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Bavaria Lieshout 
WI A LT 

Bijlage 1 Kwaliteitseisen uitgeleverd mout 

Tabet B 1.1 : Overzicht kwaliteitseisen mout 
Min Max Analyse Methode 

Voe ht 4.8 4.4 O/o EBC 4.2 
Extr.rend l.d. 78.1 Ofo EBC 4.5.1 
Extr. Rend. D.s. 80.5 81.7 Ofo EBC 4.5.1 
Verschil fijn/grof 1.2 Ofo EBC 4.5.1 I 2 
Totaal eiwit d.s. 10 11.5 10.9 % EBC 4.3.1 
Kolbach 38 42 39.7 Ofo EBC 4.9.2 
SEV 79 85 82.2 % 
Hartong 45 34 35.6 Ofo MEBAK 4.1.4.11 
Viscositeit 8.6 % 1.55 1.53 cP MEBAK 4.1.4.4.3 
Filtratieduur fijn 40 30 min EBC 4.5.1 
Filtratieduur orof 40 30 min EBC 4.5.1 
Meliqheid 85 95 90.9 Ofo EBC 4.15 
pH 6.05 
Fractie > 2.2 3 0.9 Ofo 

Hele korrels 1 0.6 Ofo EBC 4.15 
Kleur V 4 3.5 EBC EBC 4.7.2 
Kookkleur 6 4.9 EBC MEBAK 4.1.4.2 .9 
a-amino N 115 175 146 mg/I 
B-glucanen 200 80 mq/I 
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Bijlage 2 Werking glasbuiswarmtewisselaar 
Het doel van de glasbuiswarmtewisselaar (GBWW) is om aangezogen frislucht 
(buitenlucht) op te warmen met aflucht (lucht van boven de eestvloer). In de 
glasbuiswarmtewisselaar vindt daartoe warmteoverdracht van aflucht naar frislucht 
plaats. De aangezogen frislucht stroomt door ongeveer 18.000 glazen buizen, waar de 
aflucht tegenaan wordt geblazen. In deze bijlage warden twee warmtebalansen opgesteld 
die de warmteoverdracht in de GBWW beschrijven. Door het aan elkaar gelijkstellen van 
beide warmtebalansen kan vervolgens de warmteoverdrachtscoefficient van de GBWW 
warden berekend. Als eerste zal de warmteoverdracht in de GBWW warden bepaald aan 
de hand van het logaritmisch gemiddelde temperatuursverschil (LMTD) en als tweede 
aan de hand van het opwarmen van de frislucht. 

Warmteoverdracht GBWW volgens LMTD 
De warmteoverdracht in de GBWW is gelijk aan: 

QGBWW = ( U 'A )GBWW 'F 'LII'im 

Waarbij: 

Qc8 ww = warmteoverdracht van aflucht naar frislucht in de GBWW, [JI s] 

(U ·A )cBww = warmteoverdrachtscoefficient van de GBWW, [JI ( K · s) J 
F = correctiefactor voor kruisstroom, [-] 

LI!'im = logaritmisch gemiddelde temperatuursverschil, [ K] 

(B 2.1) 

Normaal gesproken wordt de warmteoverdrachtscoefficient gedefinieerd als de 
hoeveelheid warmte die per oppervlakte-eenheid, per graad temperatuursverschil, per 
tijdseenheid wordt overgedragen. Omdat het voor het doel van deze afstudeeropdracht 
niet van belang is om het warmteoverdragend oppervlakte apart te berekenen, wordt de 
warmteoverdrachtscoefficient niet per oppervlakte-eenheid berekend. 

Het logaritmisch gemiddelde temperatuursverschil wordt gebruikt om de drijvende kracht 
voor warmteoverdracht in warmtewisselaars weer te geven. Onderstaande figuur geeft 
de ingaande en uitgaande luchtstromen van de GBWW schematisch weer. 

.....: !!'Jo,.. 

Aflucht uit 

Frislucht~n 
GBWW 

Frisluch~t uit 
,, ,, 
r r 

... .... 

Aflucht in 

Figuur B 2.1: In- en uitgaande /uchtstromen GBWW 

Omdat de luchtstromen in de GBWW loodrecht op elkaar staan, warden de luchtstromen 
in de GBWW aangeduid als kruisstroom. Het logaritmische gemiddelde 
temperatuurverschil van de GBWW kan warden berekend door de luchtstromen in de 
GBWW als tegenstroom te zien. Bij tegenstroom stromen de media die warmte 
uitwisselen langs elkaar in tegengestelde richting. Omdat het berekende logaritmisch 
gemiddelde temperatuurverschil niet geldt voor kruisstroom, kan met behulp van de 
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carrectiefactar "F" het lagaritmisch gemiddelde temperatuurverschil warden gecarrigeerd 
vaar de kruisstroam. In het geval van tegenstraam geeft anderstaande figuur de situatie 
weer. 

T aflucht, in 

T aflucht, uit 
... }n 6T2l 

... 

... ... T frislucht, uit 
T frislucht, in 

Figuur B 2.2: Tegenstroomprincipe GBWW 

Het lagaritmisch gemiddelde temperatuurverschil vaar kruisstroam kan vervalgens 
warden berekend met: 

llT. = llT J-llT2 
Im ( /lT]) In --

llT2 

(B 2.2) 

Waarbij ~Tl en ~T2 gelijk zijn aan de temperatuurverschillen zaals in figuur B 2.2 is 
weergegeven. 

De carrectiefactar vaar kruisstroam is bepaald aan de hand van grafieken, gegeven in 
Welty e.a. (2001). De grafiek die vaar het bepalen van de carrectiefactar van de GBWW 
is gebruikt, is weergegeven in figuur B 2.3. 

Figuur B 2.3 : Correctiefactor voor kruisstroom vo/gens Welty (2001) 

Warmteoverdracht GBWW volgens opwarmen frislucht 
Bij het apwarmen van frislucht wardt warmte avergedragen van de aflucht naar de 
frislucht. De haeveelheid warmte die per tijdseenheid wardt avergedragen aan, de water 
bevattende, frislucht, wardt beschreven met de valgende vergelijking: 

n -(y ·F ·c +y ·F ·c )·(T -T ) ~BWW - /ucht ,fr n,t ,fr p ,n,lucht H20 ,fr n,t, fr p ,n,H20 fr,u it fr. in (B 2.3) 

Waarbij: 

QGBww = warmteaverdracht van aflucht naar frislucht in de GBWW, [JI s] 
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Yiucht .fr = molfractie van lucht ( excl . water) in de frislucht, [ mol lucht I mol frislucht] 

Fn,1.fr = moldebiet van frislucht door de GBWW, [ mol frislucht I s] 

c p.n.lucht = warmtecapaciteit van lucht op molbasis, [JI ( mol lucht · K) J 
YH,O.fr = molfractie van water in de frislucht, [ mol water I mol frislucht] 

c p.n.H,o = warmtecapaciteit van water op molbasis, [JI ( mol water · K) J 
T1,,

11
;
1 

= temperatuur van de uit de GBWW stromende frislucht, [ K] 

Tfr ,in = temperatuur van de in de GBWW stromende frislucht, [ K] 

Warmteoverdracht GBWW volgens afkoelen aflucht 
Bij het afkoelen van aflucht wordt warmte overgedragen van de aflucht naar de frislucht. 
De hoeveelheid warmte die per tijdseenheid wordt overgedragen aan, de water 
bevattende, frislucht, wordt beschreven met de volgende vergelijking: 

Q;BWW = ( Y 1ucht ,af • F:i ,t ,af • C p,n,lucht + Y H20 ,af • Fn,t,af • C p ,n,H20 ) • ( ~f,in - ~f,uit) 
Waarbij: 

QGnww = warmteoverdracht van aflucht naar frislucht in de GBWW, [JI s] 

Yiucht,af = molfractie van lucht in de aflucht, [ mol lucht I mol aflucht ] 

F,,,i.af = moldebiet van afl ucht door de GBWW, [ mol aflucht I s] 

cp.nJuchi = warmtecapaciteit van lucht op molbasis, [ J l(mol lucht · K)] 

YH,o.af = molfractie van water in de aflucht, [ mol water I mol aflu cht ] 

cp.n.H,o = warmtecapaciteit van water op molbasis, [JI ( mol water· K) J 
T01 .

11
;
1 

= temperatuur van de uit de GBWW stromende aflucht, [ K] 

T
0
f.in = temperatuur van de in de GBWW stromende aflucht, [ K] 

(B 2.4) 

Om de warmteoverdracht van aflucht naar de frislucht op ieder moment te kunnen 
berekenen, moeten de vergelijkingen B 2.1, B 2 .3 en B 2.4 warden gebruikt. Deze drie 
vergelijkingen bevatten drie onbekende variabelen, te weten: 

• QGBWW, 

• Ttr,uit en 
• Tat,uit· 

Met drie vergelijkingen en drie onbekende variabelen, zijn de drie onbekende variabelen 
te berekenen. 

Gegevensbepaling GBWW 
Indien de ramen van een eestvloer zodanig zijn geschakeld dat de lucht die onder de 
eestvloer wordt geblazen alleen afkomstig is van de GBWW en dat de lucht die de 
eestvloer verlaat alleen naar de GWW wordt geblazen, geldt dat het moldebiet van 
frislucht gelijk is aan het moldebiet van aflucht. Hierbij moet in ogenschouw warden 
genomen, dat de luchtdruk van de buitenlucht, de luchtdruk onder de eestvloer en de 
luchtdruk boven de eestvloer niet aanzienlijk veranderen. In de rest van deze bijlage 
wordt de gegevensbepaling voor vergelijking B 2.3 toegelicht. De gegevensbepaling voor 
vergelijking B 2.4 is analoog aan die voor vergelijking B 2.3 . 

Het moldebiet van frislucht door de GBWW is afhankelijk van het volumedebiet van lucht 
door de ventilator. Omdat het volumedebiet verandert als functie van de temperatuur en 
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druk, maar het moldebiet niet, geldt het moldebiet door de ventilator ook voor de lucht 
die door de GBWW gaat: 

p ·F F = t,vent v 

n.t,fr R·T 
vent 

Waarij: 

Fn,t.fr = moldebiet van frislucht door de GBWW, [mo/ frislucht I s] 

~.vent = totaaldruk bij de ventilator, [Pa] 

Fv = volumedebiet van lucht verplaatst door de ventilator, [ m3 frislucht Is J 
R = gasconstante: 8,3145 [l l(mol·K)] 

T.ent = temperatuur van de lucht bij de ventilator, [ K] 

(B 2.5) 

De molfractie van lucht in de frislucht is gelijk aan een minus de molfractie van water in 
de frislucht: 

Y1ucht ,fr = J - Y H
2
0,fr 

De molfractie van water in de frislucht wordt als volgt beschreven: 

PH20,fr 
y H

2
0,fr = -p-

t ,fr 
Waarbij: 

YH,O.fr = molfractie van water in de frislucht, [mo/ water I mo/ frislucht] 

PH Afr = de partieeldruk van water in de frislucht, [Pa] 

~.fr = totaaldruk van frislucht, [Pa] 

(B 2.6) 

(B 2.7) 

De partieeldruk van water in de frislucht is afhankelijk van de verzadigingsdampdruk van 
water in de frislucht en de relatieve vochtigheid van de frislucht: 

P. =RV .p 
H,O,fr JOO sat.fr (B 2.8) 

Waarbij : 

PH,O.fr = de partieeldruk van water in de frislucht, [Pa] 

RV =de relatieve vochtigheid in de frislucht, [-] 

P,at.fr = de verzadigingsdampdruk van water in de frislucht, [Pa] 

De verzadigingsdampdruk van water in de frislucht wordt gegeven door de Antoine 
vergelijking: 

c 
l'.a1,fr =A ·exp(B- ) (B2.9) 

D+Ttr 
Waarbij: 

!',at.fr = verzadigingsdampdruk van water in de frislucht, [Pa] 

A = 133,32 
B = 18,3 
c = 3816 
D = -46,13 

T1r ,in = temperatuur van de in de GBWW stromende frislucht, [ K] 
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Warmteoverdrachtscoefficient 
Door vergelijking B 2.1 gelijk te stellen aan vergelijking B 2.3 is de 
warmteoverdrachtscoefficient, (U·A)Gaww, de enige onbekende, waardoor deze kan 
warden berekend. In tabel B 2.1 en B 2.2 zijn de resultaten van twee metingen te zien. 

T jr,in 
4,4 °C 

Tjr ,uit 
23,0 °C 

T aj.in 
41,0 °C 

T aj ,uit 
22,5 °C 

F.. 72,3 m3/s 

~.vent 104.200 Pa 

T vent 
62,0 °C 

p 
t.fr 

103.700 Pa 

RV 94,4 % 

Uit de gegevens van tabel B 2.1 volgt dat de warmteoverdrachtscoefficient van de 
GBWW, (U·A)Gaww, gelijk is aan 98,6 kJ/(K·s). 

T jr.in 
7,4 °C 

T jr,uit 
25,0 °C 

T aj.in 
46,0 °C 

T aj,uit 
20,5 °C 

F v 68,2 m3/s 

~.vent 103.180 Pa 

T vent 
61,0 °C 

p 
t.fr 

102.850 Pa 

RV 75,1 % 

Uit de gegevens van tabel B 2.2 volgt dat de warmteoverdrachtscoefficient van de 
GBWW, (U·A)GBWW1 gelijk is aan 102,7 kJ/(K·s). 

De warmteoverdrachtscoefficient van de GBWW die wordt gebruikt in het ontwerp van 
het fysisch model voor het eesten is de gemiddelde waarde van de twee metingen van de 
warmteoverdrachtscoefficient van de GBWW: 100,7 kJ/(K·s). 

Volgens de leverancier van de GBWW, Flucorrex, is de warmteoverdrachtscoefficient 
gelijk aan 128,2 kJ/(K·s). Het verschil tussen de gedane metingen en de originele 
warmteoverdrachtscoefficient van Flucorrex is te verklaren door het feit dat glazen 
buisjes in de GBWW stuk gaan en de glazen buisjes vuil warden, waardoor de 
warmteoverdrachtcapaciteit van de GBWW afneemt. Het rendement van de GBWW is 
momenteel dus afgenomen tot 78,5% van de oorspronkelijke waarde. 

7 
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Bijlage 3 Werking warmtewisselaar van de voorverwarming 
De voorverwarming van de lucht voor het eesten is gebaseerd op hetzelfde principe als 
de GBWW. Het verschil met de GBWW is dat de lucht in de voorverwarming wordt 
opgewarmd met behulp van warm water, zoals te zien is in figuur B 3.1. 

I 
Warm 

Lucht i~ 11-o+-11-++Lucht uit----. 

water uit 

' Figuur B 3.1 Werking voorverwarming eesten 

Omdat de voorverwarming op hetzelfde principe is gebaseerd als de GBWW, kunnen de 
vergelijkingen voor de GBWW ook worden gebruikt voor de voorverwarming. De 
warmteoverdracht in de voorverwarming is daarom analoog aan de warmteoverdracht in 
de GBWW en deze is voor de voorverwarming gegeven in vergelijking B 3.1. 

(B 3.1) 

Waarbij: 

Qw = warmteoverdracht van warm water naar lucht in de W, [JI s] 
(U ·A)w = warmteoverdrachtscoefficient van de W, [1 l(K ·s)] 

F = correctiefactor voor kruisstroom, [-] 

&'im = logaritmisch gemiddelde temperatuursverschil, [ K] 

Het logaritmisch gemiddelde temperatuurverschil in de VV wordt berekend met behulp 
van figuur B 3.2 en vergelijking B 3.2. 

8 
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T warm water, in 

T warm water, uit 
4 .. lm 

L~~~~~~~~1 • 
---1•~ T lucht, uit 

T lucht, in 

Figuur B 3.2: Tegenstroomprincipe W 

/lT, = llT 1-llT2 
Im ( flT]) (B 3.2) 

ln --
llT2 

Waarbij ~Tl en ~T2 gelijk zijn aan de temperatuurverschillen zoals in figuur B 3.2 is 
weergegeven. 
In de specificaties van de leverancier van de huidige voorverwarming (Klima, 1991) is 
het warmteoverdragend vermogen van de VV bij bepaalde temperaturen gegeven. 
Indien: 

• de temperatuur van in de VV stromend warm water gelijk is aan 90 °C en 
• de temperatuur van uit de VV stromend warm water gelijk is aan 45 °C en 
• de temperatuur van in de VV stromende lucht gelijk is aan 22 °C en 
• de temperatuur van uit de VV stromende lucht gelijk is aan 45 °C, dan 
• is de warmteoverdracht van warm water naar de lucht gelijk aan 2200 kW. 

Aan de hand van bovenstaande gegevens volgt uit B 3.2 dat het logaritmisch gemiddelde 
temperatuurverschil gelijk is aan 32,8 °C. Uit B 3.1 volgt nu dat de constante (U·A)vv·F 
gelijk is aan 67,1 kJ/°C/s. 

De warmteoverdracht van warm water naar de in de VV stromende lucht wordt ook 
beschreven door vergelijking B 3.3 en vergelijking B 3.4. 

Qy = ( Y1uclu ,fr. ~.t,fr. cp,n,luclu + YHp,jr. ~.t,fr. cp,n,H20). ( T;uclu ,W ,uit -T;uclu,W,in) 

Waarbij: 

Qw = warmteoverdracht van warm water naar lucht in de W, [JI s] 

Yiuchr.fr = molfractie van lucht in de frislucht, [ mol lucht I mol frislucht] 

Fn ,t.fr = moldebiet van frislucht, [ mol frislucht Is] 

cp.n ,luchr = warmtecapaciteit van lucht op molbasis, [1 l(mollucht · K)] 

YH,oJr = molfractie van water in de frislucht, [ mol water I mol frislucht] 

c p,n ,H,o = warmtecapaciteit van water op molbasis, [JI ( mol water· K) J 
'Fiuchi.w,uii = temperatuur van de uit de VV stromende lucht, [ K] 

'Fiuchr,W.in = temperatuur van de in de W stromende lucht, [ K] 

9 
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Q =(F ·c )·(T -T ) W n ,t ,warmwater p ,n,H20 warmwater ,VV,in warm water ,VV ,uit 

Waarbij: 

Qw = warmteoverdracht van warm water naar lucht in de W, [JI s] 
cp,n.H,o = warmtecapaciteit van water op molbasis, [1 l(mol water ·K)] 

T warmwarer ,W,uit = temperatuur van het uit de W stromend warm water, [ K] 
T warmwater.W,in = temperatuur van het in de VV stromende warm water, [ K] 

(B 3.4) 

Om de warmteoverdracht van warm water naar de frislucht op ieder moment te kunnen 
berekenen, moeten de vergelijkingen B 3.1, B 3.3 en B 3.4 worden gebruikt. Deze drie 
vergelijkingen bevatten drie onbekende variabelen, te weten: 

• Qvv, 

• T warm water,VV,uit en 
• Tiucht,VV,uit· 

Met drie vergelijkingen en drie onbekende variabelen, zijn de drie onbekende variabelen 
te berekenen. 

10 
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Bijlage 4 Werking warmtewisselaar van de naverwarming 
Omdat de werking van de naverwarming exact gelijk is aan de werking van de 
voorverwarming, worden in deze bijlage alleen de specificaties van de naverwarming en 
de waarde van de factor (U·A)Nv·F voor de naverwarming gegeven. 

In de specificaties van de leverancier van de huidige naverwarming (Klima, 1991) is het 
warmteoverdragend vermogen van de NV bij bepaalde temperaturen gegeven. Indien: 

• de temperatuur van in de NV stromend warm water gelijk is aan 135 °C en 
• de temperatuur van uit de NV stromend warm water gelijk is aan 100 °C en 
• de temperatuur van in de NV stromende lucht gelijk is aan 22 °C en 
• de temperatuur van uit de NV stromende lucht gelijk is aan 65 °C, dan 
• is de warmteoverdracht van warm water naar de lucht gelijk aan 4080 kW. 

Aan de hand van bovenstaande gegevens volgt dat het logaritmisch gemiddelde 
temperatuurverschil gelijk is aan 73,9 °C. Hieruit volgt dat de constante (U·A)Nv·F gelijk 
is aan 55,2 kJ/°C/s. 

11 



Bavaria Lieshout 

Bijlage 5 Eestrecept 

In tabel B 5.1 is een voorbeeld gegeven van een eestrecept dat bij de mouterij van 
Bavaria wordt gebruikt om het eesten aan te sturen. 

Tabet B 5.1: Voorbeeld eestrecept mouterij 
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Bijlage 6 Sorptie-isotherm groenmout 
Om de relatie tussen de evenwichtswateractiviteit van groenmout en het vochtgehalte 
van groenmout te beschrijven, is gebruik gemaakt van een wetenschappelijk artikel van 
Pixton en Henderson (1981). Zij hebben deze relatie, die ook wel de sorptie-isotherm van 
groenmout wordt genoemd, experimenteel bepaald. De grafiek die in hun artikel wordt 
gegeven, is hieronder te zien. 
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IM • 
~ 20 .,, 
0 
~ 

10 

20 '° 60 80 100 
RELATIVE HUMIDITY ~ 

FtG. l. The equilibrium humidity relationships al sect--, and 45 C (-~-) for the desorption of 
green malt (Ol. anttially at 46% mo15turc content (0) and for the adsorption or finished mah (e}. 

initially at 3.7°,{, moisture conte~I <•>· 
Figuur B 6.1: Sorptie-isotherm van groenmout vol gens Pixton en Henderson ( 1981) 

13 



Bavaria Lieshout LAN 0 
M 0 L 

Bijlage 7 Massabalans van water over een eestvloer 
De lucht die zich onder en boven de eestvloer bevindt, bevat een bepaalde hoeveelheid 
water. De lucht boven de eestvloer bevat meer water dan de lucht onder de eestvloer. 
Het verschil tussen de hoeveelheid water die de lucht onder en boven de eestvloer bevat, 
wordt veroorzaakt door de wateroverdracht vanuit het groenmout naar de lucht. Indien 
de hoeveelheid water in de lucht zowel onder de eestvloer als boven de eestvloer kan 
worden berekend, kan worden berekend hoeveel water het groenmout aan de lucht 
afstaat. 

In woorden is de massabalans te omschrijven als: De hoeveelheid water die met de lucht 
boven de eestvloer wordt afgevoerd, minus de hoeveelheid water die met de lucht onder 
de eestvloer wordt geblazen is gelijk aan de hoeveelheid water die vanuit het groenmout 
aan de lucht is overgedragen. In vergelijking B 7.1 is de massabalans in wiskundige 
notatie weergegeven en in figuur B 7 .1 is de massabalans schematisch weergegeven. 

Waarbij: 

Fn,H20,uit 

Fn,H20,in 

F n ,H 20 ,overdracht 

(B 7.1) 

= de hoeveelheid water die per seconde boven de eestvloer wordt 
afgevoerd, in [mol H20/s] 
= de hoeveelheid water die per seconde onder de eestvloer wordt 
geblazen, in [mol H20/s] 
= de hoeveelheid water die per seconde vanuit het groenmout naar de 
lucht wordt overgedragen, in [mol H20/s] 

t F n,H20.uit 

Q Fn,H20,overdrach~ 

CJ ... ~ 

tFn,H20,in 

Figuur B 7.1: Schematische weergave massabalans 

De afleiding voor de hoeveelheid water die onder de eestvloer wordt geblazen is analoog 
aan de afleiding voor de hoeveelheid water die boven de eestvloer wordt afgevoerd. 
Daarom zal hieronder alleen de afleiding worden gegeven voor de bepaling van de 
hoeveelheid water die boven de eestvloer wordt afgevoerd. 

De hoeveelheid water die boven de eestvloer wordt afgevoerd is gelijk aan de molfractie 
van water in de lucht vermenigvuldigd met de totale molstroom van lucht en 
water( damp): 

F H 0 . = YH 0 . • F . n, 2 ,uit 2 ,u1t n ,t ,u1t (B 7.2) 

Waarbij: 

Fn,n
2
o,uir = hoeveelheid water per seconde boven de eestvloer afgevoerd, [ nvll s] 
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YH,o ,u;i = molfractie waterdamp in lucht boven de eestvloer, in [mo/ H20/mol Lucht] 

Fn ,t ,uit = totale molstroom van gas (luchten water(damp)), in [molls] 

De totale molstroom van gas kan worden bepaald met de ideale gaswet. Omdat de 
heersende drukken in het uiterste geval slechts maximaal 200 Pa boven atmosferische 
druk zijn en de temperatuur niet hoger is dan 80 - 90 graden Celsius, kan de ideale 
gaswet worden gebruikt voor waterdamp bevattende lucht. 

