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Abstract
A mechanistic model for kilning green malt and a spreadsheet model for determining the
planning of the digestion of waste from waste water is developed for respectively
Bavaria's malting department and waste water cleaning facility. The kilning model as well
as the waste water cleaning model is applied to Bavaria cases.
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MALT

Management summary
In this graduation report, two separate research assignments have been done. Therefore,
the management summary is split up into two parts. Firstly, the management summary
for the research assignment concerning the malting department is given and secondly
the management summary for the research assignment concerning the waste water
cleaning facility.
The central theme for both research assignments is reducing energy costs. Reducing
energy costs is getting Bavaria's attention more than ever, because of the fast rising
energy price.
Malting department
Introduction and current situation
The underlying physics of drying green malt (kilning) is a part of the malting process in
which the malting department of Bavaria has little insight. Kilning is a process that is
carried out based on tradition and many years of experience . During time, the way in
which green malt is kilned has been improved extensively. Although the malting
department of Bavaria produces malt with a quality that is hard to match for competitors,
the malting department wishes to gain more insight into the underlying physics of
kilning. The reason for this is that the vision for the future is that with a better and
deeper knowledge of kilning, the drying process can be controlled using software which
allows for minimising energy requirements, while retaining the quality of the produced
malt.
Research assignment
The following research assignment has been defined, based on the current situation of
Bavaria's malting department:
Develop a mechanistic model that is the basis of the way in which kilning is carried out
and in which energy requirements can be minimised while retaining the quality of the
produced malt and implement this model in the organisation using software.
Kilning analysis
The analysis phase for the malting department is split up into two parts, namely the
equipment that is used in kilning and the drying of green malt.
Firstly, the equipment used in kilning is reviewed. A kiln consists of a number of air
channels, three heat exchangers, and a fan. The air channels are used for guiding air
below the kilning floor and for guiding air that leaves the bed of green malt. The heat
exchangers heat up the incoming air to the desired temperature before it is blown below
the kilning floor. The fan of a kiln blows hot air from the heat exchangers to the kilning
floor.
Secondly, the drying of green malt is reviewed. In drying green malt water transfer takes
place from the green malt to the hot air and simultaneously heat transport takes place
between the hot air and the green malt. The equations used for describing the water and
heat transport are based on research done by Bala and Woods (1984 & 1992). In this
work only the overall resistance to water transport from the green malt to the air was
considered. Detailed transport processes of water inside the particles were not
considered.

III

Holland Malt, Bavaria N.V. Lieshout
Depending on the relative humidity and temperature of
content of the green malt, water is transferred from green
Depending on the temperature difference between the hot
mass flow of hot air, heat is transported from the hot air
provides the heat of evaporation of the water.

the hot air and the moisture
malt to the hot air.
air and the green malt and the
to the green malt. The hot air

Development of the mechanistic model for kilning
Based on the analysis of kilning equipment and the drying behaviour of green malt, a
mechanistic model for the drying of green malt has been developed. The mechanistic
model is designed using the software Mobatec Modeller.
The designed mechanistic model supports in making several kinds of decisions.
The designed model supports decisions regarding the adjustment of control parameters
during kilning. During a simulation of the mechanistic model, process parameters like the
relative humidity of the air and the moisture content of the green malt can be reviewed
continuously. This way, the implications for quality on the produced malt and the energy
requirements of manually adjusting the control parameters of the kilning become clearer
for the operators of the malting department. The advantage of using the mechanistic
model for adjusting the control parameters is that the quality of the malt is not affected
in reality.
The mechanistic model also supports decisions regarding the adjustment of the control
parameters of the kilning to the yearly changing quality of the barley that is used in the
malting department. Different qualities of barley might lead to a different drying
behaviour of the green malt. Reliable measurements of the moisture content of green
malt during kilning are necessary to predict the influence of the quality of barley on the
drying behaviour of green malt. While measurements of the moisture content of the
green malt have been done, these measurements turned out to be not reliable. Accurate
and reliable measurements of the moisture content of green malt and the way in which
the quality of barley affects the drying behaviour require further research.
Lastly, the mechanistic model also supports decisions regarding investments in
equipment that is used in kilning. If it is considered to do investments in for example the
heat exchangers, the resulting reduction in energy requirements can be determined using
the mechanistic model.
Implementation of the mechanistic model for kilning
During the design phase of the mechanistic model, the quality and the potential of the
developed model was discussed with the project supervisors and the operators of the
malting department of Bavaria. Therefore, the potential users of the designed model
know how the model was constructed. A user manual was written in which is explained
how adjustments can be made to the mechanistic model.
Using the student license of Mobatec Modeller, a simulation of the kilning can be made
within 10-15 minutes.
The mechanistic model was applied to several kilning batches and by comparing the
results of the designed model with reality, the model turned out to be able to describe
reality within a deviation of plus 10% to minus 10% on the time needed for each step
during kilning.
Conclusions and recommendations
The main conclusions related to the designed mechanistic model are:
• The kilning in the malting department of Bavaria is represented well by the
developed mechanistic model qualitatively as well as quantitatively.
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•
•
•

The implications of adjusting the control parameters of the kilning can be
determined using the mechanistic model.
The mechanistic model is not able to determine the way in which the kilning
should take place in order to minimise energy requirements.
As far as the quality of malt depends on the moisture content of the green malt
and the accompanying temperature of the air at a certain moment, the quality of
the malt can be monitored.

The main recommendations related to using the designed spreadsheet model are:
• Use the developed mechanistic model in determining the implications of
adjustments in the control parameters of the kilning.
• Use Mobatec Modeller for simulating the mechanistic model.
• Because the quality of the barley determines amongst others the drying behaviour
of the green malt, it is recommended to do additional research in a reliable and
accurate measurement method of the moisture content of green malt. Using the
measurements of the moisture content of green malt, research must done to be
able to take into account the drying behaviour of different barley qualities in the
mechanistic model.

Waste water cleaning facility
Introduction and current situation
In the cleaning of waste water the planning to clean waste water arising from Bavaria's
production processes is based on cleaning the waste water at the moment it arrives at
Bavaria's waste water cleaning facility. In the planning no attention is paid to the
difference in revenues of the generated electricity during off-peak and peak hours for
electricity. Because buffer storage for the waste water coming from the various
production facilities is available, waste water can be stored temporarily before the
cleaning processes take place.
In the current situation, more than half of the electricity bought by Bavaria is bought
during peak hours for electricity, while about 48% of the electricity sold by Bavaria was
sold during peak periods for electricity.
Research assignment
The following research assignment has been defined, based on the analysis of the current
situation of Bavaria's waste water cleaning facility:
Develop a mathematical model that can be used to maximize the revenues minus the
costs of cleaning the waste water by adjusting the planning for cleaning waste water to
the off-peak and peak hours of buying and selling electricity and implement this model in
the organisation using software.
Cleaning waste water analysis
The waste water cleaning facility of Bavaria consists of processing units that are used to
clean waste water. From the buffer storage where waste water can be kept temporarily,
the waste water can flow into two possible directions.
The first direction is via the anaerobic cleaning unit. In the anaerobic cleaning unit the
waste water is cleaned partly and biogas is produced. The produced biogas has to pass a
two processing units before it is burned in a biogas engine. Depending on whether the
moment on which the biogas is burned is in the peak or off-peak period for electricity the
revenues of the electricity generated by burning the biogas can differ. From the

v

Holland Malt, Bavaria N.V. Lieshout
anaerobic cleaning unit, the partly cleaned waste water always flows to the aerobic
cleaning unit in which the waste water is cleaned further.
The second direction in which the waste water flows, is from the buffer storage directly
into the aerobic cleaning unit. During the cleaning of waste water in the aerobic cleaning
unit, no biogas is produced.
From the aerobic cleaning unit, waste water is sent to another cleaning unit, in which the
cleaned waste water is separated from the sludge that is present in the waste water.
From this cleaning unit, the cleaned waste water is supplied to surface water and the
sludge is discharged into tanks.
Revenues in the cleaning of waste water arise through the generation of electricity and
costs arise through the electricity requirements of the processing units of the waste
water cleaning facility and through the addition of several components which help in
cleaning the waste water.
Development of a model for determining the planning of the cleaning of waste water
Based on the analysis of the processes in the waste water cleaning facility, a
mathematical model has been developed that describes the mass and energy flows
through the cleaning units in the waste water cleaning facility.
The off-peak period rate of buying and selling electricity applies on Saturday and Sunday
and from Monday until Friday from 23.00 hours until 7.00 hours. The peak period rate of
buying and selling electricity applies from Monday until Friday from 7.00 hours until
23.00 hours. In order to allow for the difference in off-peak and peak periods and to
allow for fully taking into account the advantage of buffering waste water during off-peak
periods, the planning horizon of the developed mathematical model is set to 24 hours.
The mass and energy transport in and between the cleaning units is integrated over
periods of one hour, which is the mean residence time of the cleaning unit with the
lowest mean residence time. Therefore, the planning horizon is split-up in 24 time steps
of one hour.
After the mathematical model was developed, this model was translated into a
spreadsheet model. The spreadsheet model is made in Microsoft Excel © and by
installing the "solver" software, which is a free add-in of Microsoft Excel ©, the
spreadsheet model can be run on each computer of Bavaria.
The spreadsheet model supports in decision making by generating results for the amount
of waste water that has to be cleaned in each period via the anaerobic cleaning unit as
well as the amount of waste water that flows directly to the aerobic cleaning unit. Next to
these decisions, the spreadsheet model also generates results regarding the amount of
components that has to be added in the cleaning units to clear the waste water
sufficiently.
Implementation of the spreadsheet model
The implementation of the spreadsheet model was already started during the design
phase by discussing the model with potential users. The (preliminary) results of the
model were checked with respect to consistency with reality with amongst others the
operators of the waste water cleaning facility. In addition to this, a user manual was
written which explains how adjustments can be made to the spreadsheet model.
Using the Microsoft Excel © version installed on the computers of Bavaria, the
spreadsheet model can be solved within 1-2 minutes.
In the design phase of the mathematical model input parameters were used many times.
These input parameters can change if new equipment is installed. It is essential for the
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reliability and accuracy of the spreadsheet model to keep the input parameters up-todate.
The spreadsheet model shows that buffering waste water during off-peak periods for
electricity and processing the buffered waste water during peak periods for electricity,
can result in savings up to C 26.000 annually.
Conclusions and recommendations
The main conclusions related to using the designed spreadsheet model are:
• The current way to plan the cleaning of waste water in the waste water cleaning
facility can be improved with regards to revenues and costs by using the designed
spreadsheet model.
• Waste water can best be kept in the buffer storage until the processing of the
waste water results in electricity generation during peak periods for electricity.
• Flows to the anaerobic and aerobic cleaning units can be influenced because of
the presence of valves in the buffer storage.
The main recommendations related to using the designed spreadsheet model are:
• Make use of the designed spreadsheet model to plan the cleaning of waste water.
• Although the designed spreadsheet model describes the mass and energy flows in
the waste water cleaning facility as accurate as possible, the results of the
spreadsheet model must always be looked at with care.
• In order to be able to account for the amount of waste water that arrives at the
waste water cleaning facility, the flow of arriving waste water has to be measured.
It is recommended to place flow meters at each production facility of Bavaria. This
way prefixes can be developed to couple the amount of released waste water to
the production schedule of the production facilities.
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Voorwoord
Dit verslag bevat de resultaten van mijn afstudeerproject, dat van december 2006 tot en
met februari 2008 bij Bavaria's mouterij en afvalwaterzuiveringsinstallatie in Lieshout
heeft plaatsgevonden.
Het afstudeerproject is de afsluiting van zowel de opleiding Technische Bedrijfskunde als
de opleiding Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Ondanks dat voor beide opleidingen een aparte opdracht is geformuleerd, zijn voor beide
opdrachten de inzichten van beide opleidingen toegepast.
De opdracht voor Technische Bedrijfskunde leidt tot een spreadsheetmodel waarmee een
planning kan worden gemaakt voor het verwerken van afvalwater.
De opdracht voor Scheikundige Technologie leidt tot een fysisch model waarmee het
drogen van groenmout kan worden beschreven.
In dit afstudeerproject heb ik geweldige ervaringen opgedaan en heb ik veel geleerd, niet
alleen studiegerelateerd, maar ook over mezelf. Ik wil dan ook iedereen bedanken die op
wat voor manier dan ook zijn bijdrage heeft geleverd.
Als eerste wil ik alle medewerkers van de mouterij en afvalwaterzuivering van Bavaria in
Lieshout bedanken voor de praktische kennis die ze me hebben bijgebracht en voor de
mooie tijd die ik heb gehad bij Bavaria. In het bijzonder wil ik Ger Toonen, de
moutmakers, de elektrotechnische dienst en de mechanisch technische dienst van de
mouterij bedanken.
Als tweede gaat mijn dank uit naar de heer Flapper en de heer Meuldijk, mijn begeleiders
vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, voor hun inzet, de tijd die ze in het project
hebben gestoken en hun kennis die het mij mogelijk heeft gemaakt om dit project tot
een succes te maken.
Als derde, mijn dank voor mijn begeleiders vanuit Bavaria, Reidar Timmermans en
Martijn van Iersel, die mij de mogelijkheid hebben geboden om dit afstudeerproject bij
Bavaria uit te voeren en mij gedurende mijn afstudeertijd hebben begeleid.
Tenslotte gaat mijn dank in niet de minste plaats uit naar mijn ouders die mij hebben
gemaakt tot wie ik nu ben en die er ondanks de thuissituatie altijd voor mij zijn geweest
en mijn vriendin, Britt, die mij de gehele tijd heeft gesteund.

Randy Vaessen
7 februari 2008
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Inleiding

In deze inleiding wordt een overzicht gegeven hoe dit rapport is opgebouwd. De
structuur in dit rapport is ontleend aan de methodologie gepresenteerd door Kempen en
Keizer (2000). Deze methodologie wordt veel toegepast bij het structureren van stageen afstudeeropdrachten. In figuur 1.1 is de structurering die Kempen en Keizer
aanhouden schematisch weergegeven.

