. G elijke
conclusies konden w orden getrokken voor
opgelost CZV-en drogestof-belastingen (niet
getoond).
Op het vlak van m odelstructuur w erd
aandacht besteed aan een m eer gedetailleerde m odellering van de beluchting (zow el
de zuurstofoverdracht als de regeling)en
de bezinkingsprocessen (zow elvoor-als
nabezinkers). Een correcte beschrijving van
de beluchting is cruciaalvoor een goede
beschrijving van de am m onium verw ijdering.
Klassiek w orden m odellen op basis van de
zuurstofoverdrachtcoeffi ciënt kLa gebruikt.
In de m odellering van rw ziEindhoven w as
echter het luchtdebiet dat eff ectiefw erd
ingebracht beschikbaar via SCA DA . Er

Afb. 3: Im pact van de accurate voorspelling van zuurstofconcentraties (links sim ulaties als blauw e lijn en data als blauw e kruizen)op am m onium concentraties (rechts
sim ulaties als groene lijn en data als groene kruizen).
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bestaan em pirische m odellen (klassiek een
m achtsfunctie)die het verband tussen kLa
en luchtdebiet beschrijven. Hier w erd echter
geopteerd voor een m eer rigoureus m odel
op basis van de specifieke zuurstoftransfereffi ciëntie,een m eer fysisch procesgebaseerd
m odel. Dit m odelen het luchtdebiet gaven
aanleiding tot zuurstof-en N H4-voorspellingen (zie afbeelding 3)zonder enige
kalibratie van (bio)kinetiek.
A angezien bijtoekom stige voorspelling
de luchtdebietdata niet voorhanden zijn
w erd ook de cascade N H4-DO-regelaar in
het m odelopgenom en. A fbeelding 4 geeft
de voorspelling van het luchtdebiet w eer.
Voor het halen van dit resultaat diende de
voorspelde zuurstofw ensw aarde door de
slaafregelaar te w orden gelogd in SCA DA .
N aast de zuurstofhuishouding is ook de
slibbalans belangrijk voor een goede
voorspelling van zuiveringsrendem enten 4).
Het in de m odelleringw ereld standaard
ingeburgerde m odelvan Takacs is
hiervoor ontoereikend w egens incorrecte
voorspelling van onderstroom concentraties.
Daarom w erd een verbeterd bezinkingsm odelontw ikkeld dat nauw keuriger is en
com pressie en dispersie in de voedingslaag
m eeneem t5).
Voor de beschrijving van de nitraatverw ijdering is een goede voorspelling van
de chem ische zuurstofvraag (CZV )in het
influent uiterst belangrijk. Hiervoor w erd een
m eer gedetailleerd voorbezinktankm odel
gebruikt en getoetst m et m eetresultaten uit
m eetcam pagnes. Dit,sam en m et de eerder
verm elde hogere fluctuatie van het influent,
resulteerde in een opm erkelijke verbetering
van de voorspelling van de nitraatverw ijdering (zie afbeelding 5),zonder enige
noodzaak aan kalibratie van de kinetiek.

Duurzame integrale afvalwaterketen
Eindhoven
Het KA LLISTO-project resulteert uiteindelijk
in een aantalintegrale optim alisatiescenario’s,die uitgew erkt zullen w orden tot enkele
m aatregelen. Dit kunnen fysieke m aatregelen
in de riolering,in het transportstelsel,op
ofachter de zuivering ofin het oppervlaktew ater zijn. Tesam en m et een kosteninschatting stellen de clusterpartijen een
gezam enlijk investeringsprogram m a op voor

Afb. 4: Voorspelling van de luchtdebieten na afstellen van het m odelvan de regelaar. D e grafi ek toont de
sim ulatiew aarden (lichtblauw e curve)ten opzichte van de gem eten w aarden (donkerblauw e curve).

gem eenten en w aterschap. Deze resultaten
w orden in de loop van dit jaar gepubliceerd.
Door het beschouw en van de afvalw aterketen als één geheelgeeft het KA LLISTOproject concrete invulling aan een
doelm atig afvalw aterketenbeheer zoals
voorgesteld in het Bestuursakkoord W ater.
De om vang van het onderzoeksproject en
de diepgang w aarm ee in de volle breedte
van de afvalw aterketen -zow elnaar
kw antiteit als kw aliteit -en het oppervlaktew ateronderzoek w ordt verricht,is volgens
de betrokken partijen uniek voor N ederland
en heeft daarnaast een sterke internationale
uitstraling.
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Afb. 5: Vergelijking sim ulatieresultaten (roze lijn)ten opzichte van m etingen (rode kruizen)voor nitraat m et standaard voorbezinktankm odel(links)en m et m eer gedetailleerd voorbezinktankm odel(rechts).

H2O / 11 -2012

33