I'i,uu · Vui1 = n,,uit • R · Tuu 

Waarbij: 

P, ,uii = totaaldruk boven de eestvloer, in [Pa] 

vuit = volume boven de eestvloer, in [ m3
] 

n
1
,uii = hoeveelheid gas aanwezig in volume V boven de eestvloer, in [mo!] 

R = gasconstante: 8,3145 [1 l(mol·K)] 

Tuii = temperatuur van de lucht boven de eestvloer, in [ K] 

(B 7.3) 

Omdat bij het eesten van groenmout geen sprake is van stilstaande lucht maar van 
bewegende lucht, wordt in plaats van het volume, het volumedebiet ingevuld en in plaats 
van de hoeveelheid gas, de molstroom van gas ingevuld in vergelijking B 7.3. Dit 
resulteert in: 

P. ·F =F . ·R·T. t ,uit v n ,t ,uit u1t (B 7.4) 

Waarbij: 

P, ,uii = totaaldruk boven de eestvloer, in [Pa] 

Fv = volumedebiet van gas, in [ m3 Is J 
F · = totale molstroom van gas boven de eestvloer, in [mo/ Is] n ,t ,Ult 

R = gasconstante: 8,3145 [1 l(mol·K)] 

Tuii = temperatuur van de lucht boven de eestvloer, in [ K] 

De totaaldruk van de lucht hangt op de volgende manier af van de partiele dampdruk en 
molfractie van water in lucht: 

(B 7.5) 

Waarbij: 

P,,uii = totaaldruk boven de eestvloer, in [Pa] 

PH,o,u;i = partieeldruk van water boven de eestvloer, in [Pa] 

Y = molfractie water in lucht boven de eestvloer, in [mo/ water I mo/ Lucht] H20,uit 

Indien de wateractiviteit en de verzadigingsdruk van water in de lucht bekend zijn, kan 
de partieeldruk van water worden berekend uit vergelijking B 7.6. 
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RV PH,O,uit 
=-=----

100 p saJ ,uit 

(B 7.6) 

Waarbij: 

RVuir = relatieve vochtigheid van de lucht boven de eestvloer, [-] 

PH,o,u;r = partieeldruk van water in lucht boven de eestvloer, in [Pa] 

P.ar ,uir = verzadigingsdampdruk van water boven de eestvloer, in [Pa] 

De wateractiviteit van de lucht boven de eestvloer is een variabele die continu wordt 
gemeten en geregistreerd bij de mouterij. Om de partieeldruk van water boven de 
eestvloer te kunnen bepalen, moet de verzadigingsdampdruk van de lucht boven de 
eestvloer warden berekend . De verzadigingsdampdruk in de lucht boven de eestvloer is 
afhankelijk van de temperatuur boven de eestvloer en kan warden berekend met de 
vergelijking van Antoine: 

c 
P,a1,uu =A. exp(B - ) 

D+Tuu 
(B7.7) 

Waarbij : 

P,
0
,,u;r = verzadigingsdampdruk van water boven de eestvloer, in [Pa] 

A = 133,32 
B = 18,3 
c = 3816 
D = -46,13 

T,,;, = temperatuur boven de eestvloer, in [ K] 

Indien vergelijkingen B 7.4 tot en met B 7.7 warden ingevuld in vergelijking B 7.2, leidt 
dit tot: 

F = RVuir ·F, ·A ·e (B- C ) (B 7.8) 
n,H20,uil R·T . xp D+T . 

Ul l U il 

Waarbij de variabelen allemaal bij bovenstaande vergelijkingen zijn gedefinieerd. 

Analoog voor de molstroom van water boven de eestvloer kan de molstroom voor water 
onder de eestvloer warden afgeleid. Dit leidt tot: 

F _RV;n·F, A (B C ) 
n,H,O,in - R·T. . ·exp __ D_+_T_. 

In Jn 

(B 7.9) 

Waarbij: 

Fn,H,o ,;n = hoeveelheid water per seconde onder de eestvloer geblazen, [ mol Is] 

RV;n = relatieve vochtigheid van de lucht onder de eestvloer, [-] 

Fv = volumedebiet van gas, in [ m3 I s J 
R = gasconstante: 8,3145 [J l(mol·K)] 

'I';n = temperatuur onder de eestvloer, in [ K] 
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A = 133,32 
B = 18,3 
c = 3816 
D = -46,13 

Als vergelijking B 7.8 en B 7.9 worden ingevuld in vergelijking B 7.1, resulteert dit in een 
vergelijking waarmee de massabalans van water over de eestvloer kan worden 
beschreven. 

F = Fv · A ·(RVuir ·exp(B- C J- RV;" ·exp(B- C JJ (B 7.10) 
n,H20 ,overdracht R T. D + T . T D + T 

ult u1t m m 

Waarbij de variabelen allemaal bij bovenstaande vergelijkingen zijn gedefinieerd. 
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Bijlage 8 Energiebalans over een eestvloer 
In deze bijlage wordt een energiebalans over een eestvloer opgesteld, op basis van de 
vergelijkingen voor warmteoverdracht, die zijn gegeven in paragraaf 4.5.2. 

De eerste wet van de thermodynamica stelt dat energie niet verloren kan gaan. Dit 
betekent dat de energie-inhoud van de lucht die de eestvloer verlaat gelijk is aan de 
energie-inhoud van de lucht die onder de eestvloer wordt geblazen minus het verschil in 
energie-inhoud van het water bevattende groenmout. In vergelijking B 9.1 wordt de wet 
van behoud van energie voor een eestvloer gegeven. 

H1 . = H 1 . + LJH ,m ,uit gm (B 8.1) 

Waarbij: 

HI.in= energie-inhoud van de lucht onder de eestvloer wordt geblazen, [l Is] 

Ht ,uit = energie-inhoud van de lucht die de eestvloer verlaat, [l Is] 

"1.H gm = verandering van energie-inhoud van het groenmout, [l Is] 

De energie-inhoud van de lucht is afhankelijk van de temperatuur en de samenstelling 
van de lucht. In vergelijking B 9.2 wordt de vergelijking gegeven die de energie-inhoud 
van de lucht beschrijft die onder de eestvloer wordt geblazen. Op dezelfde manier kan de 
vergelijking kan de energie-inhoud van de lucht boven de eestvloer worden beschreven, 
waarbij de subscripten "in" moeten worden vervangen door "uit". 

H1 · = F · · ( YH o · · (c H o · T + L1H H o) + Y1 h · • c 1 h • T ) ,m n ,tot,m 2 ,tn p,n , 2 m vap ,n , 2 uc t,m p,n, uc t m (B 8.2) 

Waarbij: 

Hi,in = energie-inhoud van de lucht onder de eestvloer wordt geblazen, [l I s] 

Fn,tot,in = moldebiet van de lucht die onder de eestvloer wordt geblazen, [molls] 

YH
2
o,in = molfractie waterdamp in lucht die onder de eestvloer wordt geblazen, [ndlnvl] 

c p ,n,H
2
o = soortelijke warmte van water op molbasis, [ J l(mol · K)] 1 

T;n = temperatuur van de lucht die ender de eestvloer wordt geblazen, [K] 

"1.H vap ,n .H zO = verdampingsenthalpie van zuiver water op molbasis, [l I mot] 

Yiuchr,in = molfractie lucht (excl. water) in lucht (incl. water) die onder de eestvloer wordt 

geblazen, [mol/mol] 

cp.nJuchr = soortelijke warmte van lucht op molbasis, [l l(mol ·K)] 

De verandering van de energie-inhoud van het groenmout is afhankelijk van de 
warmteoverdracht die plaatsheeft tussen de lucht en het groenmout. De overdracht van 
warmte tussen lucht en groenmout is op te delen in warmteoverdracht van de lucht naar 
het groenmout en warmteoverdracht van het groenmout naar de lucht. De 
warmteoverdracht van lucht naar het groenmout is beschreven met vergelijking 4.5 en 
de warmteoverdracht van groenmout naar de lucht is beschreven met vergelijking 4.9. 

1 Voor de soortelijke warmte van water en lucht is Janssen en Warmoeskerken (1997) 
gebruikt. 
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De verandering van energie-inhoud van het groenmout kan nu weergegeven warden in 
de volgende vergelijking: 

Af{gm = Qlg -Qgl 

Waarbij: 

L1H gm= verandering van energie-inhoud van het groenmout, [JI s] 

Q1g = warmtetransport van de lucht naar het groenmout, [JI s] 
Qg, = warmtetransport van het groenmout naar de lucht, [JI s] 

(B 8.3) 

Vergelijkingen B 9.1, B 9.2 en B 9.3 beschrijven gezamenlijk de totale energiebalans 
over een eestvloer, welke schematisch is weergegeven in figuur B 8.1. 

H1,uit 
091 ... 

Lucht 

019 
... 

H1,in 

Figuur B 8.1: Schematische weergave energiebalans eestvloer 

De energie-inhoud van groenmout is afhankelijk van het vochtgehalte en de temperatuur 
van het groenmout, zoals te zien is in vergelijking B 8.4. 

H gm = ( C p ,H
2
0 ' X m,ns + C p ,gm • ( J - X m,ns )) • M gm,ns · T gm 

Waarbij: 

H gm= energie-inhoud van groenmout inclusief water, [ J] 
cp.H,o = soortelijke warmte van water op massa basis, [JI( kg · K) J 
X m.ns = vochtgehalte van groenmout op natte stof basis, [kg water I kg ns] 

c p, gm = soortelijk warmte van groenmout, [l l(kg · K)] 

M gm,ns = massa van groenmout op de eestvloer op natte stof basis, [kg ns] 

Tgm = temperatuur van het groenmout, [ K] 

(B 8.4) 

Met behulp van vergelijking B 8.4 en vergelijking B 8.5 kan de temperatuur van het 
groenmout op elk moment warden bepaald . 
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Bijlage 9 Metingen vochtgehalte groenmout TU/e 
Naast de metingen van het vochtgehalte van het groenmout volgens de methode die in 
het centraal laboratorium van Bavaria wordt aangehouden, is het vochtgehalte van het 
groenmout gedurende het eesten ook bepaald via een methode die vriesdrogen heet. Bij 
het vriesdrogen van een product, wordt het product eerst bevroren en vervolgens in een 
kolf aan een vacuumpomp gehangen. Door de onderdruk die in de kolf ontstaat, 
verdampt het bevroren water in het product. Op 12 november 2007 zijn gedurende het 
eesten op verschillende tijdstippen op verschillende lagen in het groenmout monsters 
genomen, die bij de TU/e zijn gevriesdroogd. De resultaten van de metingen staan in 
tabel B 9.1. 

h I Tabe 9.1: Vochtae a te aroenmout b e aa Id d d oor vries roaen .. r•H iE r:.ulll •Iolllllf, - •1"1 . l'SIIHllfH:/lf< 

Meting O 10.00 uur 0 uur Hoogte 5 (bovenste laaa) 44,2% 
Hoogte 4 44,2% 
Hooate 3 44,2% 
Hoogte 2 44,2% 

Hooate 1 (onderste laag) 44,2% 

Meting 1 14.00 uur 4 uur Hoogte 5 (bovenste laag) 40,0% 
Hooate 4 39,7% 
Hoogte 3 38,8% 
Hoogte 2 22,9% 

Hoogte 1 (onderste laaa) 44,2% 

Meting 2 18.00 uur 8 uur Hooate 5 (bovenste laaa) 39.1% 
Hoogte 4 36,6% 

Hooate 3 30,8% 
Hoogte 2 21,5% 

Hooate 1 (onderste laaal 8,5% 

Metina 3 22.00 uur 12 uur Hooate 5 (bovenste laag) 26,9% 
Hooate 4 23,0% 
Hoogte 3 9,6% 
Hooate 2 2,7% 

Hoogte 1 (onderste laag) 1,6% 
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Bijlage 10 Controle vochtgehaltemetingen TU/e 
In deze bijlage zijn de vochtgehaltemetingen die gedaan zijn met een vriesdroogmachine 
van de faculteit Scheikundige Technologie gecontroleerd. 

Bij de metingen van het vochtgehalte van het groenmout van de onderste en 2de laag na 
12 uur looptijd van het eesten is te zien dat volgens de vriesdroogmethode minder dan 
4,5% vocht in het groenmout zit. Uit de sorptie-isotherm van groenmout, die is gegeven 
in bijlage 6, blijkt dat vochtgehaltes van 1,6% en 2,7% niet kunnen warden gerealiseerd 
bij het drogen van groenmout. Dit betekent dat in ieder geval deze twee metingen niet 
juist zijn. De reden voor de gemeten lage vochtgehaltes is waarschijnlijk dat met het 
vriesdrogen niet al het vocht uit het groenmout is verwijderd, hoewel de 
groenmoutmonsters gedurende drie dagen hebben gevriesdroogd. 
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Bijlage 11 Metingen vochtgehalte groenmout centraal lab Bavaria 
Het groenmoutbed dat wordt gedroogd bij de mouterij van Holland Malt heeft een hoogte 
van ongeveer 70-80 centimeter, afhankelijk van de hoeveelheid groenmout die van een 
weekvloer vrijkomt en van de verdeling van deze hoeveelheid groenmout over twee 
eestvloeren . Het groenmout dat op een eestvloer ligt, droogt niet gelijkmatig. Omdat de 
lucht die wordt gebruikt om het groenmout te drogen als eerste door de onderste laag 
van het groenmoutbed gaat, "ziet" de onderste laag de meest droge lucht. De onderste 
laag heeft dus in het begin van het eesten een grotere drijvende kracht om te drogen, 
want de wateractiviteit van de lucht is voor de onderste laag het laagst. Naarmate het 
eesten vordert, droogt vooral de onderste laag van het groenmoutbed. Door het droger 
worden van het groenmout, neemt het vochtgehalte in het groenmout af. Daardoor 
wordt minder water vanuit de onderste laag van het groenmout naar de lucht 
getransporteerd, waardoor de relatieve vochtigheid van de lucht, die bij de 
bovenliggende lagen groenmout komt, af, waardoor de drijvende kracht voor het drogen 
van de bovenliggende lagen hoger word. Het droger worden van de onderste laag van 
het groenmoutbed zorgt dus voor meer droogcapaciteit van de lucht voor de 
bovenliggende lagen. Zo trekt een "droogfront" door het groenmoutbed, van de onderste 
laag naar de bovenste laag . 

Om de droogsnelheid van het groenmout te kunnen bepalen, moet de drijvende kracht 
voor het drogen van groenmout bekend zijn . Van de lucht die onder het groenmoutbed 
wordt geblazen is de relatieve vochtigheid bekend, omdat die wordt gemeten. Het is op 
dit moment technisch niet mogelijk om de relatieve vochtigheid van de lucht in het 
groenmoutbed te meten. Daarom wordt de onderste laag van het groenmoutbed gebruikt 
om de droogsnelheid van het groenmout te achterhalen . 

Door het, gedurende het eestproces, meten van het vochtgehalte van het groenmout van 
het groenmoutbed wordt bekend hoeveel water het groenmout afstaat aan de lucht in 
een tijdsperiode. Om de nauwkeurigheid van de vochtgehaltemetingen te kunnen 
bepalen is in bijlage 7 de massabalans van water over de eestvloer opgesteld. 

Om het vochtgehalte van groenmout te bepalen zijn de genomen groenmoutmonsters in 
eerste instantie gedroogd in twee droogovens. Deze methode van het drogen van 
groenmout droogt als eerste het groenmout in een over met een temperatuur van 60 
graden Celsius gedurende tenminste 14 uur. De tweede stap in het bepalen van het 
vochtgehalte van het groenmout is het gedurende 3 uur drogen van de voorgedroogde 
monsters in een oven bij een temperatuur van 106 graden Celsius. Dit is de algemene 
methode die bij Bavaria wordt gebruikt om het vochtgehalte van groenmout te bepalen. 

Op 23 augustus 2007 is gedurende een looptijd van 14 uur van het eestproces iedere 2 
uur een set monsters genomen. Omdat bij Bavaria een meetstok aanwezig is waarmee 
op 5 verschillende hoogtes in het groenmoutbed monsters van het groenmout kunnen 
worden genomen, is gekozen voor het opsplitsen van het groenmoutbed in 5 hoogtes. In 
tabel B 10.1 zijn de resultaten te zien van het meten van het vochtgehalte van de 
genomen monsters van het groenmout op 23 augustus 2007 volgens de bovenstaande 
methode. 

44,4% 
44,4% 
44,4% 
44,4% 
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Metina 1 12.00 uur 2 uur Hooate 5 lbovenste laaa) 44,2% 
Hooate 4 44,2% 
Hooate 3 44,0% 
Hooate 2 44,2% 

Hooate 1 <onderste laaa) 41,5% 

Metina 2 14.00 uur 4 uur Hooate 5 lbovenste laaa) 44,5% 
Hooate 4 44,2% 
Hooate 3 44,2% 
Hooate 2 41 ,7% 

Hooate 1 (onderste laaa) 35,3% 

Metina 3 16.00 uur 6 uur Hooate 5 lbovenste laaa) 44,0% 
Hooate 4 44,1% 
Hooate 3 43,6% 
Hooate 2 38,2% 

Hooate 1 (onderste laaa) 29,7% 

Meting 4 18.00 uur 8 uur Hooote 5 lbovenste laaa) 44,0% 
Hooate 4 43,4% 
Hooate 3 41,8% 
Hooote 2 34,6% 

Hooate 1 (onderste laaal 24,4% 

Metino 5 20.00 uur 10 uur Hooate 5 (bovenste laaa) 43,7% 
Hooate 4 43,4% 

Hooate 3 39,5% 
Hooate 2 28,4% 

Hooate 1 (onderste laaa) 15,8% 

Metino 6 22.00 uur 12 uur Hooate 5 (bovenste laaa) 43,7% 
Hooate 4 40,4% 
Hooate 3 33,0% 
Hooate 2 19,4% 

Hooate 1 (onderste laaa) 9,1% 

Metina 7 24.00 uur 14 uur Hooate 5 (bovenste laaa) 42,9% 
Hooate 4 38,6% 
Hooote 3 29,5% 
Hooate 2 11,3% 

Hooate 1 londerste laaa) 7,5% 

De gemeten vochtgehaltes zijn op natte stof basis. Zoals eerder al is uitgelegd houdt dit 
in dat het gewicht van het vocht in het groenmout wordt gedeeld door het totale gewicht 
van het groenmout, inclusief het vocht dat aanwezig is. 

Deze metingen zijn herhaald op 23 mei 2007 en 31 mei 2007. De gemeten vochtgehaltes 
van het groenmout zijn in respectievelijk tabel B 11.2 en tabel B 11.3 gegeven . 
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Tabel B 11.2: Vocht ehaltes van monsters aenomen o 23 mei 2007 
IJrjf.,_Jfl1• I •• . . "" • . "' ,,, ,, . r•ra1 tf~ ~•f':11 

Metino 1 9.00 uur 3 uur Hooote 5 (bovenste laaol 40.2% 

Hoogte 4 42.2% 

Hoogte 3 41.6% 

Hooate 2 41 .6% 
Hooote 1 (onderste laaol 36.2% 

Meting 2 10.30 uur 4.5 uur Hoogte 5 (bovenste laag) 41 .2% 
Hoogte 4 41.4% 

Hoogte 3 41 .2% 

Hooate 2 39.2% 

Hooate 1 (onderste laaal 31 .4% 

Metina 3 12.00 uur 6 uur Hooote 5 (bovenste laao) 41.0% 

Hooote 4 41 .2% 

Hoogte 3 40.0% 

Hoogte 2 35.2% 
Hoogte 1 (onderste laag} 25.0% 

Meting 4 13.30 uur 7.5 uur Hooate 5 (bovenste laaa' 40.5% 

Hooate 4 41 .5% 

Hooate 3 37.6% 

Hooate 2 30.5% 

Hooate 1 (onderste laao) 10.1% 

Metina 5 15.00 uur 9 uur Hooote 5 (bovenste laaa) 41 .5% 
Hoogte 4 39.7% 

HoOQte 3 33.8% 

Hoogte 2 14.1% 
Hoogte 1 (onderste laag} 7.6% 

Meting 6 16.30 uur 10.5 uur Hoogte 5 (bovenste laag} 35.4% 

Hoogte 4 34.2% 

Hoogte 3 27.4% 

Hooate 2 12.0% 
Hooate 1 (onderste laaa) 7.0% 

43.0% 
43.0% 
43.0% 
43.0% 

Metin 2 12.00 uur 2.5 uur 43.0% 
42.0% 
43.0% 
42.8% 
38.9% 

24 



Bavaria Lieshout 

Meting 3 14.00 uur 4.5 uur Hoogte 5 (bovenste laag) 42.6% 
Hoogte 4 42.5% 
Hooqte 3 42.2% 
Hooqte 2 40.6% 

Hooqte 1 (onderste laaq) 32.6% 

Metina 4 16.00 uur 6.5 uur Hooate 5 (bovenste laaal 41.5% 
Hooate 4 42.3% 
Hoogte 3 42.7% 
Hoogte 2 36.9% 

Hoogte 1 (onderste laag) 25.3% 

Meting 5 18.00 uur 8.5 uur Hooqte 5 (bovenste laaq) 42.5% 
Hooqte 4 41.8% 
Hooqte 3 39.8% 
Hooqte 2 30.1% 

Hooate 1 (onderste laaal 11 .7% 

Meting 6 20.00 uur 10.5 uur Hoogte 5 (bovenste laag) 41.6% 
Hoogte 4 41.2% 
Hooqte 3 33.2% 
Hooqte 2 17.2% 

Hooqte 1 (onderste laaal 7.4% 

Meting 7 22.00 uur 12.5 uur Hoogte 5 (bovenste laag) 41.4% 
Hoogte 4 38.6% 
Hoogte 3 27.8% 
Hoogte 2 10.3% 

Hoogte 1 (onderste laag) 6.4% 

De individuele gegevens in de tabellen B 11.1 tot en met B 11.3 zijn moeilijk te 
controleren, maar aan de hand van een massabalans van water over de gehele eestvloer, 
kan warden gecontroleerd of het geheel van gegevens in de tabel klopt. Omdat de 
temperatuur, wateractiviteit en druk zowel onder als boven de eestvloer wordt gemeten 
en geregistreerd, is het mogelijk om de massabalans voor het water over de gehele 
eestvloer te controleren met de metingen van het vochtgehalte. In bijlage 12 zijn de 
gemeten vochtgehaltes met behulp van de massabalansen gecontroleerd. 
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Bijlage 12 Controle vochtgehaltemetingen centraal lab Bavaria 
De metingen die zijn uitgevoerd op 23 augustus, 23 mei en 31 mei 2007 zijn met behulp 
van de massabalans van water over een eestvloer gecontroleerd op nauwkeurigheid. De 
massabalans van water over een eestvloer is gegeven in bijlage 8. De gegevens die zijn 
gebruikt bij het oplossen van de massabalans over een eestvloer zijn: 

• De relatieve vochtigheid van de lucht boven en onder de eestvloer. 
• De temperatuur van de lucht boven en onder de eestvloer. 
• De heersende druk onder en boven de eestvloer. 
• Het ventilatordebiet. 

Met behulp van deze gegevens is de massabalans van water voor iedere 5 minuten 
opgesteld en daaruit kan de hoeveelheid water die het groenmout heeft afgestaan aan de 
lucht worden berekend. Aan de hand van de gemeten vochtgehaltes van het groenmout 
kan ook worden berekend hoeveel water het groenmout volgens de metingen aan de 
lucht heeft afgestaan . Indien de metingen kloppen moet het waterverlies volgend uit de 
massabalans en het waterverlies volgend uit de metingen overeenstemmen. 

Controle metingen 23 mei 2007 

In tabel B 12.1 is een overzicht te zien van het waterverlies van het groenmout 
gedurende de looptijd van het eesten volgens zowel de massabalans als de uitgevoerde 
metingen op 23 mei 2007. 

T. b I B 12 1 C t I t ' • 23 . 2007 

Looptijd [uren] 
Waterverlies volgens Waterverlies volgens 

massabalans meting en 
0 0 0 
3 5.704 3.189 

4 5 11.278 6.001 
6 17.468 10.150 

7 5 24.219 16.185 
9 31.485 22.589 

10,5 38.764 29.739 

Controle metingen 31 mei 2007 

In tabel B 12.2 is een overzicht te zien van het waterverlies van het groenmout 
gedurende de looptijd van het eesten volgens zowel de massabalans als de uitgevoerde 
metingen op 31 mei 2007. 