Orientatie

Analyse

lrhplementatie

Figuur 1.1: Methodologie vo/gens Kempen en Keizer

Orientatie
Het doel van de orientatiefase is om bekend te raken met het bedrijf waar de opdracht
wordt uitgevoerd. Daarom wordt in deze fase gekeken naar de achtergrond, de
producten en de markt en de relevante bedrijfsprocessen van Bavaria. De resultaten van
de orientatiefase warden besproken in hoofdstuk 2 en 3. In hoofdstuk 2 warden Bavaria,
de producten die Bavaria produceert en de voor de afstudeeropdracht relevante
bedrijfsprocessen beschreven . In hoofdstuk 3 wordt een analyse gegeven van het
probleem dat Bavaria ondervindt en in dat hoofdstuk wordt de koppeling gemaakt tussen
het probleem en de onderzoeksopdracht die aan de basis ligt voor de rest van het
afstudeerproject.
Analyse
In de analysefase wordt aan de hand van de onderzoeksvraag die in de orientatiefase is
geformuleerd een analyse gemaakt van de oorzaken van het probleem en aan de hand
van de resultaten van de analyse warden oplossingsrichtingen voor het probleem
gegeven. Aan de hand van de oplossingsrichtingen wordt verdergegaan naar de volgende
fase, het (her)ontwerp.
In hoofdstuk 4 en 5 warden de analyses van de oorzaken van de geformuleerde
problemen beschreven. Hoofdstuk 4 behandelt de analyse van de mouterij en hoofdstuk
5 behandelt de analyse van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

On twerp
Na het kiezen van een oplossingsrichting wordt in de (her)ontwerpfase een (her)ontwerp
gemaakt dat de oplossing vormt voor het probleem dat in de orientatiefase is
geconstateerd.
In hoofdstuk 6 wordt een ontwerp gepresenteerd voor de mouterij en in hoofdstuk 8 het
ontwerp voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

lmplementatie
De implementatiefase besteed aandacht aan de acties die zijn ondernomen om de
implementatie van het ontwerp succesvol te laten verlopen . De implementatie van het
ontwerp voor de mouterij is in hoofdstuk 7 beschreven en in hoofdstuk 9 is dat gedaan
voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
In hoofdstuk 10 tenslotte warden de conclusies en aanbevelingen gedaan die het
resultaat zijn van het project dat bij Bavaria is verricht.
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Voordat over wordt gegaan op hoofdstuk 2, wordt hier nader ingegaan op de begrippen
energieverbruik en energiegebruik. De reden hiervoor is dat deze begrippen regelmatig
zullen warden gebruikt in dit rapport.
Het 'gebruiken' van iets is volgens het Van Dale woordenboek synoniem aan 'zich
bedienen van iets'. Het 'verbruiken' van iets is gelijk aan 'door gebruik
opmaken/verteren'. Onder aardse omstandigheden geldt de wet van behoud van energie:
Energie kan niet verloren gaan. Wei kan energie warden omgezet van de ene vorm in
een andere. Zo wordt elektrische energie die wordt toegevoerd aan een elektromotor
omgezet in mechanische energie en door wrijvingsverliezen wordt de mechanische
energie gedeeltelijk omgezet in warmte.
Met energieverbruik wordt niet bedoeld dat energie verloren gaat, maar dat een bepaalde
vorm van energie wordt omgezet in een minder bruikbare vorm van energie.
Om het verschil tussen energieverbruik en energiegebruik duidelijker te maken, wordt
hier een voorbeeld geschetst dat is verkregen uit het afstudeerverslag van G.J. Kristen
(1982):
Een groep van 5 gemeentewerkers gebruikt 5 schoppen (iedere gemeentewerker
gebruikt er een) voor het werk bij de plantsoenendienst. Omdat de schoppen intensief
warden gebruikt, moeten elk jaar voor iedere gemeentewerker 2 nieuwe schoppen
warden aangeschaft. De groep verbruikt dus per jaar 10 schoppen.
Als we nu spreken van vermindering van het energiegebruik dan kunnen we dat
vergelijken met de 5 gemeentewerkers aan het werk zetten met 3 in plaats van 5
schoppen.
Als we spreken van vermindering van energieverbruik dan kunnen we dat vergelijken
met het gebruikmaken van schoppen die langer meegaan, zodat per jaar bijvoorbeeld 5
in plaats van 10 schoppen verslijten.
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2

Bedrijfsbeschrijving Bavaria N.V.

In dit hoofdstuk worden Bavaria N.V. en in het bijzonder de bedrijfsonderdelen waar de
afstudeeropdracht betrekking op heeft (mouterij, energiehal en afvalwaterzuivering)
beschreven. Paragraaf 2.1 geeft een korte inleiding op wat Bavaria N.V. is en doet.
Vervolgens beschrijft paragraaf 2.2 het productieproces dat plaatsvindt in de mouterij.
Paragraaf 2.3 beschrijft het productieproces van de afvalwaterzuivering en paragraaf 2.4
tenslotte beschrijft het productieproces en de benodigde installaties in de energiehal.

§ 2.1 Bavaria N.V.
Bavaria N.V., gevestigd in de gemeente Lieshout, is van oorsprong een bierbrouwerij die
is opgericht in het jaar 1719. In de loop van de tijd is de bierbrouwerij uitgegroeid van
een kleine brouwerij van bier tot een moderne onderneming met een bieromzet van 6
miljoen hectoliter bier per jaar en een moutomzet van 250.000 ton per jaar.
Bavaria N.V. brouwt bier in verscheidene verschijningsvormen, zoals pilsener, oud bruin,
bokbier en malt bier, maar ook speciaalbieren zoals Moreeke, 8·6 en Millennium Brew .
Naast het brouwen van bier, produceert Bavaria ook haar eigen mout in de mouterij die
ook op het terrein van Bavaria N.V. in Lieshout is gevestigd. De mouterij is
ondergebracht onder een besloten vennootschap, genaamd Holland Malt, die bestaat uit
een samenwerkingsverband tussen Bavaria N.V. (57% van de aandelen) en de
gerstcollecteur Agrifirm (43% van de aandelen). In het vervolg van het rapport zal de
gehele productielocatie van Bavaria N.V. in Lieshout (inclusief mouterij) worden
aangeduid als 'Bavaria'. Het samenwerkingsverband met Agrifirm is voor Bavaria van
belang omdat Bavaria daardoor meer inzicht en zekerheid krijgt betreffende de gehele
keten "van korrel tot borrel".
Dat Bavaria een moderne bierbrouwerij is, manifesteert zich onder andere in het feit dat
Bavaria zelf bronwater aan de bodem in Lieshout onttrekt en een eigen
afvalwaterzuivering heeft. Om voorop te blijven lopen op het gebied van energieefficiency neemt Bavaria deel aan de overeenkomst die in 1999 is gesloten tussen de
Nederlandse overheid en de energie-intensieve industrie: het Convenant Benchmarking
Energie-efficiency 1 . Dit houdt in dat Bavaria zich inzet om efficienter gebruik te maken
van energie. In uiterlijk 2012 moet Bavaria tot de top 10% van de wereld behoren
betreffende energie efficientie van soortgelijke installaties als de installaties die bij
Bavaria worden gebruikt.

§ 2.2 Mouterij
Om de kernactiviteit van Bavaria uit te voeren (bier brouwen), is een belangrijke
grondstof nodig: mout. Het benodigde mout (ongeveer 63.000 ton mout in 2006) dat
Bavaria voor het brouwproces nodig heeft, wordt geproduceerd in de mouterij van
Bavaria in Lieshout. Naast het leveren van mout aan de brouwerij van Bavaria, wordt het
restant van de aanwezige capaciteit van de mouterij (circa 47.000 ton per jaar) gebruikt
om mout uit te leveren aan brouwerijen over de gehele wereld, tot aan Japan toe.

§ 2.2.1 Productieproces mouterij
Het productieproces van de mouterij is ingericht op het verwerken van de grondstof gerst
tot het eindproduct mout. Dit productieproces heet vermouten en het bestaat uit drie
processtappen:
• Weken
• Kiemen
• Eesten
1

Bron: www.benchmarking-energie.nl
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Nadat de laatste processtap (eesten) heeft plaatsgevonden wordt het resulterende
product 'mout' genoemd. Het geproduceerde mout wordt vervolgens door de brouwerij
van Bavaria, of een andere brouwerij, afgenomen om er bier van te brouwen.
Om het productieproces van de mouterij inzichtelijker te maken, wordt aan de hand van
figuur 2.1 het productieproces toegelicht.

Leverancier
gerst

--~---

Mouterij

Controleren
gerst

Kiemen +
transport naar
eestvloer

Kiani

Transport
naar
weekkuip

Weken +
transport naar
kiemvloer

Eesten +
transport naar
silo

Silo

Uitleveren aan
1 - - - - --+-klant

-

Legenda

v

CJ

= Opslagpunt

= Activiteit

Figuur 2.1: Schematisch overzicht productieproces mouterij

Allereerst wordt gerst ingekocht bij externe partijen die de gerst, voornamelijk via
rivierschepen, aanleveren. Na controle van de gerst wordt deze opgeslagen in silo's van
de mouterij. Als eerste processtap wordt een batch gerst (ongeveer 200 ton) verdeeld
over drie weekkuipen en vervolgens ingeweekt. Een weekkuip is een roestvrijstalen
cilindrische kuip die wordt gebruikt om de gerst in te weken. Bij het weken wordt water
aan de gerst toegevoegd, zodat de gerstkorrels het water opnemen en de gerst wordt
gewassen. De werking van enzymen in de gerstkorrels wordt geactiveerd en
levensactiviteiten ontplooien zich in de gerstkorrels. Het weken van een batch gerst duurt
ongeveer een dag (24 uur).
Nadat een batch gerstkorrels is ingeweekt, wordt deze overgebracht naar een kiemvloer.
Een kiemvloer is een cilindervormige, (voor lucht) permeabele vloer die wordt gebruikt
om gerst te laten kiemen. Het kiemen is noodzakelijk omdat tijdens het brouwen van bier
het zetmeel in de gerstkorrels voldoende snel moet kunnen afbreken. Het kiemen van
gerst zorgt voor het oplosbaar maken van zetmeel, voor het activeren en vormen van
enzymen en het doorlaatbaar maken van celwanden. De kiemtijd is ongeveer 6 dagen,
afhankelijk van het gerstras en de beoogde kwaliteit van het uiteindelijke mout.
Nadat de ingeweekte gerst voldoende is gekiemd, wordt het groenmout genoemd. Het
groenmout moet vervolgens warden gedroogd van een waterpercentage van 40 - 45
massaprocent naar 4,0 - 4,5 massaprocent. Het drogen van groenmout wordt 'eesten'
genoemd, en dit proces is noodzakelijk om de reacties van enzymen te stoppen, kleur
aan het mout te geven, ongewenste aromastoffen en enzymen te verwijderen, gewenste
kleur- en aromastoffen te vormen en het mout houdbaar te maken. Het eesten van het
groenmout neemt ongeveer 24 uur in beslag. Een gelijkmatige opbouw van de
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temperatuur waarbij wordt gedroogd, is noodzakelijk om de kwaliteit van het mout te
garanderen.
Omdat de afstudeeropdracht zich richt op het eesten van groenmout, wordt in
onderstaande paragraaf een gedetailleerde beschrijving gegeven van het eesten.

§ 2.2.2 Eesten
Om het groenmout te drogen wordt het vanuit een kiemvloer op een cilindervormige,
(voor lucht) permeabele vloer gelegd. De vloer waarop het groenmout wordt gelegd,
wordt de eestvloer genoemd. De batch groenmout die op een eestvloer wordt gelegd,
wordt het groenmoutbed genoemd, dat ongeveer 70 centimeter hoog is. Om het
groenmout te drogen wordt verwarmde lucht gebruikt die onder de eestvloer wordt
geleid. Bij het eesten spelen vijf soorten lucht een rol die van of naar het groenmout
stromen : frislucht, directe en indirecte omlucht, aflucht en spuilucht. Frislucht is een
andere benaming voor buitenlucht. Omlucht is lucht die boven de eestvloer (dus nadat de
lucht door het groenmoutbed is geleid) wordt afgezogen en vervolgens opnieuw wordt
gebruikt om groenmout te drogen. In het geval van directe omlucht wordt de lucht
opnieuw ingeleid onder dezelfde eestvloer als waar de omlucht vandaan komt. In geval
van indirecte omlucht wordt de omlucht geleid naar een andere eestvloer. Aflucht is lucht
boven de eestvloer die wordt gebruikt om via een glasbuiswarmtewisselaar de
inkomende frislucht op te warmen. Spuilucht tenslotte is lucht die vanaf de eestvloer
direct naar de omgeving wordt gespuid. Het is afhankelijk van de relatieve vochtigheid en
de temperatuur van de lucht boven de eest, of de lucht als omlucht of als aflucht wordt
gebruikt. Als het eesten voor de helft is gevorderd (na 11
12 uur), wordt de lucht
boven de eestvloeren geleidelijk overgeschakeld van aflucht naar omlucht, omdat de
relatieve vochtigheid van de lucht lager wordt en de temperatuur van de lucht hoger
wordt.

a

Het vermouten (weken, kiemen en eesten) bij Bavaria in Lieshout vindt plaats in
zogenaamde eest- en kiemtorens. In de kiemtorens bevinden zich 10 kiemvloeren, in de
eesttorens bevinden zich 4 eestvloeren, 1 kiemvloer en 6 weekkuipen.
In Lieshout bevinden zich twee eesttorens en twee kiemtorens, die allen fysiek van
elkaar zijn gescheiden. Zie figuur 2.2 voor een schematisch overzicht van de eest- en
kiemtorens. De meest linkse toren is eesttoren B en in deze eesttoren bevinden zich de
eestvloeren 7 (ET 7) en 8 (ET 8). In de meest rechtse toren, eesttoren A genaamd,
bevinden zich de eestvloeren 1 (ET 1) en 2 (ET 2), kiemvloer 11 (KT 11) en alle
weekkuipen (WK 1-6). Van de twee middelste torens wordt de rechter toren, kiemtoren A
genoemd met de kiemvloeren 1 tot en met 5. De linker van de twee middelste torens is
kiemtoren B, met de kiemvloeren 6 tot en met 10.
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Figuur 2.2 : Schematische weergave eest- en kiemtorens bij Bavaria in Ueshout

Elm-horde eestprincipe
Momenteel wordt bij de mouterij volgens het een-horde principe gewerkt, wat betekent
dat de batch van een kiemvloer wordt verdeeld over twee eestvloeren die zich fysiek
boven elkaar bevinden. Het resultaat is dan dat het droogproces in de twee eestvloeren
in dezelfde eesttoren min of meer op hetzelfde moment wordt gestart. Dit betekent dat
beide eestvloeren in dezelfde eesttoren in fase lopen en dus op hetzelfde moment de
piekvraag aan energie en frislucht hebben . Op het moment dat het groenmout van
eestvloer 1 nog erg vochtig (en de benodigde temperatuur dus laag) is, kan omlucht van
eestvloer 2 naar deze eestvloer worden geleid. Maar door het in fase lopen van de
eestvloeren, is de relatieve vochtigheid van de lucht boven eestvloer 2 rond 100%. Het
gebruiken van omlucht van eestvloer 2 om eestvloer 1 te drogen is dus geen optie.
Twee-horde eestprincipe
Het twee-horde principe houdt in dat de batch van een kiemvloer wordt verdeeld over
een eestvloer in eesttoren B en een eestvloer in eesttoren A. Omdat iedere 12 uur een
kiemvloer gereed is om af te laden naar de eestvloeren, opereren de eestvloeren die zich
boven elkaar bevinden in tegenfase. Op het moment dat het groenmout van eestvloer 1
nog erg vochtig is (de eerste 5 6 uur), is de lucht boven eestvloer 2, die dan al de helft
van de eesttijd erop heeft zitten , relatief droog. De lucht boven eestvloer 2 kan dus als
omlucht voor eestvloer 1 fungeren. Het twee-horde eesten zou zo kunnen leiden tot een
betere benutting van de warmte van de omlucht/aflucht. Deze manier van eesten is
analoog voor eestvloer 7 en 8.

a
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§ 2.3 Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Zoals al eerder vermeld, heeft Bavaria een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI)
die zich op het terrein van Bavaria bevindt.

Alie afvalwater dat bij de productielocaties ontstaat, wordt via een ondergronds
leidingennetwerk getransporteerd naar de AWZI. De productielocaties die bij Bavaria
worden onderscheiden, zijn:
• De mouterij
• De brouwerij
• De bottelarij
• De energiehal
In figuur 2.3 is het productieproces van de AWZI schematisch weergegeven. Aan de hand
van dit schematische overzicht zal het productieproces bij de AWZI worden toegelicht.
Aanvoer afvalwater
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Figuur 2.3: Schematisch overzicht afvalwaterzuiveringsinstallatie Bavaria

Het ontstane afvalwater wordt bij de AWZI opgeslagen in een buffertank waar het
afvalwater wordt gemengd. Vanuit de buffertank wordt het afvalwater naar de
voorverzuringstank geleid. In de voorverzuringstank wordt de pH van het afvalwater
gemeten en indien nodig aangepast door toevoeging van natronloog dan wel zoutzuur.
De pH is een uitdrukking voor de zuurgraad van een waterige oplossing 2 • Een neutrale
oplossing heeft een pH van 7, een zure oplossing heeft een pH kleiner dan 7 en een
basische oplossing heeft een pH die groter is dan 7.
De processtap in de voorverzuringstank is de laatste processtap voordat het afvalwater
naar de anaerobe zuivering wordt geleid. In de anaerobe zuivering wordt het afvalwater
in een zuurstofloze ruimte gebracht waar micro-organismen het organische afval uit het
afvalwater afbreken en daarbij biogas produceren. Het geproduceerde biogas wordt
2

De pH van een oplossing is te berekenen door de vergelijking: pH= -log [ H 30+
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afgevangen en naar de energiehal geleid waar het in de biogasmotoren als brandstof
wordt gebruikt voor de biogasmotor.
Na behandeling van het afvalwater in de anaerobe zuivering, wordt verdere zuivering van
het afvalwater verkregen door middel van de aerobe zuiveringsstap. In de aerobe
zuiveringsstap wordt het afval in het afvalwater verder afgebroken door bacterien in
aanwezigheid van zuurstof.

§ 2.4 Energiehal
Om een goed inzicht te krijgen in het productieproces van de energiehal (E-hal), is in
paragraaf 2.4.1 een overzicht gegeven van de installaties die in de E-hal worden
gebruikt. Voor het opwekken van energie wordt gebruik gemaakt van twee verschillende
soorten warmtekrachtkoppelingen
(WKK's), namelijk gasturbine warmtekrachtkoppelingen en biogasmotor warmtekrachtkoppelingen. In paragraaf 2.4.2 is de
energiebehoefte nader verklaard.

§ 2.4.1 Energieopwekkinginstallaties
In deze paragraaf worden de gasturbine warmtekrachtkoppeling en de biogasmotor
warmtekrachtkoppeling, die worden gebruikt in de E-hal om de benodigde energie op te
wekken, nader besproken.

Gasturbine warmtekrachtkoppeling
De werking van een gasturbine WKK is als volgt. Aardgas wordt in de verbrandingskamer
van de gasturbine WKK geleid alwaar het wordt verbrand. Bij het verbranden van het
aardgas ontstaan verbrandingsgassen die een temperatuur hebben van 700 °C. 3 Door de
ontstane verbrandingsgassen wordt een turbine aangedreven die elektriciteit opwekt. De
temperatuur van de uitlaatgassen van de turbine is 350 °C tot 550 °C. De energie die de
rookgassen bezitten, wordt in eerste instantie gebruikt om stoom (10 bar) op te wekken
door het verdampen van water. Door het overdragen van warmte van de rookgassen
naar het water koelen de rookgassen af. Als de rookgassen zijn afgekoeld tot ongeveer
90 °C, wordt zoveel mogelijk restwarmte van de rookgassen gebruikt om warm water te
verkrijgen. Het opwekken van zowel stoom als het opwarmen van water gebeurt dus op
basis van het verwarmen van water met rookgassen. Het verschil tussen stoom en warm
water is dat water moet verdampen voor het verkrijgen van stoom terwijl dit voor warm
water niet het geval is.
In de E-hal staan twee WKK's die ervoor zorgen dat aan de totale behoefte aan stoom
wordt voldaan. De hoeveelheid elektriciteit en warm water die hierbij ontstaan, zijn dus
afhankelijk van de totale stoombehoefte op een bepaald moment. In het geval dat meer
elektriciteit nodig is dan op een moment door de WKK's wordt geleverd, wordt
elektriciteit van het openbare elektriciteitsnet onttrokken. Als de WKK's meer elektriciteit
leveren dan benodigd, wordt de overtollige elektriciteit verkocht aan het
elektriciteitsbedrijf.

Biogasmotor
In de biogasmotor wordt brandstof verbrand waarbij een zuigermotor zorgt voor het
opwekken van elektriciteit. De biogasmotor is gebaseerd op hetzelfde principe als de
WKK met het verschil dat biogas de brandstof is voor biogasmotoren, waar aardgas de
brandstof is voor WKK's. Bovendien kan met de biogasmotor geen stoom worden
opgewekt. De reden hiervoor is dat de temperatuur van de rookgassen van de
biogasmotor niet voldoende hoog is om stoom te maken. Biogas en aardgas verschillen in
de hoeveelheid energie die ermee kan worden opgewekt. De hoeveelheid energie die de
verbranding van biogas dan wel aardgas oplevert, wordt bepaald door het percentage
brandbaar gas en de verbrandingswarmte van dat brandbare gas. De brandbare
component in biogas is methaan terwijl in aardgas naast methaan ook nog wat andere
3

Bron : Energiebeheer Bavaria
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koolwaterstoffen zitten. Met een koolwaterstof wordt een stof bedoeld die bestaat uit
koolstof- en waterstofatomen.
Biagas bestaat voor gemiddeld 66% uit het brandbare methaan terwijl aardgas voor
gemiddeld 81 % uit methaan bestaat 4 • Het verschil in het gebruik van aardgas dan wel
biogas als brandstof is dat aardgas bij verbranding gemiddeld 32 MJ/m 3 oplevert terwijl
dit voor biogas tussen 21,5 en 23,5 MJ/m 3 ligt 5 •

§ 2.4.2 Energiebehoefte
In deze paragraaf warden de energiestromen en afvalwaterstromen binnen Bavaria
toegelicht. Binnen Bavaria kunnen de hoofdafnemers van energie warden uitgesplitst in:
• De mouterij
• De brouwerij
• De bottelarij
• De energiehal
De drie energiedragers (warm water, stoom en elektriciteit) die in de E-hal warden
opgewekt, warden niet alle drie door alle hoofdafnemers van energie gebruikt. In figuur
2.4 is een overzicht te zien van de energiedragers en afvalwaterstromen bij Bavaria.
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Figuur 2.4: Overzicht energiedragers en afvalwaterstromen

Zoals in figuur 2.4 is te zien, warden stoom en elektriciteit door alle vier de
productieafdelingen afgenomen. De energiedrager warm water wordt alleen door de
mouterij gebruikt.
4

5

Bron: www.senternovem.nl
Bron: Energiebeheer Bavaria
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3

Probleembeschrijving

In dit hoofdstuk zal de analyse van het probleem waar Bavaria mee kampt aan de orde
komen. Daartoe wordt in paragraaf 3 .1 de achtergrond van het probleem geschetst. In
paragraaf 3.2 wordt de huidige prestatie met betrekking tot (her)gebruik van energie
geschetst. In paragraaf 3.3 tenslotte wordt het probleem en de onderzoeksvraag van
Bavaria geformuleerd.

§ 3.1 Achtergrond van het probleem
In 1998 is voor bedrijven de energiemarkt geliberaliseerd, wat betekent dat bedrijven
hun eigen energieleverancier mogen uitkiezen. Hoewel de verwachting was dat de
energieprijzen zouden dalen vanwege de toename van concurrentie tussen
energieleveranciers, hebben de stijging van de prijs van een vat aardolie (tot een
recordhoogte van 100 Amerikaanse dollar per vat) en de liberalisering van de
energiemarkt ertoe geleid dat de gasprijs is gestegen. Zie figuur 3.1 voor het verloop van
de gasprijs in 2005 en 2006. De geschatte waarde voor de gasprijs in 2009 is zelfs
opgelopen naar meer dan 25 eurocent per kubieke meter.
Gasprljsontwlkkeling 2005 - 2006
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Figuur 3.1: Gasprijsontwikkeling in 2005 en 2006 6

Het is te verwachten dat door de aanhoudende oorlog in Irak, de liberalisering van de
energiemarkt voor consumenten en de toenemende vraag van China en India naar
aardolie ook de prijzen voor aardgas nog verder zullen toenemen.
In het kader van de stijgende energieprijzen en de toenemende focus op energieefficientie heeft Bavaria besloten om een afstudeerder van de Technische Universiteit
Eindhoven in te zetten om potentiele energiebesparingen te identificeren bij het
verwerken van gerst tot mout in de mouterij en bij de verwerking van afvalwater tot
biogas.

6

Bron: Energiebeheer Bavaria
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§ 3.2 Huidige prestatie
Tot op heden wordt in de mouterij gewerkt op basis van traditie en ervaring van de
werknemers. In de zomer van 2007 is de mouterij verbouwd zodat het mogelijk is
geworden om in het twee-horde eestprincipe te kunnen werken. Momenteel is geen
fysisch model voorhanden dat beschrijft hoe het veranderen van het ventilatordebiet, de
luchtstromen en de temperatuur het drogen van het groenmout be'invloedt. Daarom is
het op dit moment niet mogelijk om te bepalen of het eestproces zodanig wordt
aangestuurd dat de energie zo efficient mogelijk wordt benut.
Bij de afvalwaterzuivering wordt op dit moment afvalwater verwerkt tot biogas
afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater die vanaf de productieafdelingen wordt
aangevoerd. Bij het verwerken van het afvalwater is dus de aanvoer van afvalwater
leidend en niet de vraag naar energie. Bovendien wordt bij de verwerking van afvalwater
geen rekening gehouden met de hogere elektriciteitsprijs die overdag geldt bij
inkoop/verkoop van elektriciteit van/aan het openbare net. Het overdag aanbieden van
een hoeveelheid elektriciteit levert meer geld op dan het 's nachts aanbieden van
dezelfde hoeveelheid elektriciteit. Zo kost het overdag inkopen van een bepaalde
hoeveelheid elektriciteit ook meer dan het 's nachts inkopen van dezelfde hoeveelheid
elektriciteit. In ta be I 3 .1 is weergegeven hoeveel elektriciteit overdag en 's nachts is
ingekocht en verkocht in 2007 .
e/ektriciteit 2007

Hoeveelheid %

59
40
48
51

Inkoop
Verkoop

4
6
4
6

In tabel 3.1 is te zien dat meer dan de helft van de ingekochte elektriciteit in de piekuren
gebeurt, terwijl ongeveer 48% van de elektriciteit tegen het piektarief wordt verkocht.

§ 3.3 Probleemformulering en onderzoeksopdracht
Zoals in het begin van dit hoofdstuk is beschreven, is er op dit moment geen fysisch
model achter de procesaansturing van het eesten. Onder procesaansturing van het
eesten wordt het aanpassen van de volgende parameters in de tijd verstaan:
• Temperatuur onder de eestvloer
• Toerental van de ventilator die lucht onder de eestvloer blaast
• Sturing van de frislucht-, omlucht- , aflucht- en spuiluchtstromen
Vanuit de mouterij bestaat de behoefte om meer inzicht te krijgen in de
procestechnologische achtergrond van het drogen van groenmout en zodoende in
energiekosten te kunnen besparen. Vanuit de afdeling energiebeheer bestaat de behoefte
om de planning van het verwerken van afvalwater tot biogas onder de loep te nemen om
zodoende mogelijk het verschil tussen de opbrengsten en de kosten bij de opwekking van
energie uit biogas te maximaliseren.
De problemen van de mouterij en de afdeling energiebeheer worden, ieder apart, als
vol gt geformuleerd:

Mouterii:
De mouterij heeft geen fysisch model dat de basis is voor de procesaansturing van het
eesten en daardoor is moeilijk te bepalen of en hoe energiebesparingen bij het eesten
mogelijk zijn.