T. b I B 12 2 C t I t ' • 31 · 2001 

Looptijd [uren] 
Waterverlies volgens Waterverlies volgens 

massabalans metingen 
0,5 140 776 
2.5 4.800 2.355 
4,5 10.394 6.010 
65 18.493 10.096 
8 5 26.365 16.660 
10 5 34.552 24.055 
12 5 41.598 28.551 
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Controle metingen 23 augustus 2007 

In tabel B 12.3 is een overzicht te zien van het waterverlies van het groenmout 
gedurende de looptijd van het eesten volgens zowel de massabalans als de uitgevoerde 
metingen op 23 augustus 2007. 

Tabet B 12 3· Controle metin en 23 au ustus 2007 • • 
Looptijd [uren] 

Waterverlies volgens Waterverlies volgens 
massabalans metingen 

0 0 0 
2 4.299 2.016 
4 10.673 5.747 
6 17.879 10.044 
8 25.757 14.459 
10 33.525 20.147 
12 40.951 28.334 
14 47.312 32.995 

Uit de tabellen B 12.1 tot en met B 12.3 kan warden geconcludeerd dat de opgestelde 
massabalans van water over een eestvloer de gedane metingen van het vochtgehalte van 
het groenmout niet ondersteunen. Omdat relatieve vochtigheidmeters, de 
temperatuurmeters en de drukmeters van de mouterij alle recentelijk zijn geijkt, is het 
niet aannemelijk dat de nauwkeurigheid van deze meters de grate afwijking tussen de 
massabalansen en vochtgehaltemetingen verklaren. 
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Bijlage 13 Rekeneenheid "molen" 
In de scheikunde wordt om transportbalansen op te stellen en (thermodynamische) 
berekeningen te maken, veelal gerekend met "molen" als standaardeenheid. 

Hieronder wordt aan de hand van een voorbeeld de betekenis van "molen" uitgelegd: 

Iedere zuivere stof is opgebouwd uit moleculen. Zo is een liter (zuiver) water niet meer 
dan een verzameling van vele miljarden identieke watermoleculen. Omdat het niet 
praktisch is om met machten in de orde van 23 en hoger te rekenen, heeft Amedeo 
Avogadro bedacht om een verzameling van een grate hoeveelheid deeltjes te reduceren 
tot een getal waarmee makkelijker kan warden gerekend. De nieuwe eenheid die hieruit 
ontstaat is de "mol". De hoeveelheid deeltjes (atomen en moleculen) die een mol stof 
omvat wordt weergegeven met de constante van Avogadro. De constante van Avogadro 
is gelijk aan 6,0233·1023 (Bird, Stewart en Lightfoot, 2002). Een mol stof is dus gelijk 
aan 6,0233· 1023 deeltjes van die stof. 

Met behulp van het periodiek systeem van de elementen, grotendeels ontdekt door 
Dmitri Mendeljev, kan de eenheid "molen" warden omgerekend naar de massa van een 
hoeveelheid molen stof. Moleculen warden opgebouwd uit 1 of meerdere soorten atomen 
en atomen warden in het periodiek systeem van de elementen gerangschikt onder 
andere op basis van moleculair gewicht. Zo heeft iedere soort atomen een bepaalde 
moleculair gewicht: de massa die een mol van een soort atomen heeft. De term 
"moleculair gewicht" wordt in dit afstudeerverslag "molmassa" genoemd. 

Een wateratoom bestaat uit twee atomen waterstof (H) en een atoom zuurstof (0). De 
massa van een mol waterstofatomen is gelijk aan 1 gram. De massa van een mol 
zuurstofatomen is gelijk aan 16 gram. Voor een mol wateratomen geldt dus dat de 
massa gelijk moet zijn aan (2 maal 1 plus 1 ma al 16=) 18 gram. 
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Bijlage 14 Overzicht AWZI 
Biogas motor 1 Mouterij 

H2S scrubber 
16 

Biagas buffer 
Verbranding _ W.ci~t~ -- - · :? 1-.,..() 

-!~ -.- biogas Elektriciteit ')" 

UASB 1 

7 Anaerobe 
~--- zuivering 

Afvalwater 1 WZT UASB2 
rouwen1 pH Anaerobe 

regu/atie zuivering 

Afva/water 2 
Bottelarij Buffertank 

Mengen 
en UASB3 

Afvalwater 3 
bufferen 

9 Anaerobe 
Mouterij zuivering 

6 

Afvalwater 4 
Energiehal 

Figuur 8 14.1 : Schematisch overzicht AWZI 
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Biogas motor 2 24 ~- --:o i 

20 verbranding -Eiei<iricite-it l 
biogas -- ------ --~ 

Warmte 22 

Nabezinktank 1 
27. 34 

29 Vijver 

2 
Nabezinktank 2 30 

Nabezinken 
2 33 

32 

Decanter 

lndikken 
stib 

35 

In de MILP formulering warden de verwerkingseenheden (blokjes in het overzicht van de AWZI) met de volgende nummers aangeduid: 
I: Buffertank VIII: Carroussel 
II: Voorverzuringstank (VVZT) IX: Nabezinktank 1 
III: UASB 1 X: Nabezinktank 2 
IV: UASB 2 XI: Decanter 
V: UASB 3 XII : Biogasmotor 1 
VI: H25 Scrubber XIII: Biogasmotor 2 
VII: Biogasbuffer 
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Bijlage 15 Regeling zuurgraad in WZT met natronloog 
De zuurgraad van oplossingen wordt doorgaans uitgedrukt door middel van de pH. De pH 
drukt de zuurgraad uit in eenheden, varierend van 0 tot 14. Naarmate de pH van een 
oplossing lager wordt, wordt de oplossing zuurder. Wordt de pH van de oplossing hoger, 
dan wordt de oplossing meer basisch. Bij een pH van 7 wordt gezegd dat de oplossing 
neutraal is. 

In feite wordt de zuurgraaf van een oplossing bepaald door de hoeveelheid H30+ ionen 
die in de oplossing zitten. De relatie tussen de pH en de hoeveelheid H30+ ionen is de 
volgende: 

(B 15.1) 

Waarbij : 

pH = de zuurgraad van een oplossing, [-] 

[ H 30 + J = de concentratie van H30+ ionen in een oplossing, [mo/ H 30 + IL J 

De pH van een oplossing kan warden veranderd door het toevoegen van een zuur, dan 
wel een base. Indien het gewenst is dat de pH van een oplossing afneemt, moet een zuur 
warden toegevoegd aan de oplossing. Indien de pH juist moet stijgen, dan moet een 
base aan de oplossing warden toegevoegd. Natronloog is een base, en dus is natronloog 
geschikt om de pH van een te zure oplossing te verhogen . Bij toevoeging van natronloog 
aan een oplossing, splits het natronloog als volgt op in ionen: 

De OH- ionen reageren vervolgens met de aanwezige H30+ ionen tot water: 

Door het wegreageren van de H30+ ionen wordt de concentratie van H30+ ionen in de 
oplossing lager. Met behulp van formule B 15.1 wordt duidelijk dat de pH van de 
oplossing hierdoor hoger, en dus basischer wordt. 

Om meer inzicht te geven in dit zuur-base mechanisme, wordt hieronder een concreet 
voorbeeld gegeven van het verhogen van de pH van een oplossing. 

Stel dat in een beker 10 ml water zit, waarin zich 1·10-7 mol H30+ ionen bevinden. De 
concentratie van H30+ ionen in de oplossing is dan gelijk aan 1·10-5 mol per liter 
oplossing. Met behulp van formule B 15.1 wordt dan een pH van 5,0 gevonden. 
Aan de beker met water wordt vervolgens 2 ml natronloog toegevoegd waarin zich 6· 10-8 

mol OW ionen bevinden. De OH- ionen reageren een op een met de H30+ ionen, 
waardoor na de volledige reactie nog 4· 10-8 mol H30+ ionen in de beker met water zullen 
zitten. Het volume van het water is door toevoeging van het natronloog met 2 ml 
toegenomen, waardoor het totale volume van het water in de beker gelijk is aan 12 ml. 
De nieuwe concentratie van H30+ ionen in de beker met water is nu gelijk aan 3,3· 10-6

• 

Dit komt overeen met een pH van 5,5. 
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Bijlage 16 Doorlooptijden in de verwerkingseenheden 
De doorlooptijd in een verwerkingseenheid is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat 
een druppel afvalwater de verwerkingseenheid instroomt en het moment dat dezelfde 
druppel afvalwater de verwerkingseenheid uitstroomt. 

In deze bijlage wordt een type reactor ge'lntroduceerd waarmee de verwerkingseenheden 
van de AWZI worden gemodelleerd en op basis waarvan de doorlooptijden in de 
verwerkingseenheden worden berekend . Het type reactor dat wordt gebruikt, is de CSTR 
(continuous stirred tank reactor) . Dit is een reactortype waarin de inhoud van de reactor 
continu wordt geroerd . De afwijking van de werkelijke waarde bij het berekenen van de 
doorlooptijden vanwege het modelleren van de verwerkingseenheden met CSTR's is niet 
bekend omdat voor het bepalen van deze afwijking metingen nodig zijn die bij Bavaria 
niet konden worden uitgevoerd. 

Omdat bij een CSTR de reactorinhoud continu wordt geroerd, betekent dit dat afvalwater 
dat de CSTR instroomt wordt vermengd met het afvalwater dat zich al in de CSTR 
bevindt. Hoe lang het duurt voordat een druppel afvalwater die de CSTR is ingestroomd, 
de CSTR weer verlaat is afhankelijk van de specifiek wervelingen van het afvalwater in de 
CSTR. De kans bestaat dat die druppel door de wervelingen in de CSTR direct naar de 
uitstroom gaat, waardoor de doorlooptijd kleiner is dan wanneer de druppel niet meteen 
wordt meegevoerd naar de uitstroom. Een hoeveelheid druppels die de CSTR instroomt, 
heeft dus niet een doorlooptijd, maar een doorlooptijdinterval. Een voorbeeld van de 
doorlooptijdinterval in een CSTR is te zien in figuur B 16.1. In deze figuur is de uitkomst 
te zien van een experiment waarbij een pulsinjectie wordt gegeven van een hoeveelheid 
vloe istof waarvan de concentratie in de uitstroom van de CSTR kan worden gemeten. De 
uitkomsten van het experiment zijn in dit voorbeeld fictief, maar zijn gebaseerd op de 
theorie van Fogler ( 1999) . 
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In bovenstaande figuur is te zien dat niet op ieder moment de concentratie van de 
ge'injecteerde vloeistof in de uitstroom gelijk is. Omdat er geen sprake kan zijn van de 
doorlooptijd in een verwerkingseenheid is de gemiddelde doorlooptijd in een 
verwerkingseenheid gebruikt. De gemiddelde doorlooptijd kan worden berekend met 
behulp van de volgende vergelijking : 
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-r = gemiddelde doorlooptijd van verwerkingseenheid, [uren] 

V = volume-inhoud van verwerkingseenheid, [ m3
] 

(B 16.1) 

F., = volumedebiet van het medium dat de verwerkingseenheid instroomt, [ m3 I uur J 

Met behulp van vergelijking B 16.1 kan nu voor iedere verwerkingseenheid de 
gemiddelde doorlooptijd worden bepaald. Hierbij moet worden opgemerkt dat de situatie 
voor de buffertank niet zo eenvoudig is. Bij de buffertank bestaat namelijk de 
mogelijkheid om afvalwater te bufferen waardoor het afvalwater dat de buffertank 
binnenstroomt een langere verblijftijd krijgt. Met andere woorden, vergelijking B 16.1 
kan ook voor de buffertank worden toegepast, mits de volume-inhoud van afvalwater in 
de buffertank niet verandert, oftewel evenveel afvalwater de buffertank instroomt als 
uitstroomt. 
Om de gemiddelde doorlooptijd in de verwerkingseenheden te berekenen moet het 
volumedebiet van het medium dat de verwerkingseenheid instroomt, bekend zijn. 
Hieronder zijn de gemiddelde doorlooptijden in de verwerkingseenheden berekend per 
verwerki ngseenheid. 

Buffertank 
Voor de buffertank is de instromende hoeveelheid afvalwater per uur onbekend, omdat 
dit niet wordt gemeten . Van de AWZI is wel bekend dat op jaarbasis ongeveer 1,7 
miljoen kubieke meters afvalwater wordt verwerkt . Omgerekend is dat gelijk aan 
gemiddeld 194 m3 afvalwater per uur. Zoals hierboven al is aangegeven is de gemiddelde 
doorlooptijd in de buffertank afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die zich op een 
bepaald moment in de buffertank bevindt en of het afvalwater op dat moment wordt 
gebufferd. Voor de buffertank zal daarom een aantal situaties warden bekeken waarvoor 
de gemiddelde doorlooptijd wordt berekend. Dit is gedaan in tabel B 16.1. 

125 150 0 83 
125 200 0 63 
125 250 0 50 
250 150 1 67 
250 200 1 25 
250 250 1 00 
500 150 3 33 
500 200 2 50 
500 250 2 00 

Uit tabel B 16.1 blijkt dat als de volume-inhoud van de buffertank op het minimale 
niveau van 125 m3 zit, de gemiddelde doorlooptijd kleiner is dan 1 uur. Het doel van het 
ontwerpen van een planningsmodel is om te bepalen of het bufferen van afvalwater 
gedurende de periode waarin het daltarief voor elektriciteit geldt, qua kosten en 
opbrengsten waardevol is voor Bavaria. Oat betekent dat de volume-inhoud van de 
buffertank gedurende het grootste gedeelte van de tijd grater zal zijn dan het minimale 
niveau. In het gros van de gevallen is de gemiddelde doorlooptijd van de buffertank dus 
grater dan 1 uur. 
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Voorverzuringstank 
Het afvalwater dat de voorverzuringstank verlaat is afkomstig van de buffertank. De 
maximale hoeveelheid afvalwater die per tijdsperiode naar de voorverzuringstank kan 
worden gestuurd wordt beperkt door de capaciteit van de UASB's. Per UASB kan 
maximaal 121 m3 afvalwater worden verwerkt in een uur tijd . In totaal betekent dit dat 
de maximale hoeveelheid afvalwater die de VVZT instroomt gelijk is aan 363 m3 

afvalwater per uur. 
De WZT heeft een volume-inhoud die gelijk is aan 500 m3

, ondanks dat de totale 
volumecapaciteit van de VVZT gelijk is aan 2000 m3

. Omdat in de AWZI wordt gestuurd 
op een volume-inhoud van 25% vanwege het kunnen doseren van natronloog of zoutzuur 
aan het afvalwater in de VVZT, is de normale volume-inhoud gelijk aan 500 m3 . 

Met een volumedebiet van 363 m3 per uur en een volume-inhoud van 500 m3
, is de 

gemiddelde doorlooptijd van de WZT gel ijk aan 1,38 uren. 

UASB's 
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is het volumedebiet door de UASB's gelijk 
aan 121 m3 afvalwater per uur. Bij een volume-inhoud van 696 m3 wordt de gemiddelde 
doorlooptijd in de UASB's gelijk aan 5,75 uren. 

Carrousel 
Het berekenen van de gemiddelde doorlooptijd in de carrousel is een stuk complexer, 
omdat vanuit verscheidene verwerkingseenheden afvalwater naar de carrousel kan 
worden gestuurd . De verwerkingscapaciteit van de nabezinktanks is 1278 m3 per uur. De 
carrousel werkt op een overloopprincipe, wat betekent dat de hoeveelheid afvalwater die 
in de carrousel stroomt, er ook uit moet stromen in dezelfde periode. Omdat de 
uitstroom van de carrousel gelimiteerd is op 1278 m3 per uur vanwege de NBZT's, is de 
totale instroom van de carrousel ook gelimiteerd op 1278 m3 per uur. 
Bij een volume-inhoud van 13.300 m3 van de carrousel, betekent dit dat de gemiddelde 
doorlooptijd gelijk is aan 10,41 uren. 

NBZT's 
Voor de NBZT's gelden volumedebieten van 572 en 706 m3 per uur voor respectievelijk 
NBZT 1 en NBZT 2. De volume-inhoud van NBZT 1 is gelijk aan 1100 m3 en de volume
inhoud van NBZT 2 is gelijk aan 1350 m3

• Daarmee worden de gemiddelde doorlooptijden 
in de NBZT's gelijk aan respectievelijk 1,92 uren en 1,91 uren. 

Overige verwerkingseenheden 
Voor de overige verwerkingseenheden (H 25-scrubber, biogasbuffer, biogasmotoren en 
decanter) zijn de gemiddelde doorlooptijden klein in verhouding tot de rest van de 
verwerkingseenheden, in de ordegrootte van enkele seconden tot een paar minuten. 
Indien de gemiddelde doorlooptijd in deze verwerkingseenheden worden gebruikt om de 
lengte van een periode in de planningshorizon te bepalen, wordt het resulterende 
planningsmodel te groot om op te kunnen lossen . Daarom wordt voor deze 
verwerkingseenheden de gemiddelde doorlooptijd gelijk gesteld aan nul. 
In het geval van de H25-scrubber betekent dit dat het biogas dat de UASB's in een 
bepaalde periode verlaat, direct doorstroomt naar de biogasbuffer, zonder 
tijdsvertraging. Omdat ook de biogasbuffer en biogasmotoren een gemiddelde 
doorlooptijd van nul kennen, geldt dat biogas dat de UASB's verlaat, in dezelfde periode 
in elektriciteit en warmte worden omgezet. In tabel B 16.2 zijn de gemiddelde 
doorlooptijden in de vier verwerkingseenheden gegeven. 
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T. b I B 16 2 G "dd Id d • • • h d 
Verwerkingseenheid Volume-inhoud Volumedebiet Gemiddelde doorlooptijd 

[ml] [m3 /uur] [seconden] 
His-scrubber 2,35 350 24 
Biogasbuffer 30 350 309 

Bioqasmotoren 5 350 51 
Decanter 1 18 200 

De totale gemiddelde doorlooptijd van biogas dat in de UASB's wordt geproduceerd en in 
de biogasmotoren wordt verwerkt tot elektriciteit en warmte is gelijk aan de som van de 
gemiddelde doorlooptijden van de His-scrubber, biogasbuffer en biogasmotoren en die 
som is 384 seconden, wat overeenkomt met 6,4 minuten. Omdat van de overige 
verwerkingseenheden de buffertank de kleinste gemiddelde doorlooptijd heeft, is de 
lengte van een periode gelijkgesteld aan een uur. 
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Bijlage 17 Modellering AWZI 
Bij het opstellen van een wiskundig model aan de hand van de in hoofdstuk 5 beschreven 
analyse van de AWZI is een aantal aannames gemaakt. Deze aannames zijn in bijlage 
17.1 gegeven. Naast de aannames voor het opstellen van het wiskundig model, is in deze 
bijlage een keuze gemaakt voor een specifiek wiskundig model om de AWZI te 
modelleren. De keuze en uitleg voor die keuze is te vinden in bijlage 17 .2. 

Bijlage 17 .1 Aannames wiskundig model 
In deze paragraaf warden de aannames die zijn gedaan bij het opstellen van het 
wiskundig model voor de AWZI weergegeven. 

• Iedere verwerkingseenheid heeft startcondities die in periode nul voor de 
betreffende verwerkingseenheid gelden. De startcondities van de 
verwerkingseenheden zijn bij de vergelijkingen gegeven. Omdat de startcondities 
van de verwerkingseenheden varieren en de keuze hiervan dus arbitrair is, is 
gekozen om deze te bepalen door het gemiddelde te nemen van de gemeten 
waardes gedurende een jaar2 van de betreffende variabelen. 

• Voor de buffertank, VVZT, UASB's en carrousel wordt aangenomen dat deze 
verwerkingseenheden ideaal gemengd zijn. De aanname van ideale menging in 
deze verwerkingseenheden is een manier om de uit deze verwerkingseenheden 
stromende hoeveelheid vuilcomponenten te bepalen. 
In de buffertank en WZT vindt menging plaats door toedoen van mengers, in de 
UASB's vindt menging plaats vanwege het optreden van turbulentie in de UASB's 
door het opborrelen van biogas en in de carrousel wordt het afvalwater gemengd 
door het inblazen van zuurstof. De aannames dat in deze verwerkingseenheden 
ideale meng ing plaatsvindt, beschrijven de werkelijkheid niet exact. 
De onnauwkeurigheid van deze aanname is afhankelijk van de concentratie van 
vuilcomponenten in nieuw aangevoerd afvalwater. Indien nieuw aangevoerd 
afvalwater een hogere concentratie vuilcomponenten bevat, zal de uitgaande 
hoeveelheid van de betreffende vuilcomponenten hoger zijn dan in werkelijkheid. 
Bevat nieuw aangevoerd afvalwater een lagere concentratie vuilcomponenten, dan 
zal de uitgaande hoeveelheid van de betreffende vuilcomponenten lager zijn. 

• Van de pompen en compressoren die aanwezig zijn bij de AWZI is het maximaal 
vermogen bekend, maar omdat alle gebeurtenissen in de AWZI die in een periode 
plaatsvinden ge'lntegreerd warden over de gehele periode, is de precieze 
elektriciteitsbehoefte over een periode niet te bepalen . Daarom wordt de aanname 
gemaakt dat de fractie van het maximale vermogen waarop de pompen en 
compressoren in een bepaalde periode draaien gelijk is aan de fractie van de 
maximale doorstroom van de betreffende pompen en compressoren in die 
periode. 

Bijlage 17.2 Keuze wiskundig model 
Er zijn diverse wiskundige modellen die kunnen warden gebruikt om de AWZI te 
beschrijven. De belangrijkste groepen modellen zijn heuristieken, algoritmen en 
optimalisatiemodellen. De grootste verschillen tussen heuristieken en algoritmen 
enerzijds en optimalisatiemodellen anderzijds zijn de volgende : 

• Optimalisatiemodellen genereren de optimale oplossing terwijl heuristieken en 
algoritmen de optimale oplossing niet garanderen en kunnen leiden tot een lokaal 
optimum. 

• Voor grote modellen kunnen heuristieken en algoritmen snellere oplossingen 
leveren dan optimalisatiemodellen, maar voor de omvang van het te ontwerpen 
model zal de rekentijd om tot de oplossing te komen in de ordegrootte van enkele 

2 De gemiddelde waardes van de variabelen zijn bepaald aan de hand van metingen van 
oktober 2006 tot en met september 2007 . 
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seconden tot enkele tientallen seconden zijn, waardoor dit voordeel van 
heuristieken en algoritmen teniet wordt gedaan. 

Binnen de optimalisatiemodellen kan onderscheid worden gemaakt tussen lineaire en 
niet-lineaire modellen. Bij lineaire modellen kunnen sneller oplossingen worden 
gegenereerd en kan de oplossing met eenvoudigere so~ware worden gevonden. 

Gezien de verschillen tussen en binnen de verschillende groepen wiskundige modellen is 
gekozen om een lineair optimalisatiemodel te ontwerpen voor de AWZI. In bijlage 18 
wordt een toelichting gegeven op het gebruik van lineaire optimalisatiemodellen. 
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Bijlage 18 Toelichting Mixed Integer Linear Programming 
Met een 'mixed integer linear programming' model (MILP model) kan de best mogelijke 
combinatie van waardes van beslissingsvariabelen gevonden worden die voldoet aan 
opgestelde restricties waar het model aan moet voldoen. Beslissingsvariabelen zijn 
variabelen die het model mag varieren (binnen opgestelde restricties) om zodoende de 
beste waarde voor de doelfunctie te vinden. Een doelfunctie is een wiskundige 
vergelijking waarmee wordt berekend wat de kosten en baten zijn voor een gekozen 
combinatie van beslissingsvariabelen. 

Een MILP model is een speciaal geval van een lineair programmeringsmodel (LP model). 
Het verschil tussen een MILP en LP model is dat in een MILP model ook variabelen zitten 
die alleen de waarde nul 6f een kunnen aannemen. Deze zogenoemde binaire variabelen 
worden in het model voor de AWZI gebruikt omdat bijvoorbeeld de tweede menger in de 
buffertank alleen in werking is als de buffertank voor meer dan de helft is gevuld met 
afvalwater. Als de buffertank voor minder dan de helft is gevuld, is de betreffende binaire 
variabele gelijk aan nul. Is de buffertank voor de helft of meer dan de helft gevuld, dan is 
de binaire variabele gelijk aan een. 

Om toe te lichten hoe een MILP model werkt, is in deze bijlage een voorbeeld gegeven 
van een sterk vereenvoudigd MILP model van de AWZI. In eerste instantie wordt het 
probleem geschetst als een LP probleem en na het vaststellen van de beste oplossing 
voor het LP probleem, wordt een binaire variabele ge'introduceerd om het verschil met 
een MILP probleem duidelijk te maken. Een nadere toelichting op lineair programmeren is 
te vinden in Hillier en Lieberman (2005). 

LP model 
Stel dat een bepaalde hoeveelheid afvalwater moet worden verwerkt, waarbij kan 
worden gekozen voor: 

• optie 1: verwerking door UASB Zuivering (UZ) 
• optie 2: verwerking door Carrousel Zuivering (CZ) 

Bij optie 1 wordt biogas geproduceerd, waardoor deze optie netto 4 euro oplevert per 
verwerkte m3 afvalwater. Bij optie 2 wordt geen biogas geproduceerd, waardoor deze 
optie 2 euro kost per verwerkte m3 afvalwater. Het doel is om de opbrengsten minus de 
kosten te maximaliseren en dit leidt tot de volgende doelfunctie: 

Max{ 4 · UZ - 2 ·CZ} 

Voor de verwerking van het afvalwater gelden bovendien de volgende restricties: 
• Er kan maximaal 4 m3 afvalwater worden verwerkt via de UASB: UZ S 4; 
• Er kan maximaal 6 m3 afvalwater worden verwerkt via de Carrousel: CZ S 6; 
• Er moet minimaal 5 m3 afvalwater worden verwerkt: UZ +CZ ~ 5. 

Het bovenstaande LP model wordt hieronder in stappen grafisch weergegeven. Restricties 
1 (rl) en 2 (r2) zorgen ervoor dat de hoeveelheid afvalwater die maximaal via elke optie 
kan worden verwerkt gelimiteerd is. In figuur B 16.1 zijn de eerste twee restricties 
weergegeven door twee lijnen. Vanwege deze restricties wordt het model een beperking 
opgelegd waarbinnen de beste oplossing voor het LP model moet worden gevonden. Het 
gekleurde gedeelte in onderstaande figuren geeft aan wat het toegestane gebied is 
waarbinnen UZ en CZ mogen varieren. Omdat de hoeveelheid afvalwater die in een optie 
wordt verwerkt in ieder geval niet negatief kan zijn, zijn alleen de positieve x-as en y-as 
te zien in onderstaande figuren. 
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UZ [m3] 
6 r2 
5 
4 r1 
3 

2 

1 

1 2 3 4 5 6 7 a CZ [m3] 
Figuur B 18.1: Grafische weergave rl en r2 

Restrictie 3 (r3) zorgt ervoor dat het toegestane gebied voor de LP oplossing nog meer 
wordt ingeperkt. Dit is te zien in figuur B 18.2. 

UZ [m3] 
6 r2 

5 
4 r1 
3 
2 
1 

1 2 3 4 5 6 7 a CZ [m3] 
Figuur B 18.2: Grafische weergave rl, r2 en r3 

In de nu volgende figuur zijn twee isowinstlijnen toegevoegd aan de grafische weergave 
van het MILP model. Een isowinstlijn is een lijn die weergeeft voor welke waarden van de 
variabelen 'UZ' en 'CZ' de totale winst van het LP gelijk is. Figuur B 18.3 geeft de 
isowijnstlijnen weer waarbij de totale winst gelijk is aan -4 (w(-4)) en 8 (w(+8)). 

UZ [m3] 
6 
5 
41--...,_~~....,...---~---~ 

3 
2 

1 

w(-4) 

Figuur B 18.3:Grafische weergave restricties en isowinstlijnen 

Omdat het model lineair is, kunnen nieuwe isowinstlijnen warden gevonden door het 
parallel verplaatsen van een bestaande isowinstlijn. Door het naar boven verplaatsen van 
de isowinstlijn van +8, is in onderstaande figuur te zien dat de maxima le winst van het 
opgestelde MILP model, waarbij aan de restricties wordt voldaan, wordt bereikt bij de 
combinatie: 
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• UZ = 4 en 
• CZ= 1 

De maximale winst is bij deze combinatie gelijk aan 14 euro. 

UZ [m3] 
6 
5 

4 w(-4) 
3 
2 

1 

CZ [m3] 
Figuur B 18.4: Oplossing LP model 

MILP model 
Stel nu dat het sturen van afvalwater naar de UASB zuivering een speciale handeling 
vereist die, onafhankelijk van de hoeveelheid afvalwater, 30 euro kost. Dit betekent dat 
bij alle isowinstlijnen een negatieve winst moet worden opgeteld van 30 euro. De 
isowinstlijnen gelden nu echter niet meer over de gehele lengte, omdat het snijpunt van 
een isowinstlijn met de horizontale as een sprong van +30 euro maakt ten opzichte van 
de rest van de isowinstlijn. De reden hiervoor is dat op dat snijpunt geen afvalwater naar 
de UASB zuivering wordt gestuurd (UZ =O) en dus ook geen speciale behandeling vereist 
is. In onderstaande grafiek is te zien dat de beste oplossing van het MILP model niet 
gelijk is aan de beste oplossing van het LP model. 

UZ [m3] 
6 
5 

w(-16) 
w(-22) 

4......-..,~---.,."---+-- w(-34) 
3 
2 
1 

1 B···:::i 7 B CZ [m3] 
w(-12) 

Figuur B 18.5: Oplossing MILP model 

De maximale winst is, vanwege het in ogenschouw nemen van de speciale behandeling 
voor het sturen van afvalwater naar de UASB zuivering, negatief geworden . In dit geval 
betekent het maximaliseren van de winst dus het zo beperkt mogelijk houden van verlies 
dat wordt gemaakt. De maximale winst wordt behaald bij de volgende combinatie: 

• UZ =Oen 
• CZ= 5 

De maximale winst is bij deze combinatie gelijk aan -10 euro. 

39 



Bavaria Lieshout 

Bijlage 19 Variabelen wiskundig model 

In de wiskundige vergelijkingen, die samen het wiskundig model vormen, wordt gebruik 
gemaakt van variabelen. In deze paragraaf worden de variabelen van de AWZI samen 
met de bijbehorende symbolen gegeven. De symbolen zijn hieronder op alfabetische 
volgorde weergegeven. De Griekse symbolen zijn apart weergegeven, ook op 
alfabetische volgorde. 

ce,h 

ce,l 

cj,max 

cj,min 

e. 
j,V,t 

Eb. wgas 

= elektriciteitstarief in de piekuren, [€/kWh] 

= elektriciteitstarief in de daluren, [€/kWh] 

= maximale volume-inhoud van verwerkingseenheid j, [m3
] 

= minimale volume-inhoud van verwerkingseenheid j, [m 3
] 

= dummy variabele; deze wordt bij het opstellen van het wiskundig model 
bij verschillende verwerkingseenheden gebruikt om de overzichtelijkheid 
van de wiskundige vergelijkingen te vergemakkelijken 

= elektriciteitsverbruik van verwerkingseenheid j als verwerkingseenheid j 
in gebruik is, in periode t, [kWh] 

= energie-inhoud van biogas, [MJ/m 3 biogas] 

fa_H 20,k,t = hoeveelheid afvalwater in stroom kin periode t, [m 3
] 

h_Hp,k,t ,max = maximum hoeveelheid afvalwater in stroom k in periode t, [m 3
] 

Jbiogas ,k ,t = hoeveelheid biogas in stroom k in periode t, [m3
] 

J;b. kt = maximum hoeveelheid biogas in stroom k in periode t, [m 3
] wgas, , ,max 

fe1ektriciteit,k,t = hoeveelheid elektriciteit in stroom k in periode t, [kWh] 

!NaOH ,k ,t 

F N,den,t 

F P,lX ,t 

F P,X,t 

= hoeveelheid NaOH in stroom k in periode t, [kg] 

= verwijdering van component N door denitrificatie in de carrousel (aerobe 
zuivering) in periode t, [kg NJ 

= verwijdering van component P in NBZT 1 door het toevoegen van FeCl 3 

in periode t, [kg P] 

= verwijdering van component P in NBZT 2 door het toevoegen van FeCl3 
in periode t, [kg P] 

fpolymeer,k,t = hoeveelheid polymeer in stroom kin periode t, [kg] 

f warmte,k,t = hoeveelheid warmte in stroom kin periode t, [MJ] 
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KAsub 

KAslib ,tot ,t 

KTFeC/3 

KT FeC/3,!X ,t 

KT FeC/3,X ,t 
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= hoeveelheid water in stroom k in periode t, [m 3
] 

= verwerkingseenheid jE {I, .. .,XIII} 

= stroom ke {l, ... K} 

= aantal stromen die beschouwd worden in de AWZI: 37 

= marginale kosten voor het afvoeren van slib, [€/kg] 

= totale kosten voor het afvoeren van slib in periode t, [€] 

= marginale kosten voor het toevoegen van FeCl3 in de NBZT's, [€/kg] 

= totale kosten voor het toevoegen van FeCl3 in de NBZT 1, [€] 

= totale kosten voor het toevoegen van FeCl3 in de NBZT 2, [€] 

= marginale kosten voor het toevoegen van natronloog, [€/kg] 

KTNaOH.tot,t = totale kosten voor het toevoegen van natronloog in periode t, [€] 

KTpolymeer 
= marginale kosten voor het toevoegen van polymeer, [€/kg] 

KT 
1 

= totale kosten voor het toevoegen van polymeer in periode t, [€] po ymeer ,tot ,t 

M . 
J 

n 

PC . 
J 

Q 

s. j ,y,t 

t 

T 

= hulpvariabele die wordt gebruikt om de waarde van een binaire (0,1) 
variabele te bepalen van verwerkingseenheid j, [-] 

= aantal componenten aanwezig in AWZI 

= pomp- of verwerkingscapaciteit; de maximale hoeveelheid afvalwater of 
biogas die per periode door een pomp of compressor van 
verwerkingseenheid j kan stromen. 

= tijdsduur van een periode: 1 [uur] 

= voorraadniveau van component y in verwerkingseenheid j aan begin van 
periode t, [kg y] 

= periode tE {1,. . .,T} 

= tijdsperiode waarover de doelfunctie wordt gemaximaliseerd. 

= hoeveelheid afvalwater in verwerkingseenheid j aan het begin van periode 
t, [m 3

] 
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Y. 
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= hoeveelheid biogas in verwerkingseenheid j aan het begin van periode t, 
[m3] 

= hoeveelheid water in verwerkingseenheid j aan het begin van periode t, 
[m3] 

= binaire variabele, gelijk aan 0 als de buffertank voor minder dan de helft 
is gevuld met afvalwater en gelijk aan 1 als de buffertank voor de helft of 
meer dan de helft is gevuld 

= concentratie van component y in verwerkingseenheid j aan het begin van 
periode t, [kg y/m 3

] 

= concentratie van component y in stroom k aan het begin van periode t, 
[kg y/m 3

] 

= component y E {1,. .. , n} 

= fractie van de pompcapaciteit die in verwerkingseenheid j wordt gebruikt 
in periode t, [ - ] 

= binaire variabele, die de waarde 0 of 1 kan aannemen en die geldt voor 
verwerkingseenheid j in periode t 

Griekse symbolen 

1/biogasmotor,elektriciteit = fractie van energie-inhoud van biogas die in de biogasmotoren 
wordt omgezet in elektriciteit, [MJ elektriciteit/MJ energie-inhoud 
biogas] 

1/biogasmotor warmte = fractie van energie-inhoud van biogas die in de biogasmotoren 
' wordt omgezet in warmte, [MJ warmte/MJ energie-inhoud biogas] 

1JuASB,CZV 

V elektriciteit 

= fractie van de aanwezige CZV die maximaal kan warden verwijderd in de 
UASB's, [kg CZV verwijderd/kg CZV aanwezig] 

= energie-inhoud van een kWh : 3,6 [MJ/kWh] 

= opbrengst van biogas bij het verwijderen van component CZV in de 
UASB's, [m 3 biogas/kg verwijderd CZV] 
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Bijlage 20 Beslissingsvariabelen 
Een aantal van de in bijlage 19 gegeven parameters zijn beslissingsvariabelen van het 
wiskundig model. Beslissingsvariabelen zijn variabelen die in het opgestelde wiskundig 
model warden berekend om zodoende de doelfunctie te minimaliseren. De 
beslissingsvariabelen van het wiskundig model van de afvalwaterzuiveringsinstallatie 
zijn: 

oZ I ,t oF P,X ,t 

o fa_H 2 0 ,5.t 

oZ x .r 'Vt 
o fa_ H 2 0 ,6 ,t 

oF 
N ,d e n ,t o fa_H 2 0 ,34 ,t 

Tabel B 20 .1 geeft een overzicht van de wiskundige notatie van de beslissingsvariabelen 
met bijbehorende omschrijving. 

T. b I B 20 1 W k d' • t t ' h .. . • b ,. . • . b I 

Wiskundige Omschrijving 
notatie 

zl.t Binaire (0,1) variabele, die gelijk is aan een als de buffertank voor meer 
dan de helft is gevuld en anders gelijk is aan nul. 

fa_H 20 ,5,t 
Hoeveelheid afvalwater die in periode t vanu it de buffertank naar de 
VVZT wordt gestuurd. 

fa_H 20 ,6,t 
Hoeveelheid afvalwater die in periode t vanu it de buffertank naar de 
carrousel wordt gestuurd. 

F Hoeveelheid stikstof die in periode t door denitrificatie uit de carrousel 
N,den,t wordt verwijderd. 

F Hoeveelheid fosfor die in periode t door middel van toevoeging van FeCl 3 
P,X ,t uit NBZT 2 wordt gezuiverd. 

Zx .r 
Binaire (0,1) variabele, die gelijk is aan een als NBZT 2 wordt gevoed 
met afvalwater en anders gelijk is aan nul. 

fa_H 20 ,34 ,t 
Hoeveelheid afvalwater die in periode t vanuit NBZT 2 naar de decanter 
wordt gestuurd. 

Omdat een planningshorizon van 24 uur wordt aangehouden die is opgesplitst in periodes 
van een uur, en er in totaal 7 beslissingsvariabelen zijn, betekent dit dat het wiskundig 
model in totaal (7 x 24 =) 168 beslissingsvariabelen heeft. 
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Bijlage 21 Formulering wiskundig model 
In de volgende subbijlagen worden per verwerkingseenheid de wiskundige vergelijkingen 
beschreven en gegeven die voor de betreffende verwerkingseenheid de formulering van 
het wiskundig model opleveren. Bij het opstellen van het wiskundig model worden de 
parameters gebruikt die gegeven zijn in bijlage 19. 

Aan het begin van iedere subbijlage staat tussen haakjes een verwijzing naar de 
wiskundige vergelijkingen die aan het eind van elke subbijlage te vinden zijn. De 
verwijzing is weergegeven als (j.x), waarbij de "j" staat voor het Romeinse cijfer dat in 
bijlage 14 aan de verwerkingseenheden is toegekend, en waarbij de "x" gebruikt wordt 
om de vergelijkingen van elke verwerkingseenheid te nummeren. Voor iedere 
verwerkingseenheid begint de nummering van de vergelijkingen bij 1. Iedere wiskundige 
vergelijking heeft dus een unieke verwijzing. 

Bijlage 21.1 Buffertank 
(I.1) Het afvalwater van Bavaria komt allemaal bij de AWZI in de buffertank, 

waar het afvalwater continu wordt gemengd. In de buffertank geldt dat 
minimaal 5 volume % van de capaciteit van de buffertank moet zijn 
gevuld . 

(I.2) 

(I.3) 

(1.4) 

(I.5) 

(I.6) 

(I. 7) 

De volume-inhoud van de buffertank is gelijk aan 2500 m3
• 

De hoeveelheid afvalwater die zich aan het begin van iedere periode in 
de buffertank bevindt, moet altijd tussen het minimaal gewenste volume 
niveau (125 m3

) en de volume-inhoud van de buffertank zijn. 

Vanuit de buffertank zijn twee mogelijkheden om afvalwater door te 
sturen. Een mogelijkheid is dat het afvalwater wordt doorgestuurd naar 
de voorverzuringstank waarna het zijn weg vervolgt naar de anaerobe 
zuiveringsstap. De tweede mogelijkheid is dat het afvalwater direct naar 
de aerobe zuiveringsstap (carrousel) wordt geleid . Het direct leiden van 
afvalwater naar de carrousel zorgt ervoor dat als in de aerobe zuivering 
een tekort aan voeding (vuil) in het afvalwater is, het afvalwater niet 
eerst wordt gezuiverd in de anaerobe zuiveringsstap en zodoende meer 
voedsel (vuil) bevat. Het nadeel van het bypassen van de anaerobe 
zuiveringsstap is dat alleen in de anaerobe zuivering biogas uit het 
afvalwater kan worden gewonnen. Door het direct leiden van afvalwater 
naar de aerobe zuivering, kan uit dit afvalwater geen biogas worden 
gewonnen. 

De samenstelling van het afvalwater dat vanuit de buffertank verder 
wordt geleid, is afhankelijk van de samenstelling van het afvalwater in de 
buffertank. Omdat de samenstelling vanuit de productieafdelingen naar 
de buffertank kan varieren, kan de samenstelling van het afvalwater in 
de buffertank ook varieren. Het in de buffertank aanwezige afvalwater 
wordt in de buffertank gemengd. Aangenomen wordt dat de menging 
ideaal is. 

Omdat aangenomen wordt dat het afvalwater in de buffertank ideaal 
gemengd is, hebben de uitgaande stromen op een bepaald tijdstip 
dezelfde samenstelling hebben als de samenstelling in de buffertank op 
dat tijdstip. 

De hoeveelheid van een willekeurige component in de buffertank op 
tijdstip t+l is gelijk aan de hoeveelheid van die component in de 
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(1.10) 

(1.11) 
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(1.13) 
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(1.16) 

(1.17) 
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buffertank op tijdstip t, plus de aanvoer van die component vanuit de 
praductieafdelingen, minus de hoeveelheid van die component die naar 
de voorverzuringstank en/of de carrausel wordt geleid. 

Voor de uitgaande afvalwaterstramen geldt in elke periode dat de totale 
stroomhoeveelheid naar de aerobe zuiveringsstap en voorverzuringstank 
toe niet grater mag zijn dan de totale hoeveelheid afvalwater aanwezig in 
de buffertank aan het begin van de periode. 

Voor de buffertank geldt dat als de buffertank voor de helft of meer dan 
de helft is gevuld met afvalwater, twee mengers aanstaan. Als dit het 
geval is, wordt met behulp van vergelijking 1.9, "Z1/' gelijk aan een. Is 
de buffertank voor minder dan de helft gevuld is, dan wordt "Z1/' gelijk 
aan nul. De waarde van de constante M1 wordt gelijkgesteld aan 1250 
omdat de maxi male waarde van ( V1,a_ H,o,i -1250) gelijk is aan 1250 en 

daardoor bij iedere waarde van V,,a_H,o.i wordt voldaan aan vergelijking 

1.9. 
Omdat het minimale hoeveelheid afvalwater in de buffertank grater is 
dan nul, staat altijd een menger aan. Die menger wordt niet 
meegenomen in de modellering, omdat die de keuze voor een bepaald 
productieschema niet be'lnvloedt. 

Omdat alleen de tweede menger wordt meegenomen in de modellering, 
is de benodigde elektriciteit afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater 
die zich in de buffertank bevindt. Het vermogen van een menger is gelijk 
aan 3,5 kW. 

Zoals eerder is vermeld, warden de startcondities van de 
verwerkingseenheden bepaald door het nemen van het gemiddelde van 
de betreffende variabele van metingen gedurende een jaar. De 
gemiddelde hoeveelheid afvalwater in de buffertank is gelijk aan 850 m3 

afvalwater. 

De gemiddelde hoeveelheid biogas in de buffertank is gelijk aan nul en 
deze zal altijd gelijk blijven aan nul, omdat geen biogas ontstaat in de 
buffertank. 

De gemiddelde concentratie van component stikstof in de buffertank is 
gel ijk aan 0,054 kg/m 3

• 

De gemiddelde concentratie van component fosfor in de buffertank is 
gel ijk aan 0,015 kg/m 3

. 

De gemiddelde concentratie van component CZV in de buffertank is gelijk 
aan 2,600 kg/m 3 afvalwater3

• 

De gemiddelde concentratie van component slib in de buffertank is gelijk 
aan nul en omdat geen slib ontstaat noch wordt aangevoerd, blijft de 
hoeveelheid slib in de buffertank altijd gelijk aan nul. 

De gemiddelde concentratie van component H2S (waterstofsulfide) in de 
buffertank is gelijk aan nul en zal altijd nul blijven, omdat in de 
buffertank geen biogas ontstaat en H2S met het biogas wordt gevormd. 

3 Het gemiddelde CZV gehalte is bepaald met behulp van 225 metingen over een 
tijdsperiode van 1 jaar en een standaarddeviatie van 0,55 kg CZV/m3 afvalwater. 

45 



Bavaria Lieshout 

Restricties buffertank: 

(1.1) cl min= 125 m3 

(1.2) cl max= 2500 m3 

Vt ET 

4 6 

{1.4) vl ,a _HzO,t+I = vl ,a _Hzo,t +I fa_HzO,k,t - I fa_HzO,k,t VtE T 
k=I k=5 

s x - l ,y,t 
{l.S) I ,y, t - V 

I ,a_ H20 ,t 

(1.6) xk ,y,r = X 1.y.1 

VteT;yen 

Vt E T; YE n en voor kE {5, 6} 

4 6 

(1.7) s/ ,y,t+I = sl ,y,t +I( xk ,y,t. fa_HzO ,k,t )-I( xk,y,t. fa_HzO ,k ,t ) Vt E T; y E n 
k=I k=5 

6 

{1.8) L fa_HzO ,k,t ~ vl ,a _HzO ,t 
k=S 

{1.9) zl ,t. MI ~ v/,a_HzO,t -1250 

(1.10) e1v1 =Q·Z11 ·3,5 
'' ' 

Startcond ities: 

(1.11) VI a Hoo = 850 m 3 

' - 2 ' 

(1.12) VI ,biogas, t = VI ,biogas ,O = 0 

(1.13) SI ,N,O =0,054·V1 ,a_H20 ,0 

{l.14) sl,P,O = 0,015. vl,a_H20,0 

(1.15) SI ,CZV ,O = 2,600. VI,a_H20 ,0 

(1.16) SI ,slib ,t = SI ,slib ,O = 0 

Vt ET 

Vt ET 

Vt E T 

Vt ET 

Vt ET 
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I (I.17) sl ,HzS ,t = sl ,HzS ,O = 0 'itET 
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Bijlage 21.2 Voorverzuringstank 
(11.1 t/m 11.3) De voorverzuringstank is het tussenstation van het afvalwater dat vanuit 

de buffertank naar de anaerobe zuivering stroomt. De WZT heeft een 
capaciteit van 2000 m3

, maar met behulp van pompen vanaf de WZT en 
naar de WZT toe wordt gezorgd dat de WZT continu voor 25% is 
gevuld. 

Afvalwater dat vanuit de buffertank naar de voorverzuringstank wordt geleid, wordt in de 
VVZT gecontroleerd op pH waarde van het afvalwater. In de anaerobe zuivering (de 
verwerkingseenheid direct volgend op de WZT) bevinden zich micro-organismen die 
zorgen voor de verwerking van vuil uit het afvalwater. Deze micro-organismen hebben 
een bepaald pH milieu (pH tussen 5.4 en 8.6) waarin ze kunnen overleven. Daarom 
wordt in de voorverzuringstank gezorgd dat de pH binnen de grenzen blijft. Het 
afvalwater wordt op juiste pH gebracht door het toevoegen van natronloog of zoutzuur. 
Natronloog is een base en kan worden gebruikt als de pH van het afvalwater te laag is 
(te zuur afvalwater). Zoutzuur is een zuur en kan worden gebruikt als de pH van het 
afvalwater te hoog is (te basisch afvalwater). 

(11.4 t/m 11.15) In bijlage 29 is uitgelegd hoe de verzuring van het afvalwater in de WZT 
en de dosering van natronloog om de dalende pH op te vangen werkt. 
Vergelijkingen B 29.1 en B 29.10 tot en met B 29.14 zijn gebruikt om het 
wiskundig model van de pH regeling te formuleren. 

(II.16) 

(11.17 t/m 
11.19) 

(11.20) 

(11.21) 

(11.22) 

(11.23) 

Om de pH van de afvalwater in de WZT binnen het gewenste bereik te 
krijgen, wordt deze in de AWZI gestuurd op de waarde 6,0. 

Vanuit de WZT wordt afvalwater altijd naar de anaerobe zuiveringsstap 
geleid. In de WZT wordt het afvalwater gemengd . 

Een aanname is dat het afvalwater ideaal wordt gemengd, wat ervoor 
zorgt dat de samenstelling van het afvalwater dat naar de anaerobe 
zuiveringsstap wordt geleidt, gelijk is aan de samenstelling in de WZT. 

De maximale hoeveelheid afvalwater die in een periode naar de drie 
anaerobe zuiveringen (UASB's) kan worden geleid is gelijk aan de 
hoeveelheid afvalwater die aan het begin van de periode in de WZT 
aanwezig is. 