14

Holland Malt, Bavaria Lieshout
Energiebeheer:
Bij de afdeling energiebeheer wordt afvalwater verwerkt tot biogas zonder piek- en
daltarieven van elektriciteit in ogenschouw te nemen en daardoor is niet duidelijk of en
hoe energiebesparingen bij het plannen van de verwerking van afvalwater mogelijk zijn.
Om een oplossing te vinden voor het probleem dat in de mouterij wordt ervaren, is
hieronder de onderzoeksopdracht voor de afstudeeropdracht betreffende de mouterij
geformuleerd .
Mouterij:
Ontwikkel een fysisch model dat als basis kan dienen voor het aansturen van het eesten,
waarbij de energiebehoefte van het eesten kan warden geminimaliseerd terwijl de
kwaliteit van het geproduceerde mout gegarandeerd blijft en implementeer dit model in
de organisatie met behulp van software.
De kwal iteit van geproduceerd mout wordt beoordeeld op een aantal criteria waarvan de
specificatielijst van een bepaalde afnemer in bijlage 1 is opgenomen. In deze
specificatielijst is te zien aan welke specificaties het geproduceerde mout moet voldoen
voor deze afnemer. Bovendien wordt bij de specificaties de methode aangegeven
waarmee de specificatie moet worden getoetst.
Van deze criteria worden vooral het vochtgehalte, de kleur en de aroma bepaald door de
manier van eesten. De andere criteria warden voor het grootste gedeelte be'invloed door
het weken en kiemen . De procesparameters die het vochtgehalte, de kleur en de aroma
bepalen, zijn het verloop van de temperatuur en de relatieve vochtigheid van het
groenmout als functie van de tijd.
Om een oplossing te vinden voor het probleem dat in de afvalwaterzuivering wordt
ervaren, is hieronder de onderzoeksopdracht voor de afstudeeropdracht betreffende de
afvalwaterzuivering geformuleerd.
Enerqiebeheer:
Ontwikkel een planningsmodel dat in staat is om de opbrengsten minus de kosten van
het verwerken van afvalwater te maximaliseren door de planning van het verwerken van
afvalwater af te stemmen op het tarief van het inkopen en verkopen van elektriciteit en
implementeer dit model in de organisatie met behulp van software .
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4

Analyse eesten

In dit hoofdstuk wordt de analyse van het droogproces in de mouterij weergegeven.
Allereerst wordt in paragraaf 4.1 uiteengezet hoe de luchtstromen in en rond een
eestvloer kunnen lopen . In paragraaf 4.2 worden de warmtewisselaars, die zorgen dat de
drooglucht naar de gewenste temperatuur wordt opgewarmd, besproken. Drooglucht is
de lucht die door het groenmoutbed wordt geleid om het groenmout te drogen. De
voortstuwing van de drooglucht vindt plaats door een ventilator. Deze wordt in paragraaf
4.3 nader toegelicht. De receptuur (temperatuur, raamschakeling en toerental ventilator)
die Bavaria momenteel gebruikt, wordt in paragraaf 4.4 behandeld. In paragraaf 4.5
tenslotte wordt het droogproces van het groenmout besproken.

§ 4.1 Overzicht luchtstromen
Zoals eerder in dit verslag is aangegeven, wordt bij het eesten gebruik gemaakt van
verschillende 'soorten' lucht:
• Frislucht
• Omlucht
o Directe omlucht
o Indirecte omlucht
• Aflucht
• Spuilucht
De drooglucht die door het groenmoutbed wordt geleid, kan uit een van deze
luchtstromen of een combinatie van deze luchtstromen bestaan. De wijze waarop deze
luchtstromen worden gemengd, is van groot belang bij het eesten, omdat dat bepaalt
hoe (snel) het eesten verloopt. De reden hiervoor is dat de temperatuur en relatieve
vochtigheid van de drooglucht worden be'lnvloed door het mengen van de aanwezige
luchtstromen. De temperatuur en relatieve vochtigheid van de drooglucht zijn op hun
beurt bepalend voor de tijd die nodig is voor het eesten en de kwaliteit van het
geproduceerde mout .
De lucht die door het (groen)moutbed is geleid, kan als aflucht, omlucht (direct of
indirect) of spuilucht worden gebruikt. De keuze tussen deze verschillende manieren om
de gebruikte drooglucht aan te sturen, is afhankelijk van de fase waarin het eesten zich
bevindt. Iedere manier waarop de gebruikte drooglucht wordt aangestuurd heeft voor- en
nadelen:
• Aflucht wordt naar de glasbuiswarmtewisselaar gestuurd, waardoor een gedeelte
van de energie-inhoud van de verwarmde lucht wordt teruggewonnen . Dit
betekent ook dat een gedeelte van de energie-inhoud niet wordt teruggewonnen.
• Omlucht wordt in zijn geheel terug onder de eestvloer geleid, waardoor de gehele
energie-inhoud van de lucht opnieuw wordt gebruikt om water uit het
(groen)mout te verwijderen. De lucht die wordt teruggeleid onder de eestvloer
bevat echter wel meer water omdat deze lucht al is gebruikt om het (groen)mout
te drogen.
• Spuilucht wordt direct vanaf de eestvloer naar de buitenlucht geleid. De gehele
energie-inhoud van deze lucht gaat dus verloren. Een voordeel van het gebruiken
van spuilucht is dat de warmte boven de eestvloer snel verloren gaat, waardoor
het mout beter kan afkoelen aan het einde van het eestproces. Een ander
voordeel is dat door het gebruiken van spuilucht in plaats van aflucht het
drukverschil over de glasbuiswarmtewisselaar kleiner wordt.
In figuur 4.1 is een overzicht gegeven van de luchtstromen bij een eestvloer.
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Figuur 4.1 : Luchtstromen in en rond een eestvloer

De luchtstromen in en rond een eestvloer worden via luchtkanalen gescheiden van
elkaar. Om te kunnen schakelen tussen het gebruik van aflucht, omlucht en spuilucht zijn
in de luchtkanalen ramen ingebouwd. Het (elektronisch) openen en sluiten van ramen
zorgt ervoor dat de lucht door de gewenste luchtkanalen stroomt.

§ 4.2 Warmtewisselaars
De werking van een warmtewisselaar is gebaseerd op het feit dat warmte stroomt van
een medium met hogere temperatuur naar een medium met een lagere temperatuur. Bij
bijvoorbeeld de glasbuiswarmtewisselaar is de aflucht warmer dan de glazen buisjes van
de warmtewisselaar waar de aflucht tegenaan stroomt. Daardoor geeft de aflucht
warmte af aan de glazen buisjes. In de glazen buisjes stroom "koude" buitenlucht
(frislucht) . Omdat de glazen buisjes een hogere temperatuur hebben dan de frislucht,
geven de glazen buisjes warmte af aan de frislucht, waarbij de frislucht wordt
opgewarmd. Bij de warmteoverdracht wordt de aflucht en frislucht niet met elkaar
vermengd.
In de mouterij worden drie warmtewisselaars gebruikt die alle als doel hebben om de
inkomende frisluchtstroom op te warmen . Het verschil tussen de warmtewisselaars
bestaat uit het materiaal waaruit de warmtewisselaar bestaat en het medium dat wordt
gebruikt om de frislucht op te warmen. De drie warmtewisselaars die worden gebruikt
bij de mouterij zijn :
• de glasbuiswarmtewisselaar,
• de voorverwarming en
• de naverwarming .
Deze drie warmtewisselaars worden in de volgende drie subparagrafen nader uitgelegd .
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§ 4.2.1 Glasbuiswarmtewisselaar
De eerste stap in het opwarmen van de frislucht vindt plaats door opwarming in de
glasbuiswarmtewisselaar met retourlucht van de eestvloer (aflucht). Deze aflucht is lucht
die door het groenmoutbed is geleid en vocht heeft opgenomen van de
groenmoutkorrels. Indien de aflucht een hogere temperatuur heeft dan de frislucht, is
deze geschikt om de frislucht op te warmen.
De frislucht stroomt vanuit de omgeving de mouterij binnen door ongeveer 18.000
glazen buisjes van drie meter lengte, waarbij alle glazen buisjes parallel aan elkaar
lopen. In figuur 4.2 is een impressie van de glasbuiswarmtewisselaar te zien. Loodrecht
op de glazen buisjes stroomt de aflucht die, nadat het de buitenlucht heeft opgewarmd,
wordt gespuid naar de omgeving. Dit stromingsprofiel in de warmtewisselaar (een stroom
loodrecht op de andere) wordt kruisstroom genoemd. In bijlage 2 is een nadere
toelichting te vinden over de werking van de glasbuiswarmtewisselaar en de
warmteoverdrachtcapaciteit die de glasbuiswarmtewisselaar heeft.

Figuur 4.2: Glasbuiswarmtewisse/aar

§ 4.2.2 Voorverwarming
De voorverwarming is de tweede stap in het verwarmen van de frislucht naar de
gewenste temperatuur. De voorverwarming is net zoals de glasbuiswarmtewisselaar ook
ingericht als kruisstroom warmtewisselaar. Anders dan in de glasbuiswarmtewisselaar is,
in plaats van aflucht, warm water het medium dat wordt gebruikt om de frislucht verder
op te warmen. In de huidige procesaansturing wordt al het warme water dat beschikbaar
is in de E-hal gebruikt in de mouterij bij de voorverwarming van de eestvloeren. De
hoeveelheid warm water die beschikbaar is, is gelijk aan 65 m 3 warm water per uur.
Omdat bij de opwarming van water in de E-hal wordt gestuurd op het continu
rondpompen van 65 m 3 warm water per uur, varieert de temperatuur van het warme
water afhankelijk van de hoeveelheid warmte die in de biogasmotoren en WKK's
beschikbaar is om water op te warmen. In bijlage 3 is een nadere toelichting te vinden
over de werking en de warmteoverdrachtcapaciteit van de voorverwarming.

§ 4.2.3 Naverwarming
De naverwarming is de tweede (en laatste) stap in het verwarmen van de frislucht naar
de gewenste temperatuur ender de eestvloer. Anders dan bij de glasbuiswarmtewisselaar
en voorverwarming, waar het aanwezige warmteoverdragende vermogen volledig wordt
gebruikt, heeft de naverwarming een regelsysteem waarmee de lucht naar de gewenste
temperatuur wordt opgewarmd .
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In de naverwarming wordt oak het kruisstroom principe toegepast om de lucht op te
warmen. Als warmteafgevend medium wordt warm water gebruikt, dat met stoom op de
gewenste temperatuur wordt gebracht. Hoewel zowel de voorverwarming als
naverwarming de lucht opwarmt met water, is het verschil dat de naverwarming een
regelsysteem heeft waarmee de temperatuur van het warme water een hogere
temperatuur kan krijgen dan in de voorverwarming. Zodoende is de naverwarming
geschikter om de lucht op de gewenste temperatuur te krijgen. De reden voor het
gebruik van zowel een voorverwarming als naverwarming is dat het warme water
afkomstig van de E-hal een bijproduct is dat alleen op deze manier bij de mouterij nuttig
wordt gebruikt. Echter, met alleen het warme water van de E-hal kan de lucht niet (snel)
genoeg warden opgewarmd tot de gewenste temperatuur. In bijlage 4 wordt de werking
van de naverwarming nader uitgelegd.

§ 4.3 Ventilator
De lucht die wordt gebruikt om het groenmout te drogen, wordt door een ventilator
rondgepompt. Een ventilator heeft als eigenschap bij een bepaald toerental een bepaald
volumedebiet (kubieke meters lucht per tijdseenheid) te bereiken, onafhankelijk van de
heersende druk en temperatuur. Echter, indien het drukverschil voor en na de ventilator
grater wordt, betekent dit dat de ventilator meer vermogen nodig heeft om dezelfde
hoeveelheid kubieke meters lucht te verplaatsen 7 • In de schacht waar de ventilator de
lucht blaast, is tijdens het project een snelheidsmeter opgesteld die de snelheid van de
lucht meet. Bij het maximale toerental van de ventilator bleek uit de metingen de
gemiddelde snelheid van de lucht over het gehele uitstroomoppervlakte (6,01 m 2 ) gelijk
te zijn aan 15,3 meter per seconde. Het volumedebiet van de ventilator kan dan warden
berekend door het vermenigvuldigen van de oppervlakte van de schacht met de
gemiddelde snelheid door de schacht en het volumedebiet is dan 92,0 kubieke meter per
seconde.

§ 4.4 Eestreceptuur
Om het groenmout te drogen wordt een recept gehanteerd waarmee de luchtstromen en
temperatuur daarvan warden geregeld. De parameters die kunnen warden gevarieerd,
zijn:
• de temperatuur onder de eestvloer
• het toerental van de ventilator
• de stand van de ramen die de luchtstromen regelen
• de duur van een processtap
Een eestrecept bestaat uit een aantal stappen. Bij iedere stap in het recept zijn de
parameters, die hierboven zijn opgesomd, vastgelegd. De duur van een stap wordt
bepaald door de laagst aanvaardbare temperatuur boven de vloer, de hoogst
aanvaardbare relatieve vochtigheid van de lucht boven de vloer en/of de minimum en
maximum tijdsduur van die stap. Een voorbeeld van een eestrecept van de mouterij is te
vinden in bijlage 5.

§ 4.5 Drogen van groenmout
In deze paragraaf wordt het proces dat schuilgaat achter het drogen van groenmout
ontrafeld. Het drogen van groenmout kan warden samengevat in watertransport van
groenmout naar lucht en warmtetransport van lucht naar groenmout. Hoewel het wateren warmtetransport gelijktijdig plaatsvinden, zijn deze in aparte paragrafen beschreven.
In paragraaf 4.5.1 wordt het watertransport van het groenmout naar de lucht beschreven
en in paragraaf 4.5.2 wordt het warmtetransport tussen de lucht en het groenmout
2

7

· W· = G ·LI ( u +p +-+
v
Dit vol gt uit de energiebalans over de ventilator: Q+
g ·y

;
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beschreven. Zowel de beschrijving van het watertransport als het warmtetransport is
gebaseerd op onderzoek verricht door Bala en Woods {1984).

§ 4.5.1 Watertransport van groenmout naar lucht
Het doel van het drogen van het groenmout is om het vochtgehalte in de
groenmoutkorrels terug te brengen van ongeveer 40-45 massaprocent tot 4-5
massaprocent (natte stof basis). Bij het aangeven van het vochtgehalte van een
bepaalde stof, worden twee soorten vochtgehalte onderscheiden, (Briggs, 1998):
• Het vochtgehalte op droge stof basis.
• Het vochtgehalte op natte stof basis.
Bij het berekenen van het vochtgehalte op droge basis wordt het gewicht aan vocht in
een bepaalde hoeveelheid stof gedeeld door het gewicht van die hoeveelheid stof,
exclusief het aanwezige vocht. Bij het berekenen van het vochtgehalte op natte stof
basis, wordt het gewicht aan vocht in een bepaalde hoeveelheid stof gedeeld door het
totaalgewicht van de hoeveelheid stof, dus inclusief het aanwezige vocht. Omdat bij
Bavaria het vochtgehalte op natte stof basis wordt gebruikt, maar bij berekeningen vaak
de droge stof basis handig is, wordt in dit afstudeerverslag altijd aangegeven of het
vochtgehalte op droge stof (ds) dan wel natte stof (ns) basis is.
Om de afname in vochtgehalte te bewerkstelligen, moet water vanuit de
groenmoutkorrels worden overgebracht naar de lucht. Het beschrijven van het
watertransport vanuit het groenmout naar de lucht is in deze afstudeeropdracht
gebaseerd op Bala en Woods (1984) . Zij hebben onderzocht hoe het drogen van
groenmout kwantitatief kan worden beschreven. Aan de hand van hun artikel kan
vergelijking 4.1 worden gedestilleerd die wordt gebruikt om de droogsnelheid van het
groenmout te beschrijven:

F = M gm ,ns 'k '(X m ,ns - X m ,ns,ev )
n
MmHzO

(4.1)

Waarbij:

= droogsnelheid van groenmout, [ mol water Is]
M gm.ns = massa van groenmout op de eestvloer op natte stof basis, [kg ns]
k = droogconstante, [ 1 Is]
X m,ns = vochtgehalte van groenmout op natte stof basis, [kg water I kg ns]
F"

X m,ns.ev = evenwichtsvochtgehalte van groenmout op natte stof basis, [kg water I kg ns]
MmH,o = molmassa van water: 0,018 [kg I mot]
Gekozen is voor "molen" als eenheid om transport van stoffen in het eestproces te
beschrijven, omdat dit de standaard eenheid is in het programma Mobatec Modeller,
waarmee het eestproces wordt gemodelleerd. Zie bijlage 13 voor uitleg over "molen" als
rekeneenheid .
Zowel het (evenwichts)vochtgehalte van het groenmout als de droogconstante worden in
onderstaande paragrafen uitgelegd.