Voor de WZT is continu 4,25 kW aan elektriciteit nodig om het 
afvalwater te mengen. Omdat de elektriciteitskosten voor de menging 
altijd worden gemaakt, onafhankelijk van het productieschema, worden 
deze kosten niet meegenomen in het model. Om de elektriciteitskosten 
voor het verpompen van afvalwater vanuit de buffertank naar de WZT te 
kunnen berekenen, moet aan de hand van vergelijking 11.9 de fractie van 
de pompcapaciteit die in iedere periode wordt gebruikt om het afvalwater 
naar de WZT te pompen, worden bepaald . 

De totale hoeveelheid elektriciteit die de WZT verbruikt per periode is 
gelijk aan de elektriciteit benodigd om het afvalwater te verpompen . 
Maximaal 16,5 kW aan elektriciteit is benodigd indien de pompcapaciteit 
van de pomp die afvalwater vanuit de buffertank naar de WZT pompt, 
volledig wordt benut. 

De kosten voor het toevoegen van natronloogoplossing aan de WZT zijn 
gelijk aan 14,3 eurocent per toegevoegde kilogram natronloogoplossing. 
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De gemiddelde hoeveelheid afvalwater in de WZT is gelijk aan 500 m3 

afvalwater. 

De gemiddelde hoeveelheid biogas in de WZT is, net zoals in de 
buffertank, gelijk aan nul en deze zal altijd gelijk blijven aan nul, omdat 
geen biogas ontstaat in de WZT. 

De gemiddelde concentratie van component stikstof in de VVZT is gelijk 
aan 0,054 kg/m 3

• 

De gemiddelde concentratie van component fosfor in de VVZT is gelijk 
aan 0,015 kg/m 3

. 

De gemiddelde concentratie van component CZV in de VVZT is gelijk aan 
2,500 kg/m 3

. 

De gemiddelde concentratie van component slib in de WZT is gelijk aan 
nul en omdat geen slib ontstaat noch wordt aangevoerd, blijft de 
hoeveelheid slib in de WZT altijd gelijk aan nul. 

De gemiddelde concentratie van component H2S (waterstofsulfide) in de 
VVZT is gelijk aan nul en zal altijd nul blijven, omdat in de WZT geen 
biogas ontstaat en H2S alleen samen met het biogas wordt gevormd. 

Restricties voorverzurinqstank CVVZTl: 

(II.1) CII ,min = 500 m3 

(II.2) CJ/ max = 500 m3 

Vt ET 

WG - c VVZ,r ( T/vvzr,azijn • ; VVZT,azijn . Mmazijn + T/vvzr, propion . ; VVZT ,propion • Mmpropion) 
(II.4) - X 

11 ,CZV ,r 

VtE T 

(II.5) VVG = 0,35 

(II.6) T/vvzT,azijn = 0, 90 [kg/ kg] 

{Il.7) q VVZT ,azijn = 1,0667 [kg/ kg] 

(II.8) Mmazijn = 0,060 [kg I mol] 

(II.9) T/vvzT ,propion = 0,10 [kg/ kg] 

{II.10) q VVZT,propion = 1,5135 [kg/ kg] 
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(II.11) Mmpropion = 0,074 [kg I mol] 

K ·(~·/ + l·HF14 -1rrpHJ+1.1rr14 -(1rrpH)2 
a HXXJ J (FPH 

(Il.12)Sll ,NaOH,t = H ·500.rxxJ·~aOH ·2 K +](FP 
a 

VtET 

(II.13) Ka =1,921 ·10-5 [moll L] 

(II.14) pH =6,0 [-] 

(Il.15) MmNaOH =0,018 [kg/mo!] 

9 

(II.16) vll,a_H20 ,t+I = vll ,a_H20 ,t + fa_H20,5,t - I fa_H20,k,t Vt ET 
k=7 

s x = 11 ,y,t 
(Il.17) 11 ,y,t v 

ll ,a_H20 ,t 

'\fteT;yen 

(II.18) xk ,y,r = X 11 ,y,r Vt E T; YE n en voor kE {7,8,9} 

9 

(II.19) sll ,y,t+I =S11 ,y,t+xs ,y,t·fa_Hz0,5,t-I(xk,y,t·fa_Hz0,k,t) VtE T;ye n 

9 

(Il.20) L fa_H zO,k,t ~ vll ,a_HzO ,t 
k=7 

k=7 

VtET 

f _ fa_Hz0 ,5,t 

cn.21) 11,r - PC VtET 
II 

(II.22) e 11 ,v,t = Q. Yll ,t · 16, 5 VtET 

(II.23) KTNaOH,tot ,t = sll,NaOH,t. KTNaOH VtET 

Startcondities: 

(Il.24) VII a Hoo = 500 m3 

' - 2 ' 

(Il.25) Vll ,biogas,t = Vll ,biogas,O = Q 
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{II.26) SII ,N ,O = 0, 054 'VII ,a_HzO ,O 

{II.27) SII ,P ,O = 0, 015. VII ,a _H20,0 

{II.28) SII ,CZV, O = 2,5. VII ,a_ H
2
0 ,0 

{II 29) S = S = 0 • II ,slib ,t II ,slib ,O 'itET 

'itET 
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Bijlage 21.3 UASB's (anaerobe zuivering) 
In de AWZI zijn drie verwerkingseenheden aanwezig die afvalwater anaeroob kunnen 
zuiveren. Deze zogenoemde UASB's (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) zijn alle drie 
identiek. Omdat in deze paragraaf de MILP vergelijkingen van alle drie de UASB's apart 
zijn gegeven, maar de uitleg voor alle drie geldt, verwijzen de getallen tussen de haakjes 
naar alle drie de blokken met MILP vergelijkingen. 

(IIl.1 t/m Ill.3) Afvalwater dat op de juiste pH is gebracht in de WZT, is gereed voor 
transport naar de anaerobe zuiveringsstap. De UASB's werken met een 
overloop, waardoor het afvalwater dat aan de onderkant van de UASB's 
wordt aangevoerd ervoor zorgt dat een even groot volume aan de 
bovenkant van de UASB's wordt afgevoerd naar de H2S scrubber en de 
aerobe zuivering. 

In een UASB wordt CZV, met behulp van micro-organismen, in anaeroob milieu omgezet 
in biogas. De term "anaeroob" geeft aan dat in dit verwerkingsproces geen zuurstof 
aanwezig is in het afvalwater. Het geproduceerde biogas bevat naast de 
hoofdbestanddelen methaan en koolstofdioxide ook diwaterstofsulfide (H 2S). 

De afvalverwerkingscapaciteit van de UASB's is bepalend voor de maximum hoeveelheid 
afvalwater die naar de UASB's kan worden gestuurd. Een UASB heeft vier factoren die de 
afvalverwerkingscapaciteit beperken: 

• Maximale gasstroom over gaskappen UASB 
• Maximale verwerkingscapaciteit van het aanwezige slib (micro-organismen) 
• Maximale hydraulische belasting afvalwater door UASB 
• Maximale volumebelasting UASB 

(Ill.4 en Ill.5) Uit bijlage 24 blijkt dat de afvalverwerkingscapaciteit het meest wordt 
beperkt door de maximale volumebelasting van de UASB's. De maximale 
volumebelasting van een UASB is gelijk aan 121 m3 afvalwater per uur. 
Omdat bij de AWZI drie UASB's aanwezig zijn, is de totale 
afvalverwerkingscapaciteit van de anaerobe zuivering gelijk aan 363 m3 

afvalwater per uur. 

(III.6 en III. 7) Net zoals bij de buffertank en VVZT wordt ook bij de UASB's aangenomen 
dat het afvalwater in de UASB's ideaal is gemengd. 

(III.8 en 111.9) Van alle componenten in het naar de UASB's geleide afvalwater wordt 
alleen de component CZV in de UASB verwijderd uit het afvalwater. De 
hoeveelheid CZV die kan worden verwerkt in de UASB's wordt bepaald 
door de snelheid waarmee de anaerobe micro-organismen CZV uit het 
afvalwater halen, de slibactiviteit. De slibactiviteit van de micro
organismen in de UASB's is gelijk aan 0,021 kg CZV verwijdering per kg 
slib in de UASB's per uur. Om CZV uit het afvalwater te kunnen 
verwijderen, moet het wel aanwezig zijn in de UASB's. Van de 
hoeveelheid CZV die zich in een bepaalde periode in de UASB's bevindt, 
wordt maximaal 80% door de micro-organismen uit het afvalwater 
gezuiverd. Daarom is de hoeveelheid CZV die in een periode kan worden 
verwijderd uit het afvalwater gelijk aan de zuiveringscapaciteit van de 
micro-organismen, mits dat minder is dan 80% van de hoeveelheid CZV 
die aanwezig is in de UASB's. In vergelijkingen Ill.8 en 111.9 is een 
dummy variabele ge'lntroduceerd die de hoeveelheid CZV die in een 
periode wordt verwijderd uit het afvalwater beschrijft. De dummy 
variabele DVm,t heeft net als de dummy variabelen (DV1v,t en DVv,t) voor 
UASB 2 en UASB 3 als eenheid: kilogram CZV. 
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(111.10 en 
III.11) 

(111.12) 

(111.13) 

(III.14 en 
111.15) 

(III. 16 en 
IIl.17) 

(III. 18 en 
111.19) 

(111.20) 

(111.21) 

(III.22) 

(IIl.23) 

(111.24) 

(111.25) 

(IIl.26) 
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De totale massabalans van CZV in de UASB's is weergegeven in 
vergelijking III.10 en 111.11. De uitgaande concentratie van CZV is niet 
gelijk aan de concentratie in die periode in de UASB's, maar moet 
worden gecorrigeerd voor de verwijdering van CZV in die periode. 

Het slib dat in de UASB's zorgt voor het verwerken van CZV tot biogas, 
groeit aan. De snelheid waarmee het slib aangroeit (0,04 kilogram 
slibaangroei per kilogram verwijderde CZV), is berekend in bijlage 24. 
Omdat het slib niet onbeperkt kan aangroeien, bevindt zich slib in het 
afvalwater dat de UASB's verlaat. De hoeveelheid slib in het afgevoerde 
afvalwater is gelijk aan de hoeveelheid slib die in de UASB's aangroeit. 

Omdat het slib dat aangroeit samen met het afvalwater uit de UASB's 
naar de carrousel stroomt, blijft de hoeveelheid slib aanwezig in de 
UASB's dus gelijk. 

Bij het aangroeien van het slib, worden stikstof- en fosfaatverbindingen 
ingesloten, waardoor de hoeveelheid van de componenten N en P in het 
afvalwater afnemen. De hoeveelheid van component N die wordt 
ingesloten in het slib, is gelijk aan 5% van de slibaangroei en de 
hoeveelheid van component P die wordt ingesloten in het slib is gelijk 
aan 1%. 
De uitgaande concentratie van stikstof- en fosfaatverbindingen is niet 
gelijk aan de concentratie in die periode in de UASB's, maar moet 
worden gecorrigeerd voor de verwijdering van deze componenten in die 
periode. 

Voor iedere kilogram CZV die de micro-organismen uit het afvalwater 
verwijderen, wordt 0,4 m3 biogas geproduceerd. 

De pomp die het afvalwater vanuit de WZT naar de UASB's pompt, 
heeft een vermogen van 16,5 kW. Het elektriciteitsgebruik van de 
pomp is evenredig met de hoeveelheid afvalwater die moet worden 
verpompt. 

De gemiddelde hoeveelheid afvalwater in de UASB's is gelijk aan 174 m3 

afvalwater. 

De gemiddelde hoeveelheid biogas in de UASB's is gelijk aan nul, omdat 
het biogas dat ontstaat in de UASB's niet in de UASB's verblijft, maar 
direct, nadat het door de micro-organismen is gevormd, de UASB's via de 
gaskappen verlaat. 

De gemiddelde concentratie van component stikstof in de UASB's is gelijk 
aan 0,050 kg/m 3

• 

De gemiddelde concentratie van component fosfor in de UABS's is gelijk 
aan 0,0165 kg/m 3

• 

De gemiddelde concentratie van component CZV in de UABS's is gelijk 
aan 0,60 kg/m3

• 

De gemiddelde concentratie van component slib in de UASB's is gelijk 
aan 180 kg/m 3

• 

De gemiddelde concentratie van component H2S (waterstofsulfide) in de 
UASB's is gelijk aan nul, omdat het biogas dat de component H2S bevat, 
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nadat het is geproduceerd, meteen de UASB's verlaat en dus niet in de 
UASB's verblijft. 

Restricties UASB 1: 

(III.1) viii a H 0 t = Cill max 
' - 2 ' ' 

VtET 

(III.2) Cm max = 696 m3 

VtET 

(III.4) fa_Hp ,7,t ~ fa_H20 ,7,t ,max VtET 

(III.5) fa_H 20,7,t,max = 121 m
3 
I uur 

s x = 111 ,y ,t 
(III.6) Ill ,y ,r V 

Il/ ,a_H20 ,t 

'itET;yEn 

(III.7) XI3 ,y ,t = X 111 ,y,t '\It ET, y * slib 

(III.8) DVIII,t ~ sll/,slib,t. 0,021 VtET 

(III.9) DVIII ,t ~ 17uASB,CZV. sIII ,CZV ,t VtET 

/ ~ S +x ·/, -DV IJJ ,CZV ,t 7,CZV ,t a_Hp,7,t 111 ,t 

S = ( DV J JIJ,CZV,t+I l /11 ,t 
- - S . XJ3,czv,t • f a_H20,13,t 

, JIJ,CZV ,t 

VtET (III.10) 

(III.11) 'f/uASB,CZV = 0,80 

( III 12) r ·/, =0 04·DV • "13,slib,t a_H20,13,t ' lll ,t VtET 

(III.13) SJJJ ,slib,t = SllI ,slib ,O VtET 
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S/11 ,N,t +.t., ,N,t. fa_H
2
0 ,7,t -0,05·0,04·D~II,t 

s = (IIl.14) /11 ,N,t+I 

( 
0,05·0,04· D~11 ,1 J 

- 1 S Xi3,N,t · fa_H20 ,13,t 
/11 ,N,t 

S/11,P,t +.t., ,P,t • fa_Hz0 ,7,t -0,01·0,04·D~II,t 

( 

0,01·0,04·D~11 , 1 J 
- 1 S Xi3,P,t · fa_H20, l3,t 

/11,P,t 

s = (IIl.15) /11 ,P,t+l 

(III.16) Jbiogas ,10,t = qUASB 'DVIll ,t VtET 

(III.17) ~UASB = 0,4 m3 biogas I kg CZV 

y _ fa_H 20,7 ,t 

(III.18) l/J ,t - PC 
III 

VtET 

(III.19) em,v,t = Q · (Ym ,r · 16,5) VtET 

Startcondities: 

(IIl.20) Vl/J a Hoo = 174 m3 
, - 2 , 

(llI.21) Vlll ,biogas ,t = Vlll ,biogas ,O = 0 VtET 

(IIl.22) Slll ,N,O = 0,050· VIII ,a_HzO,O 

(llI.23) Slll ,P,O = 0, 0165 · Vlll ,a_Hz0 ,0 

(llI.24) Slll ,CZV ,O = 0, 60. Vlll ,a_H
2
0 ,0 

(III.25) Slll,slib ,O = 180 kg/m3 

(llI.26) Slll ,H
2
S, t = SIII ,H

2
S,0 = Q VtET 

Restricties UASB 2: 

(IV.1) VIV ,a_HzO,t = cN,max VtET 
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(IV.2) CIV max = 696 m3 

(IV.3) VN,a_HzO,t+I = VN,a_HzO,t + fa_Hz0,8 ,t - fa_Hz0,14,t VtET 

(IV.4) fa_H 20 ,8,t ~ fa_H 20 ,8,t,max VtET 

(IV.S) fa_Hz0,8 ,t,max = 121 m
3 
I uur 

s X _ IV ,y ,t 
(IV.6) IV,y ,t - V 

IV ,a _H20 ,t 

\:/tET;yEn 

(IV.7) Xl4,y,t = X IV ,y,t VtE T, y 1= slib 

(IV.8) DVIV,t ~ SIV ,slib,t ·0,02] VtET 

(IV.9) DV N,r ~ 'luASB,czv • S1v ,czv,1 VtET 

S +x- ·f, -DV. N ,CZV,t - cs,CZV,t a_Hz0,8,t N ,t 

S =1 DV. J (IV.10) N,CZV,t+I l N ,t . . f, 
S Xj4,czv ,t a_Hz0,14,t 

N,CZV,t 

(IV.11) 'T/uASB,CZV = 0,80 

(IV.12) xl4,slib,t . fa_Hz0 ,14,t = 0, 04. DVIV,t VtET 

(IV.13) SIV ,slib,t = SIV ,slib,O VtET 

SN,N,t +Xg,N,t . fa_Hz0 ,8,t -0,05·0,04·DVN,t 

s = (IV.14) N ,N,t+I 

( 
0,05·0,04· DVN t J - 1- ' . 

S Xi4,N,t fa_H20 ,14,t 
N,N,t 
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S IV ,P,t + Xs,P,t • fa_H
2
0,8,t -0, 01·0, 04 · DV IV ,t 

s = (IV.15} IV ,P,t+l 

( 
0,01 ·0,04· DVIV,t) 

- 1- S 44,P,t • fa_H20,14,t 

IV,P,t 

(IV.16} Jbiogas ,11 ,t = qUASB • DV IV ,t VtET 

(IV.17} ;UASB = 0,4 m3 biogas I kg CZV 

y _ fa_H 20 ,8,t 

(IV.18} IV ,t - PC 
IV 

VtET 

(IV.19} e/V ,v,t = Q. YIV ,t • 16,5 VtET 

Startcond ities: 

(IV.20} VIV ,a_HzO ,O = 174 m3 

(IV.21} VIV ,biogas ,t = VIV ,biogas,O = 0 VtET 

(IV.22} S IV ,N ,O = 0, 050. VIV ,a _HzO,O 

(IV.23} SIV ,P ,O = 0,0165. v/V ,a_HzO ,O 

(IV.24} SIV ,CZV ,O = 0, 60 · V IV ,a_H
2
0 ,0 

(IV.25} SIV ,slib ,O = 180 kglm3 

(IV.26} S IV ,H 2S ,t = S IV ,H 2S,O = 0 VtET 

Restricties UASB 3: 

(V.1} Vva HOr=Cvmax 
' - 2 ' ' 

VtET 

(V.2} CV .max = 696 m3 

(v 3} V. = V. + -r - -r • V ,a_HzO,t+I V,a_H20 ,t J a_H20 ,9,t J a_Hz0,15,t 

(V.4} fa_Hz0 ,9,t :::; fa_H 20 ,9,t ,max VtET 
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(V.5) fa_Hz0 ,9,t ,max = 121 m
3 
I uur 

s X _ V ,y,t 
(V.6) V ,y,t - V: VteT;yen 

V,a_H 20,t 

(V.7) X = X 15,y,I V, y, t Vte T, y * slib 

(V.8) DVV ,t ~ sV ,slib ,t. 0,021 VtET 

(V.9) DVV ,t ~ T/uASB ,CZV • sV ,CZV,t VtET 

S +r- ·f -DV. V,CZV,t '"J ,CZV,t a_Hz0,9,t V,t 

(V.10) SV,CZV,t+l = 
( 

DVv 1 J - 1 ' . . s X°i5 ,CZV,t h_H20 ,15,t 
V,CZV,t 

(V.11) 'f/uASB ,CZV = 0,80 

(V.12) xl5 ,slib ,t . fa_H20 ,15,t = 0, 04. DVV ,t VtET 

(V.13) SV ,slib ,t = SV ,slib ,O VtET 

sV,N,t +~.N,t. fa_Hp,9,t -0,05·0,04· DVV,t 

s = (V.14) V,N ,t+I 

s = (V.15) V,P,t+I 

( 
0,05·0,04· DVv 1 J 

- 1 S ' Xi5,N,t · fa_Hz0,15,t 

V,N ,t 

sV,P,t + ~.P,t • fa_Hp ,9,t -0, 01·0, 04. DVV,t 

( 
0,01 ·0,04· DVv 1 J 

- 1- S ' X°i5 ,P,t • fa_Hz0 ,15,t 

V,P,t 

(V.16) Jbiogas ,12 ,t = ;UASB • DVV ,t VtET 

(V.17) ;UASB = 0,4m3 biogas/kg czv 
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.f. _ fa_Hz0,9,t 

(V.18) V,t - PC VtET 
v 

(V.19) eV,v,t = Q. Yv,r · 16,5 VtET 

Startcondities: 

(V.20) Vv ,a _H20 ,0 = 174 m 3 

(V.21) VV,biogas,t = VV ,biogas,O = 0 VtET 

(V.22) SV ,N ,O = 0,050. VV,a_H20 ,0 

(V.23) SV ,P,O = 0,0165. VV,a_H20,0 

(V.24) Sv ,czv ,o = 0, 60 . vv ,a_H20,0 

(V.25) SV ,slib ,O = 180 kg/m3 

VtET 
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Bijlage 21.4 H2S scrubber 
Biagas bevat naast de hoofdbestanddelen methaan en koolstofdioxide oak een 
hoeveelheid waterstofsulfide (H2S). Waterstofsulfide is een corrosieve stof die uit het 
biogas moet warden verwijderd omdat het de biogasverbrandingsmotor, waarmee het 
biogas wordt verbrand, aantast. 

(VI.1) 

(VI.2 t/m 
Vl.4) 

Het in de UASB's geproduceerde biogas wordt door de H2S scrubber geleid 
om de component H2S uit het biogas te verwijderen. 

De H2S scrubber die bij de AWZI is ge'installeerd, heeft een capaciteit van 
400 m3 biogas per uur en een volume-inhoud van 2,35 m3

• 

Indien de aanvoer van biogas gelijk is aan dit volumedebiet (of lager), dan kan in de 
scrubber de H2S fractie warden verlaagd van 2250 ppm (parts per millon) tot 15 ppm. De 
term "ppm" geeft het aantal H2S deeltjes aan dat Zich in een miljoen biogasdeeltjes 
bevindt. Om het biogas in de biogasmotoren te kunnen verbranden, moet de fractie H2S 
in het biogas warden teruggebracht tot maximaal 300 ppm. Volgens meetgegevens van 
Bavaria is de hoeveelheid H2S in het geproduceerde biogas nooit hoger dan 2250 ppm, 
wat betekent dat de huidige capaciteit van de H2S scrubber de benodigde verwijdering 
van H2S aankan, mits het volumedebiet van biogas niet hoger wordt dan 400 m3 biogas 
per uur. 

(VI.5 en 
VI.6) 

(VI. 7) 

(VI.8) 

(VI.9) 

(VI.10) 

(VI.11) 

(VI.12) 

(VI.13) 

Het vermogen van de H2S scrubber is gelijk aan 4 kW, indien de capaciteit 
van de scrubber volledig wordt benut. 

In de H2S scrubber bevindt zich geen afvalwater. 

De gemiddelde hoeveelheid biogas in de H2S scrubber is, net zoals in de 
buffertank, gelijk aan nul en deze zal altijd gelijk blijven aan nul, omdat 
geen biogas ontstaat in de H2S scrubber. 

De gemiddelde concentratie van component stikstof in de H2S scrubber is 
gelijk aan O kg/m3

• 

De gemiddelde concentratie van component fosfor in de H2S scrubber is 
gelijk aan O kg/m3

• 

De gemiddelde concentratie van component CZV in de H2S scrubber is 
gelijk aan O kg/m3

• 

De gemiddelde concentratie van component slib in de H2S scrubber is 
gelijk aan nul en omdat geen slib ontstaat noch wordt aangevoerd, blijft 
de hoeveelheid slib in de H2S scrubber altijd gelijk aan nul. 

De gemiddelde concentratie van component H2S (waterstofsulfide) in de 
WZT is gelijk aan nul en zal altijd nul blijven, omdat in de H2S scrubber 
geen biogas ontstaat en H2S alleen samen met het biogas wordt 
gevormd. 