(Evenwichts)vochtgehalte
De drijvende kracht die wordt gebruikt om groenmout te drogen wordt bepaald door
twee variabelen. Enerzijds het evenwichtsvochtgehalte van het groenmout op een
bepaald moment en anderzijds het vochtgehalte van het groenmout. Het
evenwichtsvochtgehalte van het groenmout is afhankelijk van de relatieve vochtigheid en
temperatuur van de lucht waarmee het groenmout wordt gedroogd. De relatieve
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luchtvochtigheid is de verhouding tussen de in de lucht aanwezige hoeveelheid
waterdamp en de maximale hoeveelheid waterdamp die de lucht bij de heersende
temperatuur kan bevatten. Het evenwichtsvochtgehalte van het groenmout is het
maximale vochtgehalte dat bij de heersende partiaalspanning van waterdamp kan
warden behaald in het groenmout.
De relatieve vochtigheid en de temperatuur van de lucht die wordt gebruikt om het
groenmout te drogen bepaalt wat de evenwichtswaarde voor het vochtgehalte van het
groenmout is. Hoe het evenwichtsvochtgehalte van het groenmout varieert als functie
van de relatieve vochtigheid van de lucht wordt weergegeven in een zogenaamde
sorptie-isotherm.
Pixton en Henderson (1981) hebben de sorptie-isotherm van groenmout experimenteel
vastgesteld en in bijlage 6 is de sorptie-isotherm die Pixton en Henderson hebben
bepaald, weergegeven. In deze bijlage is oak een tabel te vinden waarin de sorptieisotherm van een grafiek is vertaald naar de gegevens ervan in tabelvorm. Om de relatie
tussen de evenwichtswateractiviteit en het vochtgehalte in het groenmout te kunnen
modelleren, moet de relatie met behulp van een wiskundige vergelijking warden
beschreven. Over de toepasbaarheid van verschillende vergelijkingen voor het
beschrijven van het evenwichtsvochtgehalte van allerlei graansoorten is uitgebreid
onderzoek gedaan (Pixton en Howe, 1983). De vergelijking die volgens Pixton en Howe
(1983) mag warden gebruikt om het evenwichtsvochtgehalte van granen te beschrijven
is door Bala en Woods (1992) toegespitst op het drogen van groenmout. Dit heeft geleid
tot vergelijking 4.2.

x m,ns ,ev =

10,47-In(-R·T, ·ln(Rv))

(4.2)

0, 2999

Waarbij:

X m ,ns ,ev = evenwichtsvochtgehalte van groenmout op natte stof basis, [kg water I kg ns]

R

= gasconstante, [1

T, = temperatuur van
RV

= relatieve

l(mol·K)]

de lucht die wordt gebruikt om te drogen, [K]

vochtigheid van de lucht die wordt gebruikt om te drogen, weergegeven

alsfractie, [-]

Droogconstante
Hoewel de naam anders doet vermoeden is de droogconstante geen constante in het
droogproces. Deze is namelijk afhankelijk van de temperatuur van de lucht waarmee
wordt gedroogd en kan volgens Bala en Woods (1984) warden beschreven met de
volgende vergelijking :

k = I,993 ·JO'

·exp[ -6:,20]

(4 .3)

Waarbij:
k = droogconstante, [ 1 Is]

T, =

temperatuur van de lucht die wordt gebruikt om te drogen, [K] 8

8

Kelvin wordt vaak gebruikt als eenheid van de grootheid temperatuur. Om de
temperatuur in Kelvin om te rekenen naar de temperatuur in graden Celsius, moet
273,15 van de temperatuur in Kelvin warden afgetrokken.
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De droogconstante die met behulp van vergelijking 4.3 kan worden berekend, is de totale
stofoverdrachtscoefficient die de weerstanden voor stofoverdracht van het groenmout
naar de lucht samenvat . De weerstanden voor stofoverdracht bestaan uit:
• Inwendige overdracht van water in de kern van een groenmoutkorrel naar de
buitenkant van de groenmoutkorrel.
• Uitwendige overdracht van water van de buitenkant van de groenmoutkorrel naar
de lucht.
De weerstand die de overdracht van water het meest beperkt is de inwendige
wateroverdracht, getuige de hoge waarde die de constante achter de exponent heeft in
vergelijking 4.3. Deze constante stelt de activeringsenergie voor die nodig is om het
watertransport in de groenmoutkorrel op gang te krijgen.
Naarmate de
activeringsenergie groter is, wordt de weerstand om inwendige overdracht van water te
bewerkstelligen groter.
Om de droogconstante voor het drogen van groenmout toe te kunnen spitsen op de
gerstsoorten die bij Bavaria worden gebruikt zijn tijdens het eesten groenmoutmonsters
genomen op verschillende hoogtes in het groenmoutbed. Van deze groenmoutmonsters
is vervolgens het vochtgehalte bepaald. Het meten van het vochtgehalte van het
groenmout is gedaan volgens de standaard vochtgehalte bepaling van Bavaria en door
middel van vriesdrogen. De resultaten van deze metingen en de controle ervan met
behulp van de massabalans van water over een eestvloer zijn te vinden in de bijlagen 9
tot en met 13.

Droogsnelheid van groenmout
Het watertransport van het groenmout naar de lucht kan door vergelijking 4 .2 en 4 .3 in
vergelijking 4.1 in te vullen, worden beschreven in een vergelijking:

F =
"

M gm ,ns
MmH 0

· l 993·10 5 ·exp
'

[-6820] (
10,47-ln(-R·I; ·ln(RV})J
· X
---------I;
m,ns
0, 2999

(4.4)

2

In bijlage 7 is de massabalans over een eestvloer opgesteld.

§ 4.5.2 Warmtetransport tussen lucht en groenmout
Bij het watertransport van het groenmout naar de lucht is energie nodig vanwege het
verdampen van het water in het groenmout. De benodigde energie voor het verdampen
van water is afkomstig van de lucht die wordt gebruikt om het groenmout te drogen.
Behalve voor het verdampen van water wordt een gedeelte van de energie van de lucht
ook gebruikt om het groenmout op te warmen.
Net zoals bij het watertransport is voor het optreden van warmtetransport een drijvende
kracht nodig. Indien twee media van verschillende temperatuur de mogelijkheid hebben
om warmte over te dragen naar elkaar toe, zal het medium met de hogere temperatuur
warmte afstaan aan het medium met de lagere temperatuur. Dit principe treedt ook op
bij het drogen van groenmout. De lucht die het groenmout droogt, heeft een hogere
temperatuur dan het groenmout. Hierdoor treedt warmtetransport op van de lucht naar
het groenmout metals drijvende kracht het temperatuurverschil tussen de beide media.

Warmteoverdracht van /ucht naar groenmout
Kribs en Spolek (1997), die hun onderzoek baseren op de bevindingen van Bala en
Woods (1984), presenteren warmtebalansen die als volgt kunnen worden weergegeven
om het warmtetransport van lucht naar groenmout te beschrijven:
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Qtg

= h . Vgm

-( T,

- Tgm

(4.5)

)

Waarbij:

Q18

= warmtetransport van de lucht naar het groenmout,

[JI s]

h = volumetrische warmteoverdrachtscoefficient, [JI ( m 3 • s · K)
vgm =volume groenmoutbed, [

T, =

m

3

J

]

temperatuur van de lucht die wordt gebruikt om te drogen, [ K]

T8 m = temperatuur van het groenmout, [ K]
Hoewel de warmteoverdrachtscoefficient normaal gesproken wordt weergegeven per
oppervlakte-eenheid van het groenmout, is door Bala en Woods ( 1984) gebruik gemaakt
van de volumetrische warmteoverdrachtscoefficient om de verandering van het volume
die het groenmout gedurende het eesten inneemt mee te kunnen nemen. Het volume dat
het groenmout inneemt verandert namelijk gedurende het drogen van het groenmout
omdat water uit de groenmoutkorrels wordt onttrokken en de korrels zodoende krimpen.
Het volume van het groenmoutbed verandert daardoor dus oak, wat is weergegeven met
behulp van vergelijking 4.6.
Vgm

=

Vgm,O . ( 1-15,91 · (1-exp[-9,96.

( Xm,ns,O

(4.6)

-xm,ns) ]) )

Waarbij:
vgm = volume groenmoutbed, [ m

3

]

Vgm,O = VOiume groenmoutbed bij de start van het eesten, [ m

3

]

Xm ,ns,O = beginvochtgehalte van groenmout Op natte Stof basis,
X m,ns = vochtgehalte van het groenmout op natte stof basis,

[kg water/kg ns]

[kg water I kg ns]

De volumetrische warmteoverdrachtscoefficient is oak beschreven door Bala en Woods
(1984) en deze is als volgt afhankelijk van het luchtdebiet door het groenmoutbed:

h

= 49.320 · G 0 '6906

(4.7)

Waarbij:
2

G = luchtdebiet door groenmoutbed, [kg I ( m bed· s)

J

Zoals eerder is vermeld, wordt de van de lucht naar het groenmout overgedragen
warmte zowel gebruikt om het water in het groenmout te verdampen als om het
groenmout te verwarmen. In de rest van deze paragraaf wordt dit besproken.

Verdampingsenthalpie
Het water dat zich in het groenmout bevindt, is voor een gedeelte aan het groenmout
gebonden door moleculaire interacties tussen de watermoleculen en het groenmout. Het
verdampen van water uit groenmout kost daarom meer energie dan het verdampen van
zuiver water. Bala en Woods (1984) geven de volgende vergelijking die de relatie tussen
de verdampingsenthalpie van water in groenmout, de verdampingsenthalpie van zuiver
water en het vochtgehalte in het groenmout weergeelt:
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AH vap,gm = .dH vap, H 20 • (1+0,5904 · exp[-0,1367 · X m ])

(4.8)

Waarbij:

= verdampingsenthalpie van water in groenmout, [JI kg]
.t1Hvap ,H o = verdampingsenthalpie van zuiver water, [JI kg]

Mlvap.gm

2

Xm

= vochtgehalte van groenmout op droge stof basis,

[kg I kg]

Warmteoverdracht van groenmout naar /ucht
Met behulp van vergelijkingen 4.4 en 4.8 is nu de warmteoverdracht van groenmout naar
de lucht bekend. Deze is namelijk gelijk aan:

= Fn. ( cp.n ,H20. Ti+ AHvap.gm. MmH 20 )

Q gl

(4.9)

Waarbij:
Q g, = warmtetransport van het groenmout naar de lucht,

F"

= droogsnelheid

van groenmout, [ mol Is]

c p ,n,H 2 o = soortelijke warmte van water op molbasis,

I;=

[JI s]

[l l(mol · K)]

temperatuur van de lucht, [ K]

Ml vap,gm

= verdampingsenthalpie van water in groenmout,

[JI kg]

MmH 2 o = molmassa van water: 0,018[kg/mol]

Soortelijke warmte groenmout
Omdat het warmtetransport vanuit de lucht naar het groenmout grater is dan de
benodigde hoeveelheid warmte voor het verdampen van water, wordt met het resterende
deel van de overgedragen warmte het groenmout opgewarmd. Iedere stof heeft een
soortelijke warmte, die een eigenschap is van die stof. De soortelijke warmte van
groenmout is een constante die aangeeft hoeveel energie nodig is om een kilogram
groenmout een graad in temperatuur te verhogen. Bala en Woods {1984) hebben
vastgesteld dat de soortelijke warmte van groenmout gelijk is aan 1651 Joule per
kilogram droge stof per graad temperatuurverschil:
cp,gm

=1.651

[l !(kg ds·K)]

(4.10)

Aan de hand van de vergelijkingen in deze paragraaf, is de energiebalans over een
eestvloer opgesteld in bijlage 8.
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Analyse afvalwaterzuivering

In dit hoofdstuk wordt de werking van de AWZI toegelicht. Allereerst warden in paragraaf
5.1 de verwerkingseenheden van de AWZI beschreven . In paragraaf 5.2 wordt de
aanvoer van afvalwater vanuit de productieafdelingen besproken. Paragraaf 5.3 bevat
uitleg over de kosten en opbrengsten bij het verwerken van afvalwater in de AWZI. In
paragraaf 5.4 ten slotte wordt het effluent (geloosde, gezuiverde afvalwater) beschreven.
Een overzicht van zowel de verwerkingseenheden die aanwezig zijn in de AWZI als de
goederenstromen tussen de verwerkingseenheden is in figuur 5.1 weergegeven . Dit
overzicht is ook te vinden in bijlage 14.

§ 5.1 Beschrijving afvalwaterzuiveringsinstallatie
In deze paragaaf warden de werking en de reden(en) van het bestaan van de
verweringseenheden en de goederenstromen, die de verwerkingseenheden binnenkomen
en verlaten beschreven.