Restricties HiS scrubber: 

12 17 

(VI.1) vVI,biogas,t+l = vVI,biogas,t +I (hiogas,k,t )- I (hiogas,k,t) Vte T 
k=IO k=16 
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(VI.2) 0:::; vVl ,biogas ,t :::; CVl ,max 

(VI.3) CVl ,max = 2, 35 m
3 

12 

(VI.4) L ( fbiogas ,k ,t ) $ 400 m
3 
I uur 

k=IO 

12 

L ( Jbiogas ,k ,t ) 

Y. - -'-'-k-'=l'"'-0 ___ _ 
(VI.5) VI ,t - PC 

VI 

(VI.6) eVl ,v,t = Q. YV/,t • 4 

Startcondities: 

(VI.7) VVl ,a_H20,t = vVl ,a_Hp,o = 0 

(VI.8) VVl ,biogas ,O = Q 

(VI.9) S Vl,N ,t = SVl ,N,O = 0 

(VI.10) SVl ,P ,t = SVl ,P,O = 0 

(VI.11) SVl ,CZV ,t = SVl ,CZV ,O = 0 

(VI.12) SVl ,slib ,t = sVJ ,slib ,O = 0 

Vte T 

VtET 

VtET 

VtET 

VtE T 

VtET 

VtET 

VtET 
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Bijlage 21.5 Biogasbuffer 
Biagas dat in de scrubber is ontdaan van H2S wordt vervolgens in de biogasbuffer 
opgeslagen, voordat het wordt verbrand in een biogasmotor. 

(VII.1) 

(VIl.2) 

(VIl.3) 

(VII.4 
en VII.5) 

(VIl.6) 

(VII. 7) 

(VIl.8) 

(VIl.9 t/m 
VII .12) 

(VIl.13) 

Al het biogas dat in de UASB's ontstaat, wordt via de biogasbuffer naar 
de biogasmotoren geleid. 

Gedurende een periode kan nooit meer biogas naar de biogasmotoren 
vervoerd warden dan aan het begin van die periode aanwezig was. 

Vanuit de biogasbuffer kan het biogas naar beide biogasmotoren warden 
getransporteerd. 

Hoewel de mogelijkheid bestaat om biogas op te slaan, biedt de 30 m3 

buffercapaciteit slechts beperkte speelruimte, omdat dit onder 
atmosferische druk gebeurt. Volgens de ideale gaswet4 geldt namelijk dat 
gassen bij een hogere druk minder volume innemen . 

Omdat in de biogasbuffer geen pompen, compressoren, mengers of 
andere apparaten gebruikt worden, verbruikt de biogasbuffer geen 
elektriciteit. 

Omdat in de biogasbuffer geen afvalwater terecht komt dan wel ontstaat, 
is de gemiddelde hoeveelheid afvalwater in de biogasbuffer gelijk aan 
nul. 

De startconditie voor de hoeveelheid biogas in de biogasbuffer is gelijk 
aan 0. 

Omdat in de biogasbuffer zich geen afvalwater bevindt, is de 
startconditie voor de componenten N, P CZV en slib oak gelijk aan nul. 

De startconditie voor de hoeveelheid van component H25 
(waterstofsulfide) in de biogasbuffer is gelijk aan 0. 

Restricties bjoqasbuffer: 

(VII.1) V Vll ,biogas, t+I = V Vll ,biogas, t + Jbiogas,1 6 ,t - Jbiogas,18,t '\It ET 

(Vll.3) J biogas ,18,t :::;; V Vll ,biogas ,t '\It ET 

(VIl.4) Jbiogas,18, t = J biogas,19,t + Jbiogas,20,t '\It ET 

(VII.7) Q:::;; V Vll ,biogas,t :::;; C Vll ,max '\It ET 

(Vll.8) C V/I ,max = 30 m3 

4 Ideale gaswet: P*V = n*R*T, als n*R*T constant is, betekent dit date en hogere druk 
(P), een verkleining van het volume (V) van het gas als gevolg moet hebben. 
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(VII.11) evu v r = 0 
'' 

VtET 

Startcondities: 

VtET (VII.12) VVII a H O t = VVII a H O O = Q 
' - 2 ' ' - 2 ' 

(VIl.13) VVII ,biogas,O = Q 

(VIl.14) SVII ,N ,t = SVII ,N ,O = 0 VtET 

(VIl.15) SVII ,P ,t = SVII ,P ,O = 0 VtET 

(VII.16) SVII ,CZV ,t = SVII ,CZV ,O = 0 VtET 

(VII.17) SVII ,slib ,t = SVII ,slib ,O = Q VtET 

(VII.18) SVII H s 0 = 0 
' 2 ' 
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Bijlage 21.6 Biogasmotoren 
In een biogasmotor wordt biogas verbrand met als doel het opwekken van elektriciteit en 
het verwarmen van "koud" water. Het opgewarmde water wordt vervolgens naar de 
mouterij getransporteerd om door middel van de voorverwarming de lucht onder de 
eestvloeren op te warmen . De opgewekte elektriciteit wordt door de gehele locatie van 
Bavaria in Lieshout gebruikt. Op het moment dat bij Bavaria meer elektriciteit wordt 
opgewekt dan op dat moment kan warden gebruikt, wordt het verkocht aan het 
elektriciteitsnet. 

In de energiehal zijn twee biogasmotoren aanwezig. Afhankelijk van de hoeveelheid 
biogas die wordt opgewekt, zijn geen, een of twee biogasmotoren in werking. 

De energie-inhoud van biogas ligt tussen 21,5 en 23,5 megajoule per kubieke meter 
biogas5 en wordt, bij verbranding in een biogasmotor, omgezet in elektriciteit en warm 
water. 

(XII.1 en 
XII.2) 

(XII.3 en 
XII.4) 

De energie-inhoud van het biogas wordt voor 35% omgezet in 
elektriciteit. 

De energie-inhoud van het biogas wordt voor 55% (in de vorm van 
warmte) overgedragen aan "koud" water. 

De overige 10% van de energie-inhoud van het biogas gaat verloren naar de omgeving. 

(XIl.5) 

(XII.6 en 
XII. 7) 

(XII.8 t/m 
XII.14) 

Hoewel de energie-inhoud van het geproduceerde biogas kan verschillen, 
en de specifieke energie-inhoud op een bepaald moment niet te 
voorspellen is, wordt als gemiddelde energie-inhoud van biogas de 
waarde van 22,5 MJ per m 3 biogas aangehouden. 

Het totale benodigde vermogen om een biogasmotor te laten draaien is 
gelijk aan 7,5 kW, indien de biogasmotor maximaal wordt belast. Wordt 
de biogasmotor niet volledig belast, dan is het benodigde vermogen 
dezelfde fractie van het maximale vermogen als de fractie van de 
maximale hoeveelheid biogas die wordt verwerkt. 

Omdat in de biogasmotoren zich geen afvalwater bevindt en het biogas, 
dat naar de biogasmotoren wordt geleid, meteen wordt verbrand (en dus 
niet accumuleert), zijn de startcondities voor afvalwater, biogas en alle 
componenten gelijk aan nul. 

Restricties bioqasmotor 1: 

-I' = hiogas,19,t • 1Jbiogasmotor,elektriciteit • Ebiogas 
J elektriciteit ,23,t 

V elektriciteit 
VtET (Xll.1} 

(Xll.2} 1J biogasmotor ,elektriciteit = 0,35 

(Xll.3} fwarmte,21,t = Jbiogas,19,t · 1Jbiogasmotor,warmte • Ebiogas VtET 

(Xll.4} 1J biogasmotor ,warmte = 0,55 

5 Bron: www.senternovem.nl 
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(XII.5) Ebiogas = 22,5 Ml I m3 

y _ Jbiogas,19,t 
(XII.6) Xll ,t - PC 

XII 

(XII.7) eXII,v,t = Q. YXII ,t. 7,5 

Startcondities: 

(XII.8} VXII a H 0 t = VXII a H 0 0 = Q 
' - 2 ' ' - 2 ' 

(XII.9) VXII ,biogas ,t = VXII ,biogas,O = Q 

(XII.10) S XII ,N ,t = S XII ,N ,O = Q 

(XII.11) S XII ,P,t = S XII,P ,O = Q 

(XII.12) S XII ,CZV,t = S XII,CZV ,O = Q 

(XII.13) S XII ,slib ,t = S XII ,slib ,O = Q 

(XII.14) S XII ,H2S,t = S XII,H 2S ,O = Q 

Restricties bioqasmotor 2: 

VtET 

VtET 

VtET 

VtET 

VtET 

VtET 

VtET 

VtET 

VtET 

(XIII.1} f, 
= hiogas,20,t • T/biogasnwtor,elelariciteit • Ebiogas 

elelariciteit ,24,t 
velelariciteit 

(XIIl.2} T/ biogasmotor ,elektriciteit = 0,35 

(XIII.3) fwarmte,22,t = Jbiogas,20, t • T/biogasmotor,warmte • Ebiogas 

(XllI.4) T/biogasmotor ,warmte = 0,55 

(XIII.S) Ebiogas = 22,5 Ml I m3 
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y _ Jbiogas ,20 ,t 

(XIII.6) XIII ,t - PC 
XIII 

VtET 

(XIIl.7) exm ,v,t =Q·Yxm,r ·7,5 VtET 

Startcondities: 

(XIIl.8) VXIIl,a_H 20,t = VXIII ,a_H20 ,0 = Q VtET 

(XIII.9) VXIII ,biogas ,t = VXIII ,biogas ,O = Q VtET 

(XIIl.10) S XIII ,N ,t = S XIII,N ,O = Q VtET 

(XIII.11) SXIII ,P ,t = SXIII ,P ,O = 0 VtET 

(XIIl.12) S XIII ,CZV ,t = S XIII,CZV ,O = Q VtET 

(XIII.13) S XIII ,slib ,t = S XIII ,slib ,O = Q VtET 

VtET 
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Bijlage 21.7 Carrousel (aerobe zuivering) 
De aerobe zuivering, die bij Bavaria 'carrousel' wordt genoemd, wordt gebruikt om het 
afvalwater in een tweede stap (na de anaerobe zuivering) te zuiveren, zodat lozing op 
het oppervlaktewater mogelijk wordt. De aerobe zuivering is een zuiveringsstap die door 
alle afvalwater wordt doorlopen. 

(VIII.1) 

(VIIl.2 en 
VIIl.3) 

De carrousel is een overloopbak waarin het afvalwater wordt 
rondgepompt. Het overloopsysteem zorgt ervoor dat in een willekeurige 
tijdsperiode evenveel afvalwater uit de carrousel stroomt, als erin 
stroomt. 

De carrousel heeft een volume inhoud van 13.300 m3 afvalwater. 

In de carrousel zit slib dat micro-organismen bevat die in aanwezigheid van zuurstof het 
afvalwater ontdoen van vuil (CZV en N). Om het verwijderen van vuil uit het afvalwater 
zo snel mogelijk te laten verlopen wordt de carrousel belucht . 

Voor het opstellen van de massabalans van de componenten CZV, N, P en slib in de 
carrousel, moet de hoeveelheid van de componenten die wordt meegevoerd met de 
afvalwaterstroom richting de nabezinktanks te bepalen zijn. 

(VIIl.4 en 
VIIl.5) 

(VIIl.6 t/m 
VIIl.8) 

(VIII.9 en 
VIIl.10) 

(VIIl.11) 

(VIII.12 en 
VIIl.13) 

Hiervoor wordt aangenomen dat de carrousel ideaal is gemengd, 
waardoor de hoeveelheid van de componenten die in een periode wordt 
meegevoerd gelijk is aan de fractie van de componenten (kg/m3 

afvalwater) in de carrousel, vermenigvuldigd met de hoeveelheid 
afvalwater die in die periode uit de carrousel naar de nabezinktanks 
stroomt. 

In de carrousel wordt, net zoals in de anaerobe zu iveringsstap, CZV uit 
het afvalwater verwijderd. In bijlage 25 is te zien dat in de carrousel per 
dag maximaal 0,07 kg CZV kan warden verwijderd per kubieke meter 
volume-inhoud van de carrousel. Omdat de component CZV aanwezig 
moet zijn in de carrousel om het te kunnen verwijderen, mag de 
verwijdering van CZV niet meer zijn dan de hoeveelheid CZV die zich in 
de carrousel bevindt. 
De uitgaande concentratie van CZV is niet gelijk aan de concentratie 
ervan in die periode in de carrousel, maar moet worden gecorrigeerd 
voor de verwijdering van deze component in die periode. 

Omdat de aerobe micro-organismen voedsel moeten krijgen om te 
overleven, is het van belang dat in de carrousel per dag 0,07 kg CZV per 
kubieke meter volume-inhoud wordt aangevoerd. Indien de aanvoer van 
CZV vanuit de anaerobe zuivering, de nabezinktanks en de decanter niet 
afdoende is, wordt met behulp van de bypass (stroom 6) extra CZV 
aangevoerd vanuit de buffertank. 

Net zoals in de UASB's, groeit, door de verwijdering van CZV, ook in de 
carrousel slib aan. Per kilogram verwijderde CZV uit het afvalwater, 
groeit 1,1 kilogram slib aan. 
De uitgaande concentratie van slib is niet gelijk aan de concentratie 
ervan in die periode in de carrousel, maar moet warden gecorrigeerd 
voor het aangroeien van het slib in die periode. 

Bij het aangroeien van het slib, worden stikstof- en fosfaatverbindingen 
ingesloten, waardoor de hoeveelheid van de componenten N en P in het 
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afvalwater afnemen. De hoeveelheid van component N die wordt 
ingesloten in het slib, is gelijk aan 5% van de slibaangroei en de 
hoeveelheid van component P die wordt ingesloten in het slib is gelijk 
aan 5% van de slibaangroei. Naast de verwijdering van 
stikstofverbindingen door middel van slibaangroei, kan deze component 
oak warden verwijderd door het toevoeren van zuurstof aan de aerobe 
micro-organismen. Dit proces wordt denitrificatie genoemd. 
De uitgaande concentratie van stikstofverbindingen is niet gelijk aan de 
concentratie ervan in die periode in de carrousel, maar moet warden 
gecorrigeerd voor de verwijdering van stikstofverbindingen door 
insluiting in het slib en denitrificatie in die periode. 
De uitgaande concentratie van fosforverbindingen is niet gelijk aan de 
concentratie ervan in die periode in de carrousel, maar moet warden 
gecorrigeerd voor de verwijdering van fosforverbindingen door insluiting 
in het aangegroeide slib in die periode. 

Voor het beluchten van de carrousel geldt voor de beluchtingapparatuur van Bavaria: per 
kg zuurstof die wordt belucht, is 0,62 kWh aan elektriciteit vereist. Het totale aanwezige 
beluchtingvermogen bij de carrousel is gelijk aan 225 kW. Per uur kan dus 363 kg 
zuurstof belucht warden. 

De beluchting van de carrousel is benodigd voor drie factoren: 
1. endogene ademhaling, 
2. substraatademhaling, 
3. denitrificatie. 

Endogene ademhaling is de beluchting die nodig is omdat de aerobe micro-organismen 
zuurstof nodig hebben om te overleven. Deze hoeveelheid zuurstof moet dus op ieder 
moment in de carrousel warden geblazen, ongeacht of nieuw afvalwater wordt 
toegevoerd. De endogene ademhaling is gelijk aan 0,17 kg zuurstof per kilogram slib per 
dag, zie bijlage 25. 
Substraatademhaling is de beluchting die nodig is om component CZV uit het afvalwater 
te verwijderen. Deze is gelijk aan 0,5 kg zuurstof per kg uit het afvalwater verwijderde 
czv. 
Denitrificatie is het verwijderen van component N uit het afvalwater met behulp van 
omzetting door de aerobe micro-organismen. Om een kilogram van component N uit het 
afvalwater te verwijderen is 1, 7 kg zuurstof nodig. 

{VIIl.14) 

{VIIl.15) 

In de carrousel kan zoveel N uit het afvalwater warden gehaald als nodig 
is om aan de effluenteisen voor N te voldoen, mits de 
beluchtingcapaciteit in de carrousel afdoende is. De eis voor de maximaal 
toegestane hoeveelheid N in het effluent is 0,015 kg per m3 effluent. 
Omdat de fractie N in het effluent gelijk is aan de fractie N in de 
carrousel, mag de hoeveelheid N in de carrousel op geen moment grater 
zijn dan 0,015 kg per m3 afvalwater. De laagste kosten voor het 
verwijderen van stikstof uit het afvalwater warden behaald, indien 
precies aan de effluenteis van het waterschap wordt voldaan. Omdat het 
verwijderen van stikstof in de carrousel alleen directe gevolgen heeft, in 
de zin van beluchtingkosten, wordt in het wiskundig model te alien tijde 
niet meer stikstof uit het afvalwater verwijderd dan de effluenteis 
voorschrijft. De hoeveelheid N die verwijderd moet warden in de 
carrousel kan met behulp van vergelijking VIII.14 warden berekend. 

Naast elektriciteitskosten voor het inblazen van zuurstof, warden voor de 
carrousel oak elektriciteitskosten gemaakt indien afvalwater direct vanuit 
de buffertank naar de carrousel wordt gepompt. Met deze vergelijking 
wordt de fractie van de maximale pompcapaciteit, die wordt gebruikt in 
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(VIII.16) 

(VIIl.17) 

(VIII.18) 

(VIIl.19) 

(VIII.20) 

(VIII.21) 

(VIII.22) 

(VIIl.23) 

(VIII.24) 

Bavaria Lieshout 

elke periode om afvalwater vanuit de buffertank naar de carrousel te 
pompen, berekend. 

De totale hoeveelheid zuurstof die in een periode nodig is in de carrousel 
is de som van de zuurstof die nodig is voor endogene ademhaling, 
substraatademhaling en denitrificatie. Het benodigde vermogen om deze 
hoeveelheid zuurstof in het afvalwater te blazen kan gevonden worden 
door de benodigde hoeveelheid zuurstof te vermenigvuldigen met 0,62 
kW per kg zuurstof. 
De hoeveelheid elektriciteit die in iedere periode nodig is voor het 
verpompen van afvalwater vanuit de buffertank naar de carrousel is 
gelijk aan de benodigde fractie van de pompcapaciteit vermenigvuldigd 
met het vermogen van de pomp: 19,3 kW. 

Omdat het aanwezige vermogen van de beluchting beperkt is tot 225 
kW, wordt de toegevoerde hoeveelheid zuurstof beperkt door de 
aanwezige capaciteit. 

De gemiddelde hoeveelheid afvalwater in de carrousel is gelijk aan 
13.300 m3

. 

De gemiddelde hoeveelheid biogas in de carrousel is gelijk aan nul, 
omdat de micro-organismen in de carrousel geen biogas produceren. 

De gemiddelde concentratie van component stikstof in de carrousel is 
gelijk aan 0,0025 kg/m 3

. 

De gemiddelde concentratie van component fosfor in de carrousel is 
gelijk aan 0,0017 kg/m 3

• 

De gemiddelde concentratie van component CZV in de carrousel is gelijk 
aan 0,043 kg/m 3

• 

De gemiddelde concentratie van component slib in de carrousel is gelijk 
aan 3,31 kg slib per m3 afvalwater. 

De gemiddelde concentratie van component H2S (waterstofsulfide) in de 
carrousel is gelijk aan nul, omdat in de carrousel geen biogas, en dus ook 
geen H2S, wordt gevormd. 

Restricties carrousel: 
15 

v. +f, +~f, + Vlll,a_HzO,t a_H20,6,t ~ a_HzO,k,t 

v. = 
(VllI.l) VIII,a_HzO,t+I 

k=l3 

32 26 

L fa_HzO,k,t +fa_H20 ,37,t - L fa_HzO,k,t 

VtET 

k=31 k=25 

(VIII.2) VV/11 ,a_Hp,t = CV/11 ,max VtET 

(VIII.3) CV/11 ,max = 13.300 m3 
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s X = Vlll,y,t 
{VIII.4) Vlll ,y,t v. 

Vll/ ,a_H20 ,t 

\:/tET;yEn 

{VIII.S) xk ,y,r = Xvm .y,r \::It E T; YE n en voor kE {25,26} 

VteT 

{VIII.7) DVVlll,t ~ SVlll ,CZV,t VteT 

15 

S +x ·f, +~x ·f, Vll/,CZV ,t 6,CZV,t a_Hp,6,t ~ k,CZV,t a_Hp,k,t 
k=l3 

32 

SVTJJ ,CZV ,t+I = + ~(x · f, )+x · f, ~ k,CZV,t a_Hp,k ,t 37,CZV,t a_Hp,37,t 

{VIII.8) k=31 

( 
DVVTII t ) I26 

-DV. - 1- · · x · Vll/ ,t S k,CZV,t fa_Hp,k,t 
Vll/,CZV,t k=25 

VteT 

x . f, > 
{VIII,g) 6,CZV,t a _ H20,6,t -

0 07 15 

-'-·C -~x ·f, 
24 VIII.max L..J k,CZV,t a_HzO,k ,t 

k=l3 

32 

-~x ·f, -x ·f, L..J k ,CZV,t a_ Hp,k ,t 37,CZV,t a _ Hp,37,t 
k=31 

VteT 

{VIIl.10) X6,CZV,t • fa_Hz0 ,6,t > 0 VteT 
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{VIII.11) 

SVIII ,N ,t+l = 
{VIII.12) 

SVlll ,P,t+I = 
{VIII.13) 

Bavaria Lieshout 

15 

SVll/ .slib,t + x6,slib,t . fa_Hp,6,t +:I( xk,slib,t . fa_Hp,k,t) 
k=13 

32 

+ ~(x ·f )+r_ ·f +1 lO·DV. L..J k,slib,t a_H20,k,t ·-31,slib,t a_Hp,37,t ' Vlll,t 
k=31 

( 
1,10· DVvm r J ~( ) 

- 1 + S ' L..J Xk,slib,t • fa_Hp,k ,t 

Vlll,slib,t k=25 

15 

S +x ·f, + "'(x ·f, ) VIII ,N ,t 6,N,t a_Hp,6,t L.J k ,N,t a_Hp,k ,t 
k=l3 

32 

+ L ( xk ,N ,t. fa_Hp ,k,t) + x37 ,N ,t. fa_H20 ,37 ,t 
k=31 

-·0,05·1,10· DVVIIl ,t -FN,den,t 

VtET 

-(l- 0, 05·1,10· DVV/11 ,t + FN ,den ,t J ~ (x . ) s L.J k ,N ,t fa_H20 ,k ,t 
VII/ ,N ,t k=25 

VtET 

15 

S + x · f + "" (x · f ) Vlll ,P ,t 6 ,P ,t a_H20 ,6 ,t L.J k ,P ,t a_H20 ,k ,t 
k=l3 

32 

+"" (x · f ) + x · f L.J k ,P ,t a_H 20 ,k ,t 37 ,P ,t a_H 20,37 ,t 
k=31 

-0, 05·1, 10. DVVlll ,t 

-(l- 0,05·1,10·DVv111 ,1 J ~ (x . ) 
S L.J k ,P ,t fa_H 20 ,k,t 

Vlll ,P ,t k=25 

VtET 

{VIII.14) Svm N t = 0,015. Vvm a H 0 t 
' ' ' - 2 ' 

VtET 
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Y. = fa_H 20 ,6,t 
(VIII.15) VIII,t PC 

VIII 

VtET 

VtET 
- [0,62·(0,17 · Svm ,stib ,t +0,5·DVvm,tl 

(VllI.16) eVIII ,v,t - Q . 24 
+ 1, 7 · FN,den ,t + YVIIl ,t · 19, 3 

(VIII.17) eVIII,r -YVIII ,t • 19, 3. Q ~ 225. Q 

Startcondities: 

(VIII.18) VVIII ,a_H20 ,0 = 13.300 m3 

(VIII.19) VVIIJ ,biogas ,t = VVII/ ,biogas ,O = 0 VtET 

(VllI.20) SVllI ,N,O = 0, 0025 · VVIII ,a _HzO ,O 

(VllI.21) SVIII ,P,O = 0, 0017 · VVllI ,a_H
2
0 ,0 

(VIIl.22) SVIII ,CZV ,O = 0, 043 · VVllI ,a _H
2
0,0 

(VIII.23) SVllI ,slib ,O = 3,31 kglm3 

(VIII.24) SVllI ,H2S ,t = SVIII ,H2S,O = 0 VtET 
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Bijlage 21.8 Nabezinktanks (NBZT's) 
Vanuit de aerobe zuiveringsstap komt het afvalwater in een nabezinktank terecht. In de 
AWZI zijn twee nabezinktanks aanwezig waarbij NBZT 1 een volume-inhoud heeft van 
1.100 m3 en NBZT 2 een volume-inhoud heeft van 1.350 m3

• Ondanks dat bij Bavaria 
momenteel alleen NBZT 2 operationeel is, vanwege een te lage afvalwaterbelasting van 
de AWZI, warden volledigheidshalve voor beide NBZT's in deze bijlage de wiskundige 
vergelijkingen weergegeven. 

(IX.1 t/m 
IX.3) 

(IX.4 en IX.5) 

(IX.6 en IX. 7) 

(IX.8) 

(IX.9) 

(IX.10 en 
(IX.11) 

De NBZT's werken net zoals de aerobe zuivering met een 
overloopsysteem. Dit houdt in dat in een periode evenveel afvalwater de 
NBZT's instroomt als uitstroomt, met andere woorden: de hoeveelheid 
afvalwater in de NBZT's is continu gelijk aan de volume-inhoud van de 
NBZT's. 