Buffertank
Al het afvalwater dat vrijkomt bij processen van Bavaria wordt geloosd op het centrale
riool van Bavaria. Dit riool leidt het afvalwater naar de afvalwaterzuivering, waar het
wordt verzameld in de buffertank van de AWZI. De buffertank heeft een tweetal functies:
• mengen van afvalwater
• bufferen van afvalwater
Door het mengen van het afvalwater warden de afvalstoffen die in het afvalwater zitten,
verdeeld over de volledige hoeveelheid afvalwater die zich in de buffertank bevindt.
Hierdoor wordt voorkomen dat afvalstoffen zich ophopen en het mengen zorgt voor
afvlakking van eventuele pieken van de afvalstoffen die de AWZI moet verwerken.
De mogelijkheid om afvalwater te bufferen zorgt ervoor dat pieken in de hoeveelheid
afvalwater die de AWZI moet verwerken, kunnen warden afgevlakt. Bovendien kan
hierdoor warden gekozen om afvalwater op bepaalde momenten niet te verwerken maar
te bufferen, metals doel om het afvalwater te verwerken op gunstigere momenten.
Vanuit de buffertank kan het afvalwater twee kanten word en opgestuurd:
• Naar de voorverzuringstank (VVZT) of
• naar de aerobe zuivering (Carrousel).
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Figuur 5.1 : Overzicht A WZI

In figuur 5.1 zijn de verwerkingseenheden van de AWZI weergegeven als blokken. De goederenstromen van en naar de
verwerkingseenheden zijn weergeven met pijlen. In de MILP formulering warden de verwerkingseenheden aangeduid met Romeinse
cijfers. In tabel 5.1 staan de verwerkingseenheden met de corresponderende Romeinse cijfers .
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Anaerobe zuivering (UASB's)
Afvalwater dat in de WZT op de juiste zuurgraad is gebracht, kan in de UASB's
gedeeltelijk warden gezuiverd. In de UASB's wordt het afvalwater anaeroob gezuiverd,
wat inhoudt dat de aanwezige micro-organismen in afwezigheid van zuurstof, een
gedeelte van de afvalstoffen uit het afvalwater omzetten in biogas.
HzS scrubber
Het biogas dat in de UASB's is geproduceerd bevat een schadelijke component: H2 S.
Deze component moet uit het biogas warden verwijderd, alvorens het biogas in een
biogasmotor kan warden verbrand, omdat H2 S kan warden geoxideerd tot zuur, dat de
biogasmotoren aantast. In de scrubber wordt de verwijdering van H2 S uit het biogas
bewerkstelligd door middel van absorptie van H2 S met natronloog.
Biogasbuffer
Na de verwijdering van H2 S uit het biogas wordt het biogas naar de biogasbuffer geleid.
De biogasbuffer is nodig in het geval dat biogas wordt afgefakkeld. Het affakkelen van
biogas houdt in dat het wordt verbrand in de open lucht, en dus niet in de biogasmotor.
Biagas wordt afgefakkeld als de component H2 S niet afdoende uit het biogas is
verwijderd, of als niet genoeg biogas wordt geproduceerd om een biogasmotor in te
schakelen. De biogasbuffer heeft niet als doel om biogas te bufferen alvorens het in de
biogasmotoren wordt verbrand, omdat de opslagcapaciteit van de biogasbuffer daarvoor
te gering is.
Biogasmotoren
Vanuit de biogasbuffer wordt biogas naar de biogasmotoren geleid, waar het biogas
wordt verbrand. Door de verbranding van het biogas wordt een turbine aangedreven die
elektriciteit opwekt. Met de warmte die vrijkomt bij de verbranding van biogas wordt
water opgewarmd. Dit opgewarmde water wordt in de mouterij gebruikt als
voorverwarming voor de lucht die wordt gebruikt bij het drogen van groenmout.
Aerobe zuivering (Carrousel)
In de aerobe zuivering kan zowel ongezuiverd afvalwater van de buffertank als
voorgezuiverd afvalwater van de UASB's binnenstromen. In de carrousel bevinden zich
micro-organismen die in aanwezigheid van zuurstof afvalstoffen uit het afvalwater
omzetten. De verschillen met de UASB's zijn:
• De micro-organismen in de UASB's zetten afvalstoffen in het afvalwater deels om
in biogas, terwijl de micro-organismen in de carrousel geen biogas produceren.
• In de UASB's warden verontreinigingen omgezet in afwezigheid van zuurstof,
terwijl in de carrousel extra lucht (dat zuurstof bevat) in het afvalwater wordt
geleid.
Nabezinktanks (NBZT's)
Zowel in de UASB's als in de carrousel vermeerderen de micro-organismen zich indien
nutrienten (afvalstoffen in het afvalwater) aanwezig zijn. Micro-organismen hebben de
neiging om samen te klonteren en de ontstane vaste stof wordt dan slib genoemd. Door
de vermeerdering van het aantal micro-organismen, groeit het slib aan. Omdat het
ongewenst is om het slib onbeperkt aan te laten groeien, wordt het slib vanaf de
carrousel meegevoerd naar de nabezinktanks (NBZT's). In de NBZT's krijgt het
afvalwater rust, waardoor het slib de kans krijgt om naar de bodem van de NBZT's te
zakken. Het afvalwater aan de bovenkant van de NBZT's bevat, door het uitzakken van
het slib, nagenoeg geen vaste deeltjes meer.
Omdat het afvalwater dat zich in de NBZT's bevindt alle zuiveringsstappen heeft
doorlopen, is dit afvalwater gereed om op het oppervlaktewater te warden geloosd. Het
geloosde afvalwater wordt aangeduid als 'effluent'.
Ondanks dat twee NBZT's aanwezig zijn bij de afvalwaterzuivering van Bavaria, wordt
alleen NBZT 2 gebruikt. De reden hiervoor is dat de hoeveelheid afvalwater die de AWZI
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moet verwerken te weinig is om twee NBZT's operationeel te houden. Omdat NBZT 2 de
grootste van de twee is, is allen deze NBZT operationeel.
Decanter
Het slib dat naar de bodem van de NBZT's is gezakt, kan of naar de carrousel of naar de
decanter warden gepompt. Omdat meer slib uit de carrousel wegstroomt naar de NBZT's,
is het een vereiste om een deel van het slib vanuit de NBZT's terug te pompen naar de
carrousel, om uitspoeling van slib in de carrousel te voorkomen.
Het slib dat niet wordt teruggestuurd naar de carrousel, wordt afgevoerd naar de
decanter. In de decanter wordt het slib ingedikt, door het verwijderen van afvalwater uit
het slib. Dit geschiedt in de decanter door middel van een centrifuge, waarbij het
afvalwater uit het slib wordt 'geslingerd'. Het afvalwater dat uit het slib is verwijderd,
wordt in de carrousel geleid. Het ingedikte slib wordt met containers afgevoerd naar
derden.

§ 5.2 Afvalwater
De aanvoer van afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie is afhankelijk van de
productiehoeveelheden van de afdelingen waarbij afvalwater ontstaat. De afdelingen die
afvalwater produceren zijn:
• De mouterij
• De brouwerij
• De bottelarij
• De energiehal
Noch bij de AWZI, noch bij de productieafdelingen wordt de hoeveelheid afvalwater die
vrijkomt gemeten . De hoeveelheid afvalwater die op ieder moment per productieafdeling
naar de AWZI wordt geleid is afhankelijk van de productieplanning van de afdelingen.
Indien een productieafdeling op volle capaciteit draait, zal deze meer afvalwater
genereren dan als de productieafdeling op halve capaciteit draait.
Voor de mouterij, brouwerij en bottelarij zijn door de procestechnoloog van Bavaria, Ger
Toonen, kengetallen bepaald die het genereren van afvalwater koppelen aan de
productiehoeveelheid van die afdelingen. Deze ratio's zijn in tabel 5.2 gegeven.

Afdeling
Mouteri ·
Brouweri·
Bottelari·
De waarde van deze kengetallen vinden hun oorsprong in het jaar 2000, waardoor het
niet waarschijnlijk is dat de waarden op dit moment nog representatief zijn. Bij het
bepalen van de hoeveelheid afvalwater die in totaliteit vrijkomt, zal daarom de
gemiddelde hoeveelheid afvalwater die in 2007 is verwerkt als basis dienen. In 2007 is in
totaal 1, 7 miljoen kubieke meter afvalwater verwerkt in de afvalwaterzuivering van
Bavaria.
Het gegenereerde afvalwater bevat verschillende componenten die als afvalstoffen warden
aangemerkt. Deze componenten zijn:
• Chemisch zuurstof verbruik (CZV)
• Fosforverbindigen (P)
• Stikstofverbindingen (N)
• Slib
In de AWZI moeten deze afvalstoffen deels uit het afvalwater warden verwijderd, alvorens
het afvalwater op het oppervlaktewater mag warden geloosd. De eisen die het waterschap
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'Brabantse Delta' stelt aan de lazing op het oppervlaktewater warden effluenteisen
genoemd.

§ 5.3 Kosten en opbrengsten afvalwaterzuivering
Om de beste planning te kunnen maken voor het verwerken van afvalwater, is inzicht in
de kosten en opbrengsten van de AWZI nodig. De opbrengsten van de AWZI warden in
paragraaf 5.3.1 behandeld en de kosten van de AWZI in paragraaf 5.3.2.

§ 5.3.1 Opbrengsten afvalwaterzuivering
De opbrengsten die gegenereerd warden in de AWZI komen voort uit het verbranden van
biogas waaruit elektriciteit en warmte warden opgewekt. Zoals al is vermeld, kan biogas
alleen warden geproduceerd indien het afvalwater door de UASB's wordt geleid. Indien het
afvalwater direct vanuit de buffertank naar de carrousel stroomt, levert dit geen
opbrengsten op voor de AWZI.
Het biogas dat in de biogasmotoren wordt verbrand, vertegenwoordigd een energetische
waarde tussen 21,5 kJ en 23,5 kJ per m 3 biogas, afhankelijk van de samenstelling van het
geproduceerde biogas. De samenstelling van het biogas is vooraf niet te voorspellen, en
daarom wordt in deze afstudeeropdracht een gemiddelde energetische waarde van 22,5 kJ
aangehouden. Bij het verbranden van het biogas komt deze energetische waarde vrij,
waarvan 35% in de vorm van elektriciteit, 55% in de vorm van warm water en 10% als
warmte die verloren gaat naar de omgeving.
Voor het opwekken van elektriciteit uit biogas krijgt Bavaria subsidie, die gelijk is aan x,x
eurocent per kWh opgewekte elektriciteit.
De elektriciteit die Bavaria nodig heeft, wordt enerzijds opgewekt in de WKK's en
biogasmotoren en anderzijds verkregen van het openbaar elektriciteitsnet. Omdat Bavaria
oak zelf elektriciteit opwekt, komt het geregeld voor dat er een overschot aan elektriciteit
is, waardoor de overtollige elektriciteit wordt verkocht aan het elektriciteitsnet.
Voor de opbrengsten en kosten van de opgewekte en benodigde elektriciteit geldt voor
Bavaria, net zoals voor huishoudens, een piek- en daltarief. Het piektarief voor elektriciteit
geldt op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tussen 7.00 uur en 23.00 uur. Op
werkdagen tussen 23.00 uur en 7.00 uur geldt het daltarief, net zoals in het weekeinde
(zaterdag en zondag).
Bij het bepalen van de opbrengsten en kosten van elektriciteit bij de AWZI moet dus
onderscheid warden gemaakt tussen vier elektriciteitstarieven:
• Inkoop van elektriciteit tijdens piekuren: x,x eurocent per kWh
• Inkoop van elektriciteit tijdens daluren: x,x eurocent per kWh
• Verkoop van elektriciteit tijdens piekuren: x,x eurocent per kWh
• Verkoop van elektriciteit tijdens daluren: x,x eurocent per kWh
Voor het opwekken van elektriciteit uit het verbranden van biogas ontvangt Bavaria een
subsidie van x,x eurocent per opgewekte kWh.

§ 5.3.2 Kosten afvalwaterzuivering
De kosten van het bedrijven van de AWZI bestaan uit de benodigde elektriciteit die nodig
is voor de verwerkingseenheden, het natronloog dat toegevoegd moet warden om de pH
op de juiste waarde te brengen en het afvoeren van slib dat in de AWZI wordt
gegenereerd. Deze kosten warden in deze paragraaf besproken.

Kosten e/ektriciteit
Bij de verwerkingseenheden, die in de AWZI aanwezig zijn om het afvalwater te zuiveren,
warden onder andere pompen, compressoren en mengers gebruikt die elektriciteit nodig
hebben om te kunnen werken. De hoeveelheid elektriciteit die benodigd is in de AWZI is
afhankelijk van de route die het afvalwater volgt. Bovendien zijn de kosten verbonden aan
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de benodigde elektriciteit afhankelijk van het tijdstip waarop het afvalwater wordt
verwerkt. Kortom, de planning van de AWZI bepaalt wat de totale kosten aan elektriciteit
zijn.
Om de beste planning van de AWZI te kunnen bepalen, moet de benodigde elektriciteit
per verwerkingseenheid bekend zijn. In de volgende alinea's is daarom het
elektriciteitsgebruik per verwerkingseenheid bepaald. De benodigde hoeveelheid
elektriciteit voor alle verwerkingseenheden is vastgesteld aan de hand van documentatie
van Bavaria over de verwerkingseenheden bij de AWZI.

Elektriciteitskosten buffertank
Het afvalwater dat zich in de buffertank bevindt, wordt geroerd met behulp van twee
mengers. Omdat het niet gewenst is dat de buffertank helemaal leeg is, staat altijd een
menger aan. Omdat deze menger altijd aan staat, en dus onafhankelijk is van de
planning van de AWZI, is het niet nodig om deze menger mee te nemen bij het bepalen
van de beste planning voor de verwerking van afvalwater. De tweede menger van de
buffertank wordt ingeschakeld op het moment dat de buffertank voor de helft of meer dan
de helft is gevuld. De planning van AWZI heeft dus wel invloed op het al dan niet
aanstaan van de tweede menger, en dus moet de elektriciteitsbehoefte van deze menger
worden meegenomen in de elektriciteitskosten van de AWZI. Een menger heeft een
vermogen van 3,5 kW.
Het afvalwater wordt vanuit het riool in de buffertank gepompt, maar omdat al het
aangeleverde afvalwater moet worden verwerkt, zijn de elektriciteitskosten van de pomp
naar de buffertank niet van belang voor de planning van de AWZI.
Elektriciteitskosten VVZT
Omdat altijd afvalwater in de VVZT aanwezig is, en het aanwezige afvalwater voortdurend
wordt geroerd, is het elektriciteitsverbruik van de menger in de VVZT onafhankelijk van de
planning van de AWZI. Deze kostenpost wordt dan ook niet meegenomen in het model
voor de AWZI.
Het afvalwater dat naar de VVZT stroomt, moet vanuit de buffertank worden gepompt.
Voor het verpompen van het afvalwater naar de VVZT is maximaal 16,5 kW aan
elektriciteit vereist. De pomp die voor dit doeleinde wordt gebruikt is frequentiegeregeld,
wat inhoudt dat de elektriciteit die nodig is voor het verpompen van het afvalwater naar
de VVZT afhankelijk is van de hoeveelheid afvalwater die wordt verpompt. Hoewel de
elektriciteitsbehoefte van de pomp niet evenredig is van de hoeveelheid afvalwater, zal dit
wel worden aangenomen bij het opstellen van het model. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij
het verpompen van de helft van de maximale pompcapaciteit ook de helft aan elektriciteit
wordt verbruikt. Omdat naarmate de hoeveelheid afvalwater die moet worden verpompt
groter wordt, de elektriciteitsbehoefte van de pomp onevenredig meer groter wordt, zal de
elektriciteitsbehoefte van de pomp over het algemeen worden overschat.
Elektriciteitskosten anaerobe zuivering (UASB's)
De UASB's worden niet geroerd, menging vindt hier plaats doordat het biogas zich van
onder in de UASB's naar boven beweegt. De UASB's vragen echter wel elektriciteit, omdat
afvalwater vanuit de VVZT naar de UASB's moet worden gepompt. De pomp die hiervoor
wordt gebruikt heeft dezelfde elektriciteitsbehoefte als de pomp die het afvalwater vanuit
de buffertank naar de VVZT pompt. Bij de UASB's betreft het dus ook een
frequentiegeregelde pomp met een maximale elektriciteitsbehoefte van 16,5 kW.
Elektriciteitskosten H 2 S scrubber
Om het biogas in de H2 S scrubber te zuiveren van het grootste gedeelte van de
component H2 S, is 13 kW aan elektriciteit nodig indien in 400 m 3 biogas per uur door de
scrubber wordt geleid. Ook hier wordt verondersteld dat de er een evenredig verband is
tussen het elektriciteitsverbruik en de hoeveelheid biogas die wordt gezuiverd.
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Elektriciteitskosten biogasbuffer
In de biogasbuffer is geen elektriciteit benodigd.
Elektriciteitskosten biogasmotoren
De totale hoeveelheid elektriciteit benodigd voor een biogasmotor is gelijk aan 7,5 kW bij
350 m 3 biogas doorvoer per uur. Vanwege een opgestelde frequentieregelaar geldt oak
voor de biogasmotoren dat de hoeveelheid elektriciteit die wordt verbruikt, evenredig is
met de hoeveelheid biogas die door de biogasmotoren wordt geleid.
Elektriciteitskosten carrousel
In de carrousel zijn, voor de beluchting van het afvalwater met zuurstof, beluchters
aanwezig die maximaal 225 kW aan elektriciteit verbruiken. Het daadwerkelijke
elektriciteitsverbruik is afhankelijk van de benodigde hoeveelheid zuurstof voor de
verwijdering van verontreinigingen uit het afvalwater.
Elektriciteitskosten NBZT's
De NBZT's verbruiken slechts elektriciteit indien de NBZT's worden gevoed met
afvalwater. In tegenstelling tot de meeste andere verwerkingseenheden van de AWZI,
geldt hier dus dat het, voor het elektriciteitsverbruik, niets uitmaakt hoeveel afvalwater
per uur in de NBZT's wordt geleid. Als afvalwater een NBZT binnenstroomt, verbruikt die
NBZT 16,5 kW aan elektriciteit.
Elektriciteitskosten decanter
Voor het elektriciteitsverbruik van de decanter geldt hetzelfde als voor de NBZT's indien
de decanter in werking is, verbruikt de decanter een hoeveelheid elektriciteit,
onafhankelijk van de hoeveelheid voeding die de decanter krijgt. Het benodigde
vermogen van de decanter is gelijk aan 91 kW.

Kosten natron/oog
In de VVZT kan natronloog aan het afvalwater worden toegevoegd, indien de pH van het
afvalwater in de WZT te laag is om naar de UASB's te kunnen leiden. In bijlage 15 is
uiteengezet hoe het verhogen van de pH met natronloog werkt.

Kosten afvoer van slib
Het in de decanter ingedikte slib moet warden afgevoerd naar derden. Omdat het
afgevoerde afvalwater voor 23 massaprocent bestaat uit slib, is de substantie niet
vloeibaar, maar vaste stof. Naast het afvoeren van slib, wordt dus ook afvalwater
afgevoerd. De kosten voor het afvoeren van afvalwater bevattend slib zijn gelijk aan €
0,10 per kilogram slib/water mengsel.

§ 5.4 Effluenteisen
Aan het lozen van gezuiverd afvalwater (effluent) op oppervlaktewater wordt door het
waterschap Brabantse Delta gesteld dat bepaalde componenten in het geloosde water
een maximale concentratie mogen hebben. De componenten waarvoor effluenteisen
worden gesteld zijn:
• Chemisch zuurstof verbruik (CZV)
• Stikstofverbindingen (N)
• Fosforverbindingen (P)
• Slib
De hoeveelheid CZV die maximaal in het effluent mag zitten is gelijk aan 0,120 kilogram
per kubieke meter effluent. Voor stikstofverbindingen is de effluenteis gelijk aan 0,015
kilogram stikstofverbindingen per kubieke meter effluent. Voor fosforverbindingen is dit
0,0011 kilogram per kubieke meter effluent en voor slib is dat 0,010 kilogram per kubieke
meter effluent.
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DEEL C: Ontwerp en Implementatie
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6

Ontwerp fysische modellering eesten

In dit hoofdstuk is, aan de hand van de gemaakte analyse van het eesten, een ontwerp
gepresenteerd van de fysische modellering van het eesten. Het te ontwerpen model heeft
als doel om het werkelijke proces van het drogen van groenmout zo goed mogelijk te
beschrijven, waardoor de invloed die het op een bepaalde manier veranderen van de
receptuur op het verloop van het eesten heeft, kan worden bepaald.
Paragraaf 6.1 beschrijft de functionele specificaties waaraan het ontwerp van de
aansturing van het eesten moet voldoen. Paragraaf 6.2 geeft een toelichting op de keuze
voor de software waarmee het fysisch model van het eesten is opgesteld.

§ 6.1 Functionele specificaties fysisch model eesten
In deze paragraaf worden de functionele specificaties gegeven waar het ontwerp van de
aansturing van het eesten aan voldoet. In eerste instantie is het doel van het fysisch
model om ondersteuning te bieden bij de aansturing van het eesten, maar met behulp
van het fysisch model is het ook mogelijk om buiten de scope van het aansturen van het
eesten te kijken. Immers, bij het ontwerp van het fysisch model is een gehele eestvloer,
inclusief ventilator, GBWW, voor- en naverwarming meegenomen. Dit betekent dat met
het model de gevolgen voor het energiegebruik van eventuele investeringen in
bijvoorbeeld een GBWW met een grotere capaciteit kan worden geschat.
De functionele specificaties voor het ontwerp van het fysisch model zijn op te splitsen in
de volgende beslissingen waar het model in kan ondersteunen:
• Het aanpassen van de gebruikte receptuur tijdens het eesten.
• Het aanpassen van de receptuur op basis van verschillen in gerstsoorten en/of de
kwaliteit van de gerst.
• Het al dan niet doen van investeringen in de machines en apparaten die in het
ontworpen fysisch model zijn meegenomen.

§ 6.1.1 Aanpassen receptuur tijdens het eesten
Het ontworpen fysisch model biedt ondersteuning aan onder andere de
productiemedewerkers (moutmakers) bij het maken van beslissingen met betrekking tot
het aanpassen van de receptuur tijdens het eesten. Met behulp van het ontworpen model
van het eesten van groenmout is het mogelijk om zowel kwalitatief als kwantitatief te
bekijken wat de invloed van verschillende procesparameters, zoals temperatuur en
relatieve vochtigheid van de buitenlucht, is op het eesten. Op ieder moment tijdens het
eesten kan worden bekeken hoe het drogen van groenmout verloopt, waarbij de
gevolgen van het ingrijpen in de aansturing van het eesten worden verduidelijkt.
Het ontwerp kan worden gebruikt om de receptuur van het eesten zodanig aan te
passen, dat eventuele energiebesparingen kunnen worden bereikt. Het gebruiken van het
ontwerp voor het maken van aanpassingen in de receptuur heeft als voordeel ten
opzichte van de werkelijkheid dat aanpassingen in de receptuur kunnen worden getest,
zonder dat de werkelijke kwaliteit van het uigeleverde mout in gevaar kan komen. Het
uitproberen van aanpassingen in de receptuur in de werkelijkheid moet altijd conservatief
gebeuren omdat vanwege de batchgrootte bij het eesten, veel geld en een goede
reputatie op het spel staat met betrekking tot de kwaliteit van geleverd mout. Bij het
aanpassen van de receptuur in het ontworpen fysisch model hoeven aanpassingen in de
receptuur niet conservatief te gebeuren.
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§ 6.1.2 Aanpassen receptuur vanwege soort en kwaliteit gerst
Een keer per jaar verandert de kwaliteit van de gerst die aan Bavaria wordt geleverd,
omdat de gerstoogst van ieder jaar verschilt in kwaliteit. De kwaliteit van geoogste gerst
is afhankelijk van onder andere de weerscondities ten tijde van het groeien van de gerst
en de grand waarin de gerst is gezaaid .
Deze factoren zorgen ervoor dat de mouterij, bij iedere nieuwe gerstoogst, moet bekijken
wat de kwaliteit van de gerst is. Dit heeft namelijk gevolgen voor zowel het weken en
kiemen van de gerst als het eesten van het groenmout. Het ontwerp biedt hierbij
ondersteuning omdat het eesten kan warden gesimuleerd bij verschillende condities van
het groenmout. Echter, het is momenteel nag moeilijk om betrouwbare metingen te
verrichten voor het bepalen van het vochtgehalte van het groenmout. Hierdoor is het niet
mogelijk om voor verschillende gerstsoorten en kwaliteiten van gerst een apart
droogmodel te ontwikkelen. Het behoeft verder onderzoek naa r betrouwbare metingen
voor het vochtgehalte van groenmout en de manier waarop de kwaliteit van gerst invloed
heeft op het drooggedrag om dit mee te kunnen nemen in het ontworpen fysisch model.

§ 6.1.3 Investeringen in gemodelleerde machines en apparaten
Met behulp van het ontworpen model kunnen de energiekosten voor het drogen van
groenmout warden bepaald . De energiekosten zijn in principe alleen afhankelijk van de
receptuur, de buitenluchtcondities en de groenmoutcondities. Echter, dit geldt slechts als
het geheel van machines en apparaten als gegeven warden beschouwd. Hoewel niet
ieder jaar investeringen warden gedaan met betrekking tot de eestvloeren, zijn met de
investeringen die warden gedaan, grate geldbedragen gemoeid. Het ontwerp biedt de
mogelijk om het economische nut van mogelijke investeringen te onderbouwen aan de
hand van het bepalen van energiebesparingen als gevolg van deze investeringen . Als
voorbeeld kan de aanschaf van een nieuwe glasbuiswarmtewisselaar dienen. Macht de
mouterij van Bavaria in de toekomst overwegen om een nieuwe glasbuiswarmtewisselaar
aan te schaffen, dan kan met behulp van het ontworpen fysische model warden bekeken
wat de geschatte energiebesparingen door deze aanschaf zijn .

§ 6.2 Ontwerp: Fysisch model
Bij het ontwerpen van een fysisch model voor het drogen van groenmout is software
nodig dat voor dit doel geschikt is. De software die in dit project is gebruikt, heet
Mobatec Modeller9 • De redenen waarom voor dit programma is gekozen om het eesten te
modelleren zijn:
• Mobatec Modeller is gebruiksvriendelijk, oak voor onervaren gebruikers.
• Het model wordt in Mobatec Modeller opgesteld aan de hand van het koppelen
van 'blokjes' (processen) met massa- en energiestromen. De bouw en werking
van het model wordt hierbij visueel sterk ondersteund.
• Mobatec Modeller is/wordt ontwikkeld door een parttime medewerker van de
Technische Universiteit Eindhoven. Voor het gebruik van het programma tijdens
de afstudeeropdracht zijn geen kosten voor Bavaria in rekening gebracht.
Aan de hand van de wiskundige vergelijkingen die bij de analyse van het eesten, in
hoofdstuk 4, zijn gegeven, is in Mobatec Modeller een fysisch model ontworpen. De
vergelijkingen die in Mobatec Modeller zijn ingevoerd beschrijven de massa- en
warmteoverdracht bij het eesten. Mobatec Modeller genereert vervolgens automatisch
alle benodigde massa- en energiebalansen voor een eestvloer. Bij het simuleren van het
eesten warden de balansen over een door Mobatec Modeller gekozen tijdsperiode
opgelost . Om het drogen van het groenmout zo nauwkeurig mogelijk na te kunnen
bootsen, is groenmoutbed in het ontwerp opgedeeld tien lagen groenmout van gelijke
hoogte. Het opdelen van het groenmoutbed in meer dan tien lagen bleek geen verschil
op te leveren voor de uitkomsten van de simulaties.
9

Voor meer informatie over Mobatec Modeller: www.mobatec.nl
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In bijlage 27 is aan de hand van enkele figuren de lay-out van de software te zien.
Het ontworpen fysisch model biedt de mogelijkheid om het eesten van een batch
groenmout na te bootsen en te voorspellen hoe het eesten zal verlopen. Het ontwerp is
echter niet in staat om zelf een receptuur te ontwikkelen. Om het drogen van groenmout
te kunnen simuleren moet de receptuur in Mobatec Modeller warden ingegeven . Het is
wel mogelijk om zelf de receptuur aan te passen en met behulp van het fysisch model de
energiekosten voor het drogen van groenmout bij de aangepaste receptuur te bepalen.
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7

Implementatie van het fysisch model van het eesten

Dit hoofdstuk beschrijft het implementatietraject van het ontwerp van de fysische
modellering van het eesten in de mouterij van Bavaria en de voorspellende waarde van
het ontworpen fysisch model voor het eesten . Paragraaf 7 .1 bevat uitleg over het
implementatietraject en paragraaf 7 .2 beschrijft de voorspellende waarde van het
ontworpen fysisch model voor het eesten.

§ 7 .1 Implementatietraject
Het implementatietraject van het ontwerp omvat de implementatie van het ontwerp in de
organisatie, de implementatie van de software en een stappenplan voor het gebruiken
van het ontworpen model.

§ 7.1.1 Implementatie in de organisatie
Tijdens de ontwerpfase van het fysische model voor het eesten is continu met de
begeleiders van het project vanuit de mouterij van Bavaria en een aantal
productiemedewerkers van de mouterij in Lieshout overlegd over de kwaliteit en
mogelijkheden van het ontwerp . Bovendien zijn in deze sessies de voor het fysisch model
gebruikte wiskund ige vergelijkingen toegelicht. Op deze manier is bewerkstelligd dat
potentiele gebruikers van het ontworpen model, de werking ervan begrijpen.

§ 7.1.2 Implementatie van de software
Bij de software is een algemene gebruikershandleiding voor het bouwen en aanpassen
van een model aanwezig. Echter, omdat het ontworpen model voor de mouterij in
Lieshout wiskundige vergelijkingen en modelleringen omvat die specifiek voor het proces
in de mouterij gelden, is een op de mouterij toegespitste gebruikershandleiding voor het
ontworpen model geschreven .