Voor de NBZT's geldt dat de maximale oppervlaktebelasting gelijk is aan 
1 m3 afvalwater/m2 oppervlakte per uur. Bij een oppervlakte van NBZT 1 
van 572 m 2 en een oppervlakte van NBZT 2 van 706 m2

, is de maximale 
verwerkingscapaciteit van NBZT 1 dan 572 m3 afvalwater per uur en de 
verwerkingscapaciteit van NBZT 2, 706 m3 afvalwater per uur. 

In de NBZT's krijgt het slib in het afvalwater de gelegenheid om naar de 
bodem te zakken. Omdat het slib naar de bodem zakt en het afvalwater 
via een overloop wordt geloosd op het oppervlaktewater, bevat het 
geloosde afvalwater nauwelijks nag slib. Om ervoor te zorgen dat het 
afvalwater een factor 2 indikt, wordt de helft van het afvalwater dat in 
een periode wordt aangevoerd (en nauwelijks slib bevat), als effluent via 
de overloop geloosd op het oppervlaktewater. 

Van de andere helft van het in een periode aangevoerde afvalwater 
wordt een gedeelte naar de decanter geleid en een ander gedeelte naar 
de carrousel. De hoeveelheid afvalwater die in een periode naar de 
decanter wordt geleid, is een beslissingsvariabele. Omdat de hoeveelheid 
afvalwater die naar de decanter wordt geleid, door het model wordt 
beslist, is de hoeveelheid afvalwater die direct vanuit de NBZT's naar de 
carrousel wordt geleid te berekenen met behulp van vergelijking IX.8. 

De hoeveelheid slib die met het effluent meegaat, is niet te voorspellen. 
Indien de hoeveelheid afvalwater die per uur naar de NBZT's wordt 
geleidt, kleiner is dan de maximale volumebelasting (IV.5 en V.5), heeft 
het slib voldoende tijd om uit te zakken, waardoor de effluenteisen 
warden gehaald. De concentratie van slib in het effluent zit in de 
ordegrootte van "grammen" terwijl de concentratie van slib in afvalwater 
dat naar de decanter gaat in de ordegrootte zit van "kilogrammen". 
Daarom zorgt de aanname dat al het slib uiteindelijk via de decanter de 
AWZI verlaat en niet via het effluent voor een te hoge inschatting van de 
kosten voor het afvoeren van slib. Omdat het afvoeren van slib per kg 10 
eurocent kost, is deze te hoge inschatting van de kosten verwaarloosbaar 
ten opzichte van andere kosten en opbrengsten van de AWZI. 

De retourstromen die ingedikt slib vanuit de NBZT's terugvoeren naar de 
carrousel (stromen 31 en 32), warden met behulp van vijzels naar de 
carrousel gepompt. Het vijzel van stroom 31 heeft een capaciteit van 200 
m3 afvalwater per uur en het vijzel van stroom 32 heeft een capaciteit 
van 300 m3 afvalwater per uur. 
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(IX.12 t/m 
IX.20) 

De componenten CZV en N ondergaan in de NBZT's geen veranderingen. 
Aangenomen wordt dat het afvalwater in de NBZT's ideaal is gemengd, 
waardoor de fractie van de componenten CZV, N en P in de uitgaande 
stromen in een periode gelijk is aan de fractie van de componenten in die 
periode in de NBZT's. 
In de NBZT's kan ijzer(Ill)chloride (FeCl3) worden toegevoegd om de 
component P uit het afvalwater te verwijderen. Voor ieder molecuul 

fosfaat (Po:- ) dat uit het afvalwater wordt verwijderd is 1,3 molecuul 

FeCl3 nodig. 

(IX.21 en 
IX.22) 

Indien de NBZT's in werking zijn, vereisen ze een vermogen van 16,5 
kW, onafhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die de NBZT's 
instroomt. De waarde van M1x en Mx wordt gelijk gesteld aan de 
maximale hoeveelheid afvalwater die de stromen 25 respectievelijk 26 
kunnen bevatten. M1x is daarom gelijk aan 572 en Mx is gelijk aan 706. 

(IX.23) 

(IX.24) 

(IX.25) 

(IX.26) 

(IX.27) 

(IX.28) 

(IX.29) 

(IX.30) 

De kosten van FeCl3 bedragen 13,9 eurocent per kilogram toegevoegd 
FeCl3. 

De gemiddelde hoeveelheid afvalwater in de NBZT's, die als startconditie 
geldt, is gelijk aan de volume-inhoud van de NBZT's. 

De gemiddelde hoeveelheid biogas in de NBZT's is gelijk aan nul, omdat 
geen biogas in de NBZT's terecht komt . 

De gemiddelde concentratie van component stikstof in de NBZT's is gelijk 
aan 0,0025 kg/m3. 

De gemiddelde concentratie van component fosfor in de NBZT's is gelijk 
aan 0,0017 kg/m3. 

De gemiddelde concentratie van component CZV in de NBZT's is gelijk 
aan 0,043 kg/m3. 

De gemiddelde concentratie van component slib in de NBZT's is gelijk 
aan 7,7 kg/m3. 

De gemiddelde concentratie van component H2S in de NBZT's is gelijk 
aan nul , omdat in de NBZT's geen biogas en dus H2S zit. 

Restricties nabezinktank 1 CNBZT ll: 

(IX.1) VIX ,a_HzO,t+I = VIX ,a_HzO,t + fa_Hz0,25,t - l_H20,T/,t - f a_Hz0,'29,t '\/tET 

(IX.2) V =C IX ,a_H20 ,t IX ,max VtET 

(IX.3) C IX, max =I.JOO m3 

(IX.4) f a_H20 ,25,t ~ f a_ H20 ,25,t ,max VtET 

(IX.5) f a H 0 25 t max = 572 m
3 
I uur VtET 

- 2 ' ' ' 
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{IX.6) X27,slib ,t = 2. XIX ,slib,t VtET 

{IX.7) fa_H20 ,29 ,t = fa_Hp ,27 ,t VtET 

{IX.8) fa_Hp ,27 ,t = fa_H20 ,31 ,t + fa_H 20 ,34,t VtET 

{IX.9) X29 ,slib ,t = 0 VtE T 

VtET 

{IX.11) fa_H 20 ,31 ,t ,max = 200 m
3 
I uur VtET 

{IX 12) S =S +x ·/, -x ·/, -x ·/, • IX ,y,t+I IX ,y,t 25 ,y,t a_H20,25,t 27,y,t a_Hp,27 ,t 29, y,t a_Hp,29 ,t 

'\/teT;y-:t-P 

s =(slX,P,t +Xzs,P,t. fa_Hp,25 ,t -:xz7 ,P,t. fa_Hp ,27 ,tJ 

IX ,P,t+I f, F -x . -
29,P,t a_Hp,29,t P,IX ,t 

'tftET {IX.13) 

'tftET 

{IX.15) MmP0 1_ = 0,095 [kg I mol] 
4 

{IX.16) MmFeci
3 

= 0,162 [kg I mol] 

s x = IX ,y,t 
{IX.17) IX ,y,t V 

IX ,a_H20 ,t 

'\/teT;yen 

{IX.18) Xk, y, t = X IX ,y,t Vt E T; Y ":F- slib en voor k = 27,29 

{IX.19) X31 ,y,1 = X 21,y,t '\/teT;yen 

{IX.20) x34,y,t = X21 ,y,1 '\/teT;yen 
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(IX.21) fa_Hz0 ,25,t ~ zTX ,t. M TX Vt ET 

(IX.22) eTX ,v,t = Q · ZTX ,t ·16,5 Vt ET 

Vt ET 

Startcondities: 

(IX.24) VIX ,a_H20 ,0 = 1.100 m3 

(IX.25) VIX ,biogas, t = V TX ,biogas ,O = 0 Vt ET 

(IX.26) STX ,N,O = 0, 0025 · V TX ,a _H20,0 

(IX.27) STX ,P,O = 0, 0017 · V TX ,a_H20 ,0 

(IX.28) STX ,CZV ,O = 0, 043 ·VIX ,a_H20 ,0 

(IX.29) SIX ,slib,O = 7,7 kglm3 

(IX.30) SIX ,H2S ,t =STX ,H2S ,O =0 Vt ET 

Restricties nabezinktank 2 CNBZT 21: 

Vt ET 

VtE T 

(X.3) C x ,max = 1.350 m3 

(X.4) fa_Hz0 ,26,t ~ fa_Hz0,26 ,t,max Vt ET 

(X.S) fa_H20 ,26,t ,max = 706 m
3 

I uur Vt E T 

(X.6) X28 ,slib ,t = 2 ·XX ,slib,t Vt E T 

(X.7) fa_H 20,30,t = fa_H 20 ,28,t Vt E T 

(X.8) fa_H 20 ,28,t = fa_Hz0 ,32,t + fa_Hz0,33,t Vt ET 
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(X.9) X30,slib ,t = 0 VtET 

VtET 

(X.11) fa_H 20 ,31 ,t,max = 300 m
3 
I uur VtET 

{X 12) S = S + X · f, - X • f, - X • f, • X ,y,t+I X ,y,t 26,y,t a_H20,26,t 28 ,y,t a_H20,28,t 30,y,t a_H20,30,t 

s -(s IX ,P,t + Xi6 ,P,t • fa_Hp,26,t - Xi8 ,P,t • fa_Hp ,28,t J 
(X.13) IX ,P,t+I - f, F VtE T 

-X:30,P,t. a_Hp,30,t - P,X ,t 

MmP0 1-

F -f 4 

(X.14) P,X ,t - FeC/3 ,39 ,t • M . J J 
mFeC/3 ' 

VtET 

(X.15) Mm Pot = 0,095 [kg I mol] 

(X.16) MmFect
3 

=0,162 [kg/mol] 

s X _ X,y ,t 
{X.17) X ,y,t - V 

X ,a_H20 ,t 

VtET;yEn 

(X.18) xk ,y,t =Xx ,y,t Vt E T; Y =I- slib en voor k = 28,30 

(X.19) X32 ,y,t = X28 ,y,t VtET;yEn 

(X.20) x33,y,r = X28 ,y,1 VtET;yEn 

(X.21) fa H O 26 t ~ Z X t • M X 
- 2 ' ' ' 

VtET 

(X.22) eX ,v,t = Q. Zx ,t • 16,5 VtET 

VtET 

Startcondities: 

(X.24) Vx a Hoo = 1.350 m3 

' - 2 ' 
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(X.25) VX ,biogas,t = VX ,biogas ,O = 0 'Vt ET 

(X.26) S x No = 0, 0025. Vx a H o o 
' ' ' - 2 ' 

(X.27) sX ,P,O = 0,0017 . Vx ,a _H20,0 

(X.28) S X,CZV ,O =0,043·Vx ,a_ H20,0 

(X.29) S x ,slib ,O = 7,7 kg I m3 

'Vt ET 
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Bijlage 21.9 Decanter 
Vanuit de NBZT's wordt afvalwater dat slib bevat naar de decanter geleid, waar het slib 
uit het afvalwater zal warden verwijderd. 

(XI.1) Na behandeling in de decanter wordt een gedeelte van het afvalwater 
met het slib afgevoerd naar een composteringsfabriek en het andere 
(slibarme) gedeelte wordt teruggeleid naar de carrousel. 

In de decanter wordt het aangevoerde slib ingedikt en afgevoerd. Het indikken van het 
slib gebeurt door verwijdering van afvalwater uit het slib. Om het verwijderen van 
afvalwater uit het slib te vergemakkelijken, wordt aan het aangevoerde slib een 
polymeer, dat als indikkingmiddel dient, toegevoegd. Het polymeer zorgt ervoor dat het 
slib samenklontert. Na toevoeging van het polymeer slingert de decanter, zoals een 
centrifuge, het afvalwater uit het slib. Het afvalwater wordt vervolgens teruggeleid naar 
de carrousel en het ingedikte slib (dat nag steeds een hoeveelheid afvalwater bevat) 
wordt afgevoerd met behulp van vrachtwagens. 

(XI.2) 

(XI.3) 

(XI.4) 

(XI.5) 

(XI.6 en XI. 7) 

(XI.8 en XI.9) 

(XI.10 en 
XI.11) 

(XI.12) 

(XI.13) 

Het afvalwater dat terug wordt geleid naar de carrousel bevat nauwelijks 
nag slib, en omdat niet is te voorspellen hoeveel slib in het teruggeleide 
afvalwater zal zitten, wordt in het MILP aangenomen dat geen slib meer 
in dat afvalwater zit . 

Het ingedikte slib dat wordt afgevoerd naar de composteringsfabriek is 
eigenlijk afvalwater dat voor 23 massa % uit slib bestaat. Indien wordt 
aangenomen dat 1 m3 afvalwater een gewicht vertegenwoordigt van 
1000 kilogram, dan is de concentratie van het ingedikte slib gelijk aan 
230 kg per m3 afvalwater. 

Voor de overige componenten (geen slib) in het afvalwater geldt dat het 
naar de carrousel teruggeleide afvalwater en het afvalwater in het 
ingedikte slib, een even grate fractie van de componenten bevat. 

De massabalans voor de overige componenten (geen slib) is in deze 
vergelijking weergegeven. 

Om ervoor te zorgen dat zich niet teveel slib in de carrousel bevindt, 
wordt het overtollige slib afgevoerd met behulp van de decanter. De 
hoeveelheid afvalwater (en dus oak slib) die wordt afgevoerd is een 
beslissingsvariabele van het opgestelde model. De decanter heeft een 
verwerkingscapaciteit van 18 m3 afvalwater per uur. 

In de decanter wordt een polymeer aan het afvalwater toegevoegd om 
ervoor te zorgen dat het slib samenklontert. Per kilogram slib wordt 
0,00936 kilogram polymeer toegevoegd . De kosten van het polymeer 
bedragen ( 2,10 per kilogram toegevoegd polymeer. 

Het vermogen van de decanter is gelijk aan 91 kW. De 
elektriciteitsbehoefte van de decanter wordt bepaald naar rato van de 
verwerkingscapaciteit van de decanter. 

De kosten voor het afvoeren van slib zijn gelijk aan 10 eurocent per 
afgevoerde kilogram afvalwater/slib mengsel. Hierbij wordt aangenomen 
dat afvalwater een dichtheid van 1000 kilogram per kubieke meter heeft. 

De startconditie voor de hoeveelheid afvalwater in de decanter is gelijk 
aan 0. 
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De hoeveelheid biogas in de decanter is altijd gelijk aan O. (XI.14) 

(XI.15) De startconditie voor de hoeveelheid van component stikstof in de 
decanter is gelijk aan 0. 

(XI.16) De startconditie voor de hoeveelheid van component fosfor in de 
decanter is gelijk aan 0. 

(XI.17) De startconditie voor de hoeveelheid van component CZV in de decanter 
is gelijk aan 0. 

(XI.18) De startconditie voor de hoeveelheid van component slib in de decanter 
is gelijk aan 0. 

(XI.19) De gemiddelde concentratie van component H2S in de decanter is gelijk 
aan nul, omdat in de decanter geen biogas en dus H2S zit. 

Restricties decanter: 

34 37 

(Xl.1} L fa_H 20,k ,t = L fa_H 20 ,k,t VtET 
k=33 k=36 

(Xl.2} X37 slib t = Q VtET 

(XI.3} x 36,stib,r = 230 kg I m
3 VtET 

( } x = x XI.4 36,y ,t 37,y ,t VtE T; y *- slib 

34 37 

(Xl.S} I ( xk ,y,t . fa_H20 ,k ,1) = I ( xk ,y ,t • fa_H 20,k,t ) 
k=33 k=36 

34 34 

(Xl.6} L fa_H 20,k ,t ~ L ( fa_H 20,k,t,max) 
k=33 k=33 

34 

(Xl.7} I (!a_H20,k,t,max ) = 18 m
3 

/uur 
k=33 

34 

VtET 

VtET 

(Xl.8} fpolymeer,35,t = 0,00936. I ( fa_Hp ,k,t . xk,slib ,t) 
k=33 

VtET;yEn 

VtET 

{Xl.9} KTpolymeer ,tot,t = KTpolymeer 'fpolymeer,35,t VtET 
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34 

L fa_HzO ,k,t 
y - -'-'-k--'=3;.:;..3 ___ _ 

(XI.10) Xl ,t - PC 
XI 

VtET 

(XI.11) eXl ,v,t = Q. YXl ,t. 91 VtET 

(XI.12) KAslib ,tot,t = KAslib. fa_Hz0 ,36,t ( 1000+ x36,slib ,t) VtET 

Startcondities: 

(XI.13) VXI a HOO = 0 
' - 2 ' 

(Xl.14) VXl ,biogas ,t = VXJ ,biogas ,O = 0 VtET 

(XI.15) S Xl ,N,O = 0, 0025 'VXJ ,a_H
2
0 ,0 

(XI.16) S XI ,P ,O = 0,0017 'VXl ,a_H
2
0 ,0 

(Xl.17) S XJ ,CZV ,O = 0, 043 ' VXJ ,a_H
2
0 ,0 

(Xl.18) S XI slib O = 0 
' ' 

(Xl.19) S XJ, H
2
S,t = S XI ,H

2
S ,O = 0 VtET 
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Bijlage 21.10 Effluenteisen en algemene restricties 
In deze bijlage wordt de MILP formulering voor de effluenteisen en de algemene restricties 
gegeven. 

Voor de componenten CZV, N, P en slib zijn door het waterschap Brabantse Delta 
effluenteisen gesteld. De MILP formulering voor de effluenteisen is hieronder 
weergegeven: 

Effluenteisen: 

(1) Xk ,CZV ,t :::;; 0, 120 

(2) Xk N 1 :::;; 0,015 

(3) xk P 1 :::;; 0, 0011 
' ' 

(4) xk ,slib,t ::;;0,010 

VtE Ten voor kE {29,30} 

VtE Ten voor kE {29,30} 

Vt ET en voor k E {29,30} 

VtE Ten voor kE {29,30} 

Een aantal procesparameters heeft nag algemene restricties waaraan altijd voldaan moet 
warden, onafhankelijk van de periode en/of de verwerkingseenheid. De algemene 
restricties kunnen onderverdeeld warden in nonnegativiteitsrestricties en restricties voor 
binaire variabelen. Nonnegativiteitsrestricties zijn restricties die ervoor zorgen dat 
variabelen niet negatief kunnen warden. Deze restrictie geldt bijvoorbeeld voor de 
hoeveelheid afvalwater die op een elk moment uit een verwerkingseenheid stroomt. Deze 
kan namelijk nooit een negatief getal zijn . De binaire variabelen die in het MILP gebruikt 
zijn, kunnen alleen de waarde "O" of "1" aannemen. 

Non neqativiteitsrestricties: 

DVj.r ~O '\/te T, j 

fa Hokr ~O 
- 2 ' ' 

'\/te T,kE K 

Jbiogas ,k ,t ~ 0 '\/teT,keK 

fwater,k,t ~ Q '\/teT,keK 

fetektriciteit ,k ,t ~ 0 VtE T,kE K 

fwarmte,k ,t ~ 0 '\/teT,keK 

s1.y. t ~ o Vte T,ye n,j 

t~O 

vj ,a _H20 ,t ~ 0 '\/te T, j 

Vj ,biogas ,t ~ 0 '\/teT,j 

vj ,water,t ~ 0 '\/te T, j 

xk ,y,1 ~ 0 '\/teT,yen,keK 
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VtET,yEn,j 

VtET,j 

Restricties voor binaire variabelen: 

~E{0, 1} 

z . t E {O, 1} 
j, 

VtE T 

VtET,j 
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Bijlage 22 Doelfunctie 
In deze bijlage wordt de doelfunctie van het wiskundige model gepresenteerd. Allereerst 
worden de opbrengsten van de AWZI in wiskundige notatie gegeven, daarna worden de 
kosten van de AWZI gegeven. De eerste acht uren van de planningshorizon geldt het 
daltarief voor elektriciteit en de overige 16 uren geldt het piektarief voor elektriciteit . 

Opbrengsten AWZI 
De opbrengsten van het opwekken van elektriciteit door het verbranden van biogas 
gedurende de planningshorizon zijn: 

(:f:::~J/-.kJce,1+ iiJ1-,k,t)·c;:,hJ 
t=l k;:!B t=8 k;:!B 

Kosten AWZI 
De kosten voor het verbruiken van elektriciteit door de verwerkingseenheden gedurende 
de planningshorizon zijn: 

De kosten voor het afvoeren van slib uit de decanter, het toevoegen van polymeer in de 
decanter, het toevoegen van natronloogoplossing in de VVZT en het toevoegen van FeCl 3 

in de NBZT's tijdens de planningshorizon zijn: 

23 

L ( KAslib ,tot ,t + KTpolymeer ,tot ,t + KTNaOH ,tot,t + KTFeCl3 ,IX ,t + KTFeC/3 ,X ,t) 
t=I 

Als alle opbrengsten en kosten van de AWZI worden samengevoegd, leidt dit tot de 
doelfunctie die geldt voor het wiskundige model van de AWZI. De doelfunctie 
maximaliseert het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van de AWZI en is 
hieronder weergegeven. 

( 

7 24 23 24 J 
~~(fe1ektriciteit,k,t). ce,l + ~~(fe1ektriciteit,k ,t). ce,h 

( 

7 XIII 23 XIII J 
Max - ~~h,,)·C,,,+ ~~h,Jc,,, 

23 

- ~( Y.1 . +KI' +KI'. +KI'. +KI'. ) ~ i...., \hb,tot,t polynrer,tot,t NaOH,tot ,t FeCl3 ,IX,t FeCl3 ,X ,t 
t=l 
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Bijlage 23 Vertaling wiskundig model naar spreadsheetmodel 
Om voor de AWZI te bepalen wat de beste planning is in termen van opbrengsten en 
kosten bij het verwerken van afvalwater, is het wiskundig model vertaald naar een ander 
model. Er is gekozen voor Microsoft Excel © als ondersteunende software voor het 
maken van het model, omdat de medewerkers van de AWZI al kennis hebben van 
Microsoft Excel © en zij in de toekomst dus het opgestelde model kunnen aanpassen. 
Omdat Microsoft Excel © een spreadsheetprogramma is wordt het model dat is gemaakt 
in het vervolg spreadsheetmodel genoemd. Het aantal beslissingsvariabelen van het 
wiskundige model is gelijk aan 168 waardoor het opgestelde spreadsheetmodel met 
behulp van de standaard solver van Microsoft Excel © is op te lossen. Bij de vertaling 
van het wiskundige model naar het spreadsheetmodel is een aantal wijzigingen 
doorgevoerd. 

Wijzingen ten opzichte van het wiskundig model 
Ten opzichte van het wiskundig model van de AWZI zijn op twee gebieden wijzigingen 
doorgevoerd, namelijk in het clusteren van verwerkingseenheden en in het weglaten van 
bepaalde verwerkingseenheden. 

C/usteren verwerkingseenheden 
In het wiskundig model zijn alle verwerkingseenheden apart gemodelleerd, terwijl een 
aantal verwerkingseenheden dezelfde functie hebben en op vergelijkbare manier zijn 
gemodelleerd. Zo zijn alle drie de UASB's identiek en dat geldt ook voor de twee 
biogasmotoren. Zowel de UASB's als de biogasmotoren zijn daarom in het 
spreadsheetmodel samengevoegd als een verwerkingseenheid. Hierbij zijn eventuele 
restricties betreffende de hoeveelheid afvalwater of biogas die naar deze 
verwerkingseenheden kan stromen bij elkaar opgeteld, net zoals de volume-inhoud van 
de UASB's en de elektriciteitsbehoefte van de verwerkingseenheden. 