§ 7.1.3 Stappenplan gebruik software
Deze paragraaf geeft een beschrijving van de manier waarop het opgeleverde
simulatiemodel dient te worden gebruikt. Dit is gepresenteerd in de vorm van een
stappenplan. Het stappenplan is in drie delen opgesplitst, namelijk stappen die
voorafgaand aan, tijdens en na het uitvoeren van de simulatie moeten worden doorlopen.
~

Stappen voorafgaand aan de simulatie

• Doel simulatie vaststellen
Allereerst dient het doel van de simulatie van het eesten te worden vastgesteld. Dit is
namelijk van belang voor het bepalen van welke variabelen gedurende de simulatie
worden gelogd. Het verloop van de waardes die variabelen aannemen gedurende de
simulatie kan namelijk alleen worden bekeken indien dit voorafgaand aan de simulatie
wordt aangegeven.
Als het doel van de simulatie bijvoorbeeld het bekijken van het temperatuurverloop van
de lucht boven de eestvloer is, moet deze variabele voor het begin van de simulatie
worden aangevinkt.
• Begincondities groenmout vaststellen
Omdat de begincondities van het groenmout per batch verschillen, moeten deze condities
voorafgaand aan de simulatie worden bepaald en ingevoerd in Mobatec Modeller. De
condities van het groenmout die van belang zijn bij iedere simulatie zijn het
beginvochtgehalte van het groenmout en het gewicht van het groenmout dat op de
eestvloeren wordt beladen.
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• Tijdsverschil tussen eestvloeren in een eesttoren vaststellen
In paragraaf 2.2.2 is het verschil tussen het "oude" een-horde eestsysteem en het
"nieuwe" twee-horde eestsysteem uitgelegd. In het nieuwe systeem wordt een batch
groenmout die vijf dagen heeft gekiemd, verdeeld over twee eestvloeren in een
eesttoren. Omdat twee eestvloeren in een eesttoren elkaar be'i nvloeden, is het zeer van
belang dat het tijdsverschil tussen de start van het eesten van beide eestvloeren bekend
is en wordt ingevoerd in Mobatec Modeller.
• Buitenluchtcondities voorspellen
Andere factoren die grote invloed hebben op het verloop van het eesten zijn de
buitenluchtcondities ten tijde van het eesten. De relatieve vochtigheid, temperatuur en
druk van de buitenlucht bepalen namelijk voor een groot gedeelte de droogcapaciteit van
de lucht. Daarom is het noodzakelijk om de buitenluchtcondities tijdens het eesten zo
goed mogelijk te voorspellen.
• Eestreceptuur beide eestvloeren invoeren
Zoals eerder is uitgelegd, wordt het eesten aangestuurd door middel van een eestrecept.
Dit eestrecept bestaat uit stappen die aan de hand van de duur van een stap, de
heersende relatieve vochtigheid van de lucht boven de eestvloer en de temperatuur van
de lucht boven de eestvloer worden doorlopen. Voor verschillende gewenste soorten
mout en verschillende soorten gerst kunnen verschillende recepten gelden. Dit betekent
dat voorafgaand aan de simulatie, de eestrecepten die worden gebruikt moeten worden
ingevoerd in Mobatec Modeller.
~

Stappen tijdens de simulatie

• Eventuele aanpassingen verrichten
Tijdens een simulatie kunnen alle procesparameters worden bekeken, waardoor
eventuele aanpassingen aan de waarde van parameters kunnen worden verricht . Omdat
het ook mogelijk is om de waarde van alle parameters op elk moment vast te leggen en
op te slaan, kunnen ook vanaf een bepaald moment in de simulatie verschillende
scenario's worden getest.
~

Stappen na de simulatie

• Exporteren verloop van waarde van variabelen
Na afloop van de simulatie kan het verloop van alle variabelen die voorafgaand aan
simulatie zijn aangegeven in een grafiek worden weergegeven. Bovendien bestaat
mogelijkheid om deze variabelen in tabelvorm te exporteren naar Microsoft Excel ©.
deze manier kunnen uitkomsten van verschillende simulaties met elkaar en met
werkelijkheid worden vergeleken.

de
de
Op
de

§ 7 .2 Voorspellende waarde fysisch model
In deze paragraaf wordt gekeken of het ontworpen fysisch model kan worden gebruikt
om het drogen van groenmout te voorspellen. Indien het model de werkelijkheid van het
drogen van groenmout voldoende benadert, kan dit model worden gebruikt om te kijken
of de procesaansturing aangepast kan worden. Het doel van het aanpassen van de
procesaansturing is om mogelijke energiebesparingen te identificeren terwijl de kwaliteit
van het geproduceerde mout gelijk blijft.
De voorspellende waarde van het model van het drogen van groenmout wordt gegeven
door het vergelijken van de door het model voorspelde met de bij Bavaria gemeten
waarden van een aantal procesparameters gedurende het eesten. De procesparameters
die indicatief zijn voor de voorspellende waarde van het model, zij n:
• de temperatuur van de lucht onder de eestvloer,
• de temperatuur van de lucht boven de eestvloer en
• de relatieve vochtigheid van de lucht boven de eestvloer.
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De temperatuur van de lucht onder de eestvloer is direct afhankelijk van de
temperatuurregeling van de naverwarming. Hoewel de temperatuur die de naverwarming
instroomt wordt bepaald door de voorafgaande opwarmstappen (GBWW en
voorverwarming), is de naverwarming de opwarmstap waarin de gewenste temperatuur
moet worden bereikt. In de naverwarming wordt de temperatuur van de lucht die de
naverwarming instroomt vergeleken met de gewenste temperatuur van de lucht onder de
eestvloer en op basis van het verschil tussen die temperaturen wordt de naverwarming
geregeld. Zoals eerder is aangegeven, wordt bij de mouterij een procesreceptuur voor
het eesten van groenmout aangehouden, waarin het eesten in stappen is opgedeeld. De
duur van een stap wordt bepaald door vier variabelen:
• Minimum staptijd.
• Maximum staptijd.
• Hoogst toelaatbare relatieve vochtigheid van de lucht boven de eestvloer.
• Laagst en hoogst toelaatbare temperatuur van de lucht boven de eestvloer.
De gewenste temperatuur van de lucht onder de eestvloer kan per processtap verschillen
en zodoende is de gewenste temperatuur van de lucht onder de eestvloer afhankelijk van
het verloop van het eesten en de procestap waarin het eesten zich op een bepaald
moment bevindt.
De temperatuur en relatieve vochtigheid van de lucht boven de eestvloer worden bepaald
door de fysische vergelijkingen die de wateroverdracht van het groenmout naar de lucht
en de warmteoverdracht van de lucht naar het groenmout beschrijven. De
wateroverdracht en warmteoverdracht zijn afhankelijk van de temperatuur en de
relatieve vochtigheid van de lucht die door het eestbed wordt geleid.
Zoals uit bovenstaande blijkt, zijn alle drie de procesparameters die hierboven zijn
ge"identificeerd, onderling afhankelijk. Dit zorgt ervoor dat een afwijking in een van de
procesparameters invloed heeft op de andere procesparameters. Hoeveel invloed een
bepaalde afwijking van een procesparameter heeft op de andere procesparameters is niet
eenduidig vast te leggen en bovendien tijdsafhankelijk. De voorspellende waarde van het
opgestelde model is daarom niet goed te bepalen door het bekijken van de individuele
procesparameters . Echter, de tijd die iedere stap van het eesten volgens het opgestelde
eestmodel duurt, is afhankelijk van de temperatuur en relatieve vochtigheid van de lucht
boven de eestvloer en bepaalt de gewenste temperatuur van de lucht onder eestvloer.
Indien de tijd die iedere stap van het eesten duurt bij de simulatie van een batch met het
opgestelde fysische eestmodel, wordt vergeleken met de daadwerkelijke tijd die de
stappen in het eesten van die batch hebben geduurd, kan een (kwantitatieve)
voorspellende waarde van het model worden bepaald .
De tijd die het eestproces in een bepaalde stap zit wordt de staptijd genoemd. In het
ideale geval komen de bij de mouterij gemeten staptijden in een batch precies overeen
met de staptijden die resulteren uit een simulatie van die batch. Echter, omdat met
behulp van het fysische model van het eesten de werkelijkheid wordt nagebootst, zullen
de staptijden niet precies overeenkomen. Naarmate het verschil tussen de gemeten
staptijden en de staptijden volgens simulatie met het fysische model van het eesten
groter is, is de voorspellende waarde van het fysische model lager. Het maximale verschil
dat tussen de gemeten en voorspelde staptijden mag zitten is arbitrair. In bijlage 26 zijn
vergelijkingen gegeven van de werkelijke en voorspelde staptijden van enkele
eestbatches.
Uit de vergeleken staptijden in bijlage 26 volgt dat de afwijking tussen de werkelijke
staptijden en de door het fysisch model voorspelde staptijden tussen +10% en -10% van
de werkelijke staptijden is.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de hoeveelheid groenmout die vanaf een kiemvloer
op een enkele eestvloer wordt gelegd, niet wordt gemeten. De complete batch
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groenmout die van een kiemvloer wordt afgehaald, wordt verdeeld over twee
eestvloeren. De precieze hoeveelheid die op elk van de eestvloeren wordt gelegd is niet
bekend. Voor deze hoeveelheid is in deze afstudeeropdracht een schatting gemaakt op
basis van tot welke hoogte het groenmout op de eestvloeren is gelegd.
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8

Ontwerp planningsmodel afvalwaterzuivering

In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van de analyse van de AWZI, het ontwerp van de
planning van de AWZI gegeven en toegelicht. Paragraaf 8.1 bevat een beschrijving van
planningshorizon van het ontwerp . In paragraaf 8.2 wordt de opdeling van de
planningshorizon in periodes toegelicht. De functionele specificaties waar het ontwerp
aan voldoet zijn in paragraaf 8.3 gegeven. Paragraaf 8.4 bevat het ontwerp van een
wiskundig model voor de planning van de afvalwaterzuivering en paragraaf 8.5 tenslotte
geeft de vertaling van het wiskundig model naar een spreadsheetmodel.

§ 8.1 Planningshorizon
De planningshorizon is de hoeveelheid tijd die vooruit wordt gekeken bij het maken van
een productieschema. Omdat de AWZI op dit moment geen planning en dus ook geen
productieschema hanteert, moet de planningshorizon voorafgaand aan het ontwerp van
de planning van de AWZI worden vastgesteld.
Doel van dit afstudeerproject is het opstellen van productieplanning waarbij de
opbrengsten minus de kosten voor het verwerken van afvalwater worden
gemaximaliseerd . De reden dat het bepalen en hanteren van een planning in de AWZI
een verschil kan maken in de opbrengsten en kosten van de AWZI is dat elektriciteit niet
op ieder moment dezelfde waarde vertegenwoordigt. De waarde van elektriciteit wordt
bepaald door de dal- en piekuren die gelden voor het afnemen en aanbieden van
elektriciteit.
Op doordeweekse dagen zit in een etmaal een periode van 8 uren da ltarief (23.00 u 07 .00 u) en een periode van 16 uren piektarief (07.00 u - 23 .00 u). Om bij het bepalen
van de productieplanning de voordelen van het bufferen van afvalwater volledig mee te
kunnen nemen moet de planningshorizon zo lang zijn, dat de hoeveelheid afvalwater die
is gebufferd de mogelijkheid heeft om te worden verwerkt. De hoeveelheid afvalwater die
per uur vanaf de productieafdelingen naar de AWZI stroomt is niet bekend en daarom
wordt voor het bepalen hiervan de gemiddelde verwerkte hoeveelheid afvalwater op per
jaar teruggerekend naar de gemiddelde verwerkte hoeveelheid afvalwater op per uur. Op
jaarbasis verwerkt de AWZI gemiddeld 1,7 miljoen kubieke meters afvalwater.
Omgerekend betekent dit een volumedebiet van gemiddeld 194 m 3 afvalwater per uur.
Indien afvalwater wordt gebufferd gedurende de periodes waarin de verwerking van
afvalwater leidt tot het opwekken van elektriciteit in de daluren, wordt in de ideale
situatie de buffercapaciteit volledig benut. De buffercapaciteit van de buffertank is 2500
m 3 , met een minimumniveau van afvalwater in de buffertank van 125 m 3 • Door de
UASB's kan in totaal maximaal 363 m 3 afvalwater per uur worden verwerkt. De tijd die
gemiddeld nodig is om het gebufferde afvalwater te kunnen verwerken gedurende de
perioden waarin het verwerken van afvalwater leidt tot opwekking van elektriciteit in de
piekuren, wordt gegeven door de volgende vergelijking:

t=

V b - Vmin

+ Fv .gem • t

(8.1)

FUASB,max

Waarbij:
t = tijd gemiddeld nodig om gebufferd afvalwater te verwerken, [ uren]
v b

= buffercapaciteit buffertank:

vmin

2500 [ m

3

J

= minimale volume -inhoud van buffertank: 125 [ m

F v.gem

3

]

3

= gemiddelde hoeveelheid afvalwater die naar AWZI stroomt: 194 [ m I

F uAsB.max

= maxima le afvalwaterverwerkingscapaciteit van
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Uit vergelijking 8.1 volgt dat de tijd die gemiddeld nodig is om het gebufferde afvalwater
(Vb - Vmin), inclusief de hoeveelheid afvalwater die in dat tijdsbestek nog arriveert, te
verwerken gelijk is aan 14,1 uren. Om de voordelen van het bufferen van afvalwater
volledig mee te kunnen nemen, is een planningshorizon van (8 daluren plus 14,1
piekuren) 22,1 uren vereist.
Naarmate de planningshorizon langer wordt, wordt de tijd die het kost om het opgestelde
wiskundig model op te lossen ook langer, omdat door de langere planningshorizon het
aantal beslissingsvariabelen toeneemt. Uit het oogpunt van gebruikersvriendelijkheid van
het model, is de lengte van de planningshorizon gesteld op 24 uren. Door het kiezen van
een planningshorizon van 24 uren, kan iedere dag op hetzelfde tijdstip een nieuwe
planning worden gemaakt voor het volgende etmaal. Op zaterdag en zondag is geen
personeel aanwezig bij de afvalwaterzuivering, waardoor geen planning kan worden
gemaakt voor de verwerking van afvalwater. Omdat vanaf vrijdagavond 23.00 uur tot
maandagochtend 7 .00 uur het daltarief voor elektriciteit geldt, speelt het moment
waarop elektriciteit in dit tijdsbestek wordt opgewekt geen rol in de opbrengsten van
opgewekte elektriciteit. Op maandag spelen de piek- en daluren voor elektriciteit wel
weer een rol in de productieplanning, waardoor op zondag de planning voor maandag
moet worden gemaakt, hoewel dan niemand bij de afvalwaterzuivering aanwezig is. Voor
dit probleem zijn drie mogelijke oplossingen:
• Op zondag gaat iemand naar de afvalwaterzuivering