Weglaten verwerkingseenheden 
Omdat de biogas buffer een gemiddelde doorlooptijd heeft van ongeveer 5 minuten en de 
duur van een periode gelijk is aan 1 uur, is de buffercapaciteit van de biogas buffer erg 
beperkt . De biogas buffer wordt daarom niet meegenomen in het spreadsheetmodel 
omdat het geproduceerde biogas anders ten onrechte een tijdsvertraging krijgt van 1 
uur. 
Voor de H2S scrubber geldt wat betreft de tijdsvertraging hetzelfde als voor de biogas 
buffer, hoewel de H2S scrubber nog de functie heeft om H2S uit het biogas te 
verwijderen. Echter, zoals in bijlage 21.4 is beschreven, is de capaciteit van de scrubber 
afdoende om de gewenste H2S verwijdering te bereiken, mits de geproduceerde 
hoeveelheid biogas kleiner of gelijk is aan 400 m3 per uur. De restrictie dat maximaal 
400 m3 biogas per uur mag warden geproduceerd is wel meegenomen in het 
spreadsheetmodel, waardoor de H2S verwijdering gewaarborgd blijft. 
Hoewel in het wiskundig model NBZT 1 volledigheidshalve is meegenomen, is deze 
afwezig in het spreadsheetmodel. De reden hiervoor is dat NBZT 1 niet operationeel is bij 
Bavaria. 
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Bijlage 24 Berekeningen anaerobe zuivering 

Gegevens anaerobe reactoren (UASB's): 
Reactoroppervlakte: 174 m2 

Reactorhoogte: 4 m 
Max hydraulische belasting : 1 m/uur 
ODS Slibgehalte/dichtheid: 60 kg ODS/m 3 slib 
Max slibhoogte: 3 m 
Slibactiviteit: 0,5 kg CZV verwijdering/kg slib/dag 
Gasproductie: 0,4 m3 biogas/kg CZV verwijderd 
Zuiveringsrendement: 80% (kg CZV verwijderd/kg CZV aangevoerd) 
Max flow gaskappen: 200 m3 biogas/uur 
Gemiddelde vuillast: 3 kg CZV/m3 afvalwater 

Capaciteit anaerobe zuivering: 
Er zijn 4 factoren die de afvalverwerkingscapaciteit van een UASB beperken: 

• Maximale gasstroom over gaskappen UASB 
• Maximale verwerkingscapaciteit van het aanwezige slib (micro-organismen) 
• Maximale hydraulische belasting afvalwater door UASB 
• Maximale volumebelasting UASB 

Hieronder zal aan de hand van de kenmerken van de UASB's warden berekend welke 
factor de afvalverwerkingscapaciteit het meest beperkt. 

1. Slibactiviteit 

Reactoroppervlakte * maximale slibhoogte = 174 [m2
] * 3 [m] = 522 [m 3

] 

Hoeveelheid slib [m 3
] * dichtheid = 522 [m 3

] * 60 [kg slib/m3 slib] = 31.320 [kg slib] 

Hoeveelheid slib [kg] * slibactiviteit = 31.320 [kg] * 0,5 [kg CZV/kg slib/dag] = 15.660 
kg CZV per dag 

Maximale CZV verwijdering / rendement = 15.660 [kg CZV/dag] I 0,8 [kg CZV 
verwijderd/kg CZV aangevoerd] = 19.575 [kg CZV/dag] maximaal aangevoerd 

Maximale CZV aanvoer / gemiddelde vuillast = 19.575 [kg CZV/dag] / 3 [kg CZV/m3 

afvalwater] = 6525 m3 afvalwater per dag maximaal aangevoerd. Dit komt overeen met 
een maximale verwerkingscapaciteit van 272 m3 per uur. 

2. Maximale gasflow over gaskappen 

Maximale gasflow over gaskappen * gasproductie = 200 [m 3 biogas/uur] / 0,4 [m 3 

biogas/kg CZV verwijderd] = 500 [kg CZV maximaal verwijderd per uur] 

CZV verwijdering / rendement = 500 [kg CZV max. verwijderd per uur] I 0,8 [kg CZV 
verwijderd/kg CZV aangevoerd] = 625 [kg CZV max. aangevoerd per uur] 

Hoeveelheid CZV aangevoerd [kg] / gemiddelde vuillast = 625 [kg CZV/uur] max. 
aangevoerd / 3 [kg CZV/m3 afvalwater] = 208 m3 afvalwater per uur maximaal 
aangevoerd. 
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3. Hydraulische belasting 

Reactoroppervlakte * maximale hydraulische belasting = 174 [m2
] * 1 [m/uur] = (174 

m3/uur] 

4. Volumebe/asting 

Reactorinhoud * maximale volumebelasting = 174 [m2
] * 4 [m] * 12,5 [kg CZV/m3/dag] 

= 8700 [kg CZV] maximaal verwijderd per dag 

Hoeveelheid CZV verwijderd / gemiddelde vuillast = 8700 (kg CZV per dag] / 3 kg 
CZV/m3 afvalwater] = 121 [m3 afvalwater per uur] 

De factor die de afvalverwerkingscapaciteit het meeste beperkt is de volumebelasting. De 
maximale hoeveelheid afvalwater die per uur per UASB kan worden verwerkt, is daarom 
gelijk aan 121 m 3

• In totaal kan in de anaerobe zuiveringsstap door de drie UASB's dus 
363 m3 afvalwater per uur worden verwerkt. 

Als 80% van het aanwezige CZV kan warden omgezet in biogas en de vuillast in het 
afvalwater gelijk is aan 3 kg per m3

, dan kan maximaal (0,80*3*363 = ) 871 kg CZV 
verwijderd worden per uur. Omdat de verwijdering van 1 kg CZV 0,4 m3 biogas oplevert, 
kan maximaal 348 m3 biogas per uur worden geproduceerd. 
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Bijlage 25 Berekeningen aerobe zuivering 

Algemene gegevens aerobe zuivering (carrousel): 
Volume-inhoud: 13.300 m3 
Beluchtingcapaciteit: 225 kWh 
Slibbelasting: 0,07 kg CZV per kg slib per dag 

Beluchting behoefte: 
In de carrousel is beluchting noodzakelijk voor drie factoren: 

1. Endogene ademhaling 
2. Substraat ademhaling 
3. Denitrificatie 

Hieronder zullen de drie factoren die zorgen voor een bepaalde beluchtingbehoefte nader 
toegelicht worden. 

1. Endogene ademhaling 
Endogene ademhaling is de beluchting die nodig is omdat de aerobe micro-organismen 
zuurstof nodig hebben om te overleven. Deze hoeveelheid zuurstof moet dus op ieder 
moment in de carrousel worden geblazen, ongeacht of nieuw afvalwater wordt 
toegevoerd. 

De endogene ademhaling is gelijk aan een evenredigheidsconstante vermenigvuldigd met 
de slibhoeveelheid in de carrousel. De evenredigheidsconstante die geldt voor de 
carrousel van Bavaria is 0,17 kg zuurstof per kg slib per dag. 

2. Substraat ademhaling 
Substraat ademhaling is de beluchting die nodig is om component CZV uit het afvalwater 
te verwijderen. 

De substraat ademhaling is gelijk aan een evenredigheidsconstante vermenigvuldigd met 
de hoeveelheid CZV die verwijderd is. De evenredigheidsconstante die geldt voor de 
carrousel van Bavaria is 0,5 kg zuurstof per kg CZV verwijderd. 

3. Denitrificatie 
Denitrificatie is het verwijderen van component N uit het afvalwater met behulp van 
omzetting door de aerobe micro-organismen. Om een kilogram van component N uit het 
afvalwater te verwijderen is 1,7 kg zuurstof nodig . 

Beluchti ngca paciteit: 
In de carrousel van Bavaria is 225 kWh aan vermogen beschikbaar om het afvalwater te 
beluchten . Met dit vermogen kan maximaal 363 kg zuurstof in het afvalwater worden 
geblazen. Per kg ingeblazen zuurstof is dus een vermogen van 0,62 kWh nodig. 
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Bijlage 26 Vergelijking werkelijke en voorspelde staptijden 
In deze bijlage wordt een vergelijking gegeven tussen de voorspelde en werkelijke 
staptijden van een aantal eestbatches. Voor iedere batch zijn naast de staptijden, oak 
het beginvochtgehalte (op natte stof basis) van het groenmout, het receptnummer en de 
(geschatte) hoeveelheid groenmout die is geeest, gegeven. 

T. b I B 26 2 St t · 'd • • • 
Stapnr Werkelijke Voorspelde Verschil Verschil 

staptijd [sec] staptijd [sec] [sec] [%] 
1 3.600 3.600 0 0,0 
2 3.600 3.600 0 0,0 
3 3.600 3.600 0 0,0 
4 3.600 3.600 0 0,0 
5 3.600 3.600 0 0,0 
6 3.600 3.600 0 0,0 
7 25.152 25.980 -828 -3,2 
8 5.182 5.160 22 0,4 
9 3.172 3.360 -188 -5,6 
10 1.800 1.860 -60 -3,2 
11 1.800 1.800 0 0,0 
12 1.500 1.500 0 0,0 
13 1.200 1.200 0 0,0 
14 1.200 1.200 0 0,0 
15 900 900 0 0,0 
16 900 900 0 0,0 
17 1.800 1.800 0 0,0 
18 1.800 1.800 0 0,0 
19 3.099 3.120 -21 -0,7 
20 2.868 3.180 -312 -9,8 
21 645 600 45 7,5 

Uit tabel B 26.2 volgt dat de maximale afwijking tussen de werkelijke staptijd en de door 
het fysisch model voorspelde staptijd gelijk is aan 9,8% van de werkelijke staptijd. De 
totale duur van het eestproces voor deze batch was 75.960 seconden terwijl de door het 
model voorspelde totale duur gelijk is aan 74.618 seconden. De afwijking op de totale 
duur van het eestproces is dan 1,8% van de werkelijke duur. 

T. b I B 26 4 St t"d • • /''k' 2 • 
Stapnr Werkelijke Voorspelde Verschil Verschil 

staptijd [sec] staptijd [sec] [sec] [%] 
1 3.600 3.600 0 0,0 
2 3.600 3.600 0 0,0 
3 3.600 3.600 0 0,0 
4 3.600 3.600 0 0,0 
5 3.600 3.600 0 0,0 
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6 3.600 3.600 0 0,0 
7 18.860 19.320 -460 -2,4 
8 7.430 7.860 -430 -5,8 
9 4.136 4.500 -364 -8,8 

10 1.800 1.800 0 0,0 
11 1.800 1.800 0 0,0 
12 1.532 1.680 -148 -9,7 
13 1.245 1.365 -120 -9,6 
14 1.045 1.020 25 2,4 
15 900 900 0 0,0 
16 900 900 0 0,0 
17 1.800 1.800 0 0,0 
18 1.800 1.800 0 0,0 
19 2.801 2.760 41 1,5 
20 2.109 2.208 -99 -4,7 
21 920 840 80 8,7 

Uit tabel B 26.4 volgt dat de maximale afwijking tussen de werkelijke staptijd en de door 
het fysisch model voorspelde staptijd gelijk is aan 9,7% van de werkelijke staptijd. De 
totale duur van het eestproces voor deze batch was 72.153 seconden terwijl de door het 
model voorspelde totale duur gelijk is aan 70.678 seconden. De afwijking op de totale 
duur van het eestproces is dan -2,1 % van de werkelijke duur. 

T. b I B 26 6 St t· "d • • • 
Stapnr Werkelijke Voorspelde Verschil Verschil 

staptijd [sec] staptijd [sec] [sec] [%] 
1 3.600 3.600 0 0,0 
2 3.600 3.600 0 0,0 
3 3.600 3.600 0 0,0 
4 3.600 3.600 0 0,0 
5 3.600 3.600 0 0,0 
6 3.600 3.600 0 0,0 
7 16.920 16.845 75 0,4 
8 8.700 7.982 718 8,3 
9 5.220 4.987 233 4,5 
10 3.120 2.963 157 5,0 
11 1.920 1.891 29 1,5 
12 1.500 1.500 0 0,0 
13 1.200 1.200 0 0,0 
14 1.200 1.200 0 0,0 
15 900 900 0 0,0 
16 900 900 0 0,0 
17 1.800 1.800 0 0,0 
18 1.800 1.800 0 0,0 
19 3.420 3.448 -28 -0,8 
20 2.040 1.994 46 2,3 

Uit tabel B 26.6 volgt dat de maximale afwijking tussen de werkelijke staptijd en de door 
het fysisch model voorspelde staptijd gelijk is aan 8,3% van de werkelijke staptijd . De 
totale duur van het eestproces voor deze batch was 72.240 seconden terwijl de door het 
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model voorspelde totale duur gelijk is aan 71.010 seconden. De afwijking op de totale 
duur van het eestproces is dan 1,7% van de werkelijke duur. 

T. b I B 26 8 St t. "d , , /"K 4 , 
Stapnr Werkelijke Voorspelde Verschil Verschil 

staptijd [sec] staptijd [sec] [sec] [%] 
1 3.600 3.600 0 0,0 
2 3.600 3.600 0 0,0 
3 3.600 3.600 0 0,0 
4 3.600 3.600 0 0,0 
5 3.600 3.600 0 0,0 
6 3.600 3.600 0 0,0 
7 23.880 25.452 -1 .572 -6,6 
8 5.160 5.229 -69 -1,3 
9 3.600 3.018 582 8,4 
10 2.280 1.800 480 8,0 
11 1.980 1.800 180 9,1 
12 1.500 1.500 0 0,0 
13 1.320 1.200 120 9, 1 
14 3.600 3.294 306 8,5 
15 900 900 0 0,0 
16 900 900 0 0,0 
17 1.800 1.800 0 0,0 
18 1.800 1.800 0 0,0 
19 3.120 2.746 374 5,6 
20 2.340 2.687 -347 -8,7 

Uit tabel B 26.8 volgt dat de maximale afwijking tussen de werkelijke staptijd en de door 
het fysisch model voorspelde staptijd gelijk is aan 9,1% van de werkelijke staptijd. De 
totale duur van het eestproces voor deze batch was 75.780 seconden terwijl de door het 
model voorspelde totale duur gelijk is aan 76.360 seconden . De afwijking op de totale 
duur van het eestproces is dan -0,8% van de werkelijke duur. 
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Bijlage 27 Lay-out van het ontwerp in Mobatec Modeller 

!Ill A LT 

In deze bijlage is een impressie gegeven van de lay-out van het ontwerp in Mobatec Modeller. In figuur B 27.1 is de toplaag van het 
ontwerp weergegeven. De blokjes in deze figuur stellen processen voor en de groene pijlen zijn massastromen. Voor ieder proces en voor 
iedere massastroom zijn wiskundige vergelijkingen ingevoerd die het verloop van het proces bepalen . In figuur B 27 .1 is de lay-out van 
slechts een eestvloer weergegeven, omdat dit de duidelijkheid van de figuur verbetert. In het werkelijke ontwerp zijn twee identieke 
eestvloeren te zien die invloed op elkaar uitoefenen, onder andere door de mogelijkheid om lucht als indirecte omlucht te gebruiken. De 
blokjes die een rode kleur hebben bevatten nog een onderliggende laag, die in de figuur niet te zien is. De onderliggende laag bevat in 
groter detail de massa- en energiestromen die in het betreffende proces plaatsvinden. 

I 
I 

~ · Aflucti( '"" .. 

Directe _ omluctlt 

Figuur B 2 7.1 : Lay-out toplaag on twerp in Mobatec Modeller 
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Bijlage 28 Gegevensbepaling AWZI 
Om met behulp van het ontwerp van de AWZI een planning voor het komende etmaal te 
kunnen maken, moet voorafgaand aan het oplossen van het spreadsheetmodel een 
aantal gegevens worden bepaald en ingevoerd. Deze gegevens zijn: 

• De verwachte aanvoer van afvalwater per uur in de komende 24 uren vanaf het 
begin van de planning. 

• De concentratie van vuilcomponenten en hoeveelheid afvalwater bij het begin van 
de planning in de volgende verwerkingseenheden: 

o Buffertank (afvalwater, stikstof, CZV en fosfor) 
o VVZT (afvalwater, stikstof, CZV en fosfor) 
o UASB (afvalwater, stikstof, CZV, fosfor en slib) 
o Carrousel (afvalwater, stikstof, CZV, fosfor en slib) 
o NBZT 2 (afvalwater, stikstof, CZV, fosfor en slib) 

• Verwachting van elektriciteitoverschot of tekort bij Bavaria van ieder uur in de 
komende 24 uren vanaf het begin van de planning. 

Bovenstaande gegevens kunnen in het spreadsheetmodel worden ingevuld, waarna met 
behulp van de standaard solver van Excel © de doelfunctie kan worden gemaximaliseerd. 

De verwachting van het elektriciteitsoverschot of elektriciteitstekort bij Bavaria voor ieder 
uur is op dit moment niet 24 uur van tevoren te voorspellen. Over de mouterij en 
brouwerij van Bavaria is niet te zeggen op welk uur het productieproces wordt gestart en 
een schatting van het tijdstip waarop een productieproces wordt gestart kan enkele uren 
afwijken van het werkelijke tijdstip. Bovendien is het vooral in de mouterij afhankelijk 
van het verloop van het eesten hoeveel energie is benodigd, waarbij het verloop van het 
eesten mede wordt bepaald door de temperatuur en relatieve vochtigheid van de 
buitenlucht. 
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Bijlage 29 Verzuring en pH regeling voorverzuringstank 
De vluchtige vetzuren die voornamelijk in de voorverzuringstank worden gevormd zijn 
azijnzuur en propionzuur. Aan de hand van een handleiding van Paques, de leverancier 
van de UASB's en WZT, is de verzuringsgraad van afvalwater in de voorverzuringstank 
bepaald. 

De VVZT is ontworpen om een verzuringsgraad tussen de 30% en 40% te bereiken, met 
een streefwaarde van 35%. De verzuringsgraad is een index die aangeeft hoeveel van de 
component CZV wordt omgezet in vluchtige vetzuren. 
De vluchtige vetzuren die in de VVZT van Bavaria worden gevormd zijn voor 90% 
azijnzuur en voor 10% propionzuur. 
Indien een kilogram CZV volledig wordt omgezet in azijnzuur levert dit 1,0667 kilogram 
azijnzuur op. Indien een kilogram CZV volledig wordt omgezet in propionzuur levert dit 
1,5135 kilogram azijnzuur op. 

De voorverzuringsgraad kan als volgt worden berekend: 

WG = Cvvz ( T/vvz:r.azijn · ; VVZT,azijn • Mmazijn + T/vvz:r, propion • ;VVZT,propion · Mmpropion ) 

XIJ.CZV 

Waarbij: 

WG = voorverzuringsgraad in de VVZT als fractie, [-] 

(B 29.1) 

Cvvz = concentratie van geproduceerde vluchtige vetzuren in de VVZT, [ mol I m3 J 
T/vvzT .azijn = fractie van de totale hoeveelheid vluchtige vetzuren die wordt omgezet in 

azijnzuur: 0, 90 [kg I kg ] 

; vvzT,azijn = hoeveelheid azijnzuur die wordt gevormd indien CZV volledig wordt omgezet 

in azijnzuur: 1,0667 [kg I kg] 

Mmazijn = molmassa van azijnzuur: 0,060 [kg I mol] 

T/vvzT.propion = fractie van de totale hoeveelheid vluchtige vetzuren die wordt omgezet in 

propionzuur: 0,10 [kg I kg ] 

; vvzT.propion = hoeveelheid propionzuur die wordt gevormd indien CZV volledig wordt 

omgezet in propionzuur: 1, 5135 [kg I kg] 

Mm = molmassa van propionzuur: 0,074 [kg I mot] pro pion 

X 11 .czv = concentratie van CZV in de VVZT, [kg/m 3
] 

Indien wordt aangenomen dat de voorverzuringsgraad in de WZT gelijk is aan 35%, kan 
met behulp van vergelijking B 29.1 de concentratie van de geproduceerde vluchtige 
vetzuren in de WZT worden berekend. Omdat het omzetten van CZV in vluchtige 
vetzuren zorgt voor de pH dal ing in de VVZT, moet door middel van het toevoegen van 
natronloog aan de WZT de pH binnen het gewenste bereik van de UASB's (5,4 - 8,6) 
worden gebracht. Hieronder volgt de afleiding van een vergelijking waarmee de 
benodigde hoeveelheid natronloog in de VVZT kan worden berekend. 

De reacties die optreden door de vorming van vluchtige vetzuren en de toevoer van 
natronloog worden weergegeven in vergelijkingen B 29.2 tot en met B 29.4. In deze 
vergelijkingen wordt een vluchtig vetzuur aangegeven met "HA" en een vluchtig vetzuur 
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dat een proton "H+" heeft afgegeven, wordt aangegeven met "A-". Natronloog wordt 
aangegeven met "NaOH" en water met "H20". Indien sprake is van de concentratie van 
een stof (in mol per liter) dan wordt dit weergegeven door de stof tussen rechte haken te 
zetten. De beginconcentratie van een stof wordt aangegeven door in superscript aan de 
rechterbuitenkant van de haken een "O" weer te geven. 

(B 29.2) 

(B 29.3) 

(B 29.4) 

Op basis van deze reactievergelijkingen kunnen twee massabalansen en een ladingbalans 
warden opgesteld. Omdat natronloog een sterke base is, splitst deze volledig in Na+ en 
OH-, en daarom is de concentratie van Na+ gelijk aan de beginconcentratie van 
natronloog: 

[Na+]= [ NaOH]° (B 29.5) 

Hoewel natronloog volledig uitsplitst, gebeurt dit niet voor het vluchtig vetzuur {HA). De 
concentratie van A- is gelijk aan de hoeveelheid vluchtig vetzuur die is omgezet op een 
bepaald moment: 

[A -] = [HA]° - [HA) (B 29.6) 

De ladingbalans kan warden opgesteld omdat de totale concentratie van stoffen die een 
minlading bevatten gelijk moet zijn aan de totale concentratie van stoffen die een 
pluslading bevatten: 

(B 29.7) 

Zoals eerder in deze bijlage is vermeld, is natronloog een sterke base. Of een zuur sterk 
of zwak is wordt aangegeven met behulp van de zuurconstante (Ka)· Zuurconstanten 
voor azijnzuur en propionzuur zijn respectievelijk 1,995·10-5 en 1,259·10-5

• 

De zuurconstante kan ook warden berekend door de concentraties van de stoffen aan de 
rechterkant van de dubbele pijl in vergelijking B 29.2 te vermenigvuldigen met elkaar en 
dan te delen door de concentratie van de stof aan de linkerkant van de dubbele pijl in 
dezelfde vergelijking: 

(B 29.8) 

Omdat de vluchtige vetzuren voor 90% bestaan uit azijnzuur en voor 10% uit 
propionzuur, is de gemiddelde Ka berekend door een gewogen gemiddelde te nemen op 
basis van de opsplitsing van de vluchtige vetzuren in azijnzuur en propionzuur. De 
gemiddelde Ka van de vluchtige vetzuren is gelijk aan 1,921·10-5

. 

Het omschrijven van vergelijking B 29.5 tot en met B 29. 7 in vergelijking B 29.8 levert 
het volgende resultaat op: 
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[H+ }([ H + ]+[ NaOH]
0 -[OH-]) 

K=-------------
a [HA ]

0 +[OH-]-[ H + ]-[ NaOH]
0 

(B 29.9) 

In vergelijking B 29.9 kan de hoeveelheid natronloog die moet warden toegevoegd in de 
VVZT, [NaOH] 0

, warden omgeschreven naar de linkerkant van de vergelijking. Dit levert 
vergelijking B 29.10 op. 

(B 29.10) 

Omdat de beginconcentratie van de vluchtige vetzuren, [HA] 0
, uit vergelijking B 29.1 kan 

warden berekend, de gemiddelde Ka van de vluchtige vetzuren en de gewenste pH van 
het afvalwater in de VVZT bekend is, kan de hoeveelheid natronloog die moet warden 
toegevoegd warden berekend uit vergelijking B 29.10. Hierbij moet opgemerkt warden 
dat de omrekening van de pH naar [W] en [OW] op de volgende manier plaatsvindt: 

[ H+] =JO-pH (B 29.11) 

[OW J =Jr:-]' (B 29.12) 

De hoeveelheid natronloog die moet warden toegevoegd, wordt in vergelijking B 29.10 
berekend in molen natronloog per liter afvalwater. Omdat de hoeveelheid afvalwater die 
zich in de VVZT bevindt altijd gelijk is aan 500 kubieke meter afvalwater, is het aantal 
molen natronloog dat nodig is, eenvoudig te berekenen: 

n NaOH = [ NaOH]
0 

· 500.000 (B29.13) 

Waarbij: 
nNaOH = het aantal mol natronloog dat moet warden toegevoegd aan de WZT om de pH 

op de gewenste waarde te krijgen, [ mol] 

Het natronloog wordt toegevoegd als een 50% natronloog in water oplossing, op 
massabasis. Dit betekent dat 50 massaprocent van de natronloogoplossing bestaat uit 
natronloog en de andere SO massaprocent bestaat uit water. Met behulp van de 
molmassa van natronloog en het feit dat het aantal kilogrammen natronloogoplossing 
twee keer zo groat moet zijn dan het aantal kilogrammen natronloog leidt tot: 

s NaOH-opl = nNaOH • MmNaOH. 2 (B 29.14) 

Waarbij: 

S NaOH-opl = de hoeveelheid natronloogoplossing die moet warden toegevoegd aan de 

WZT, [kg] 
MmNaoH = molmassa van natronloog, [kg I mol] 
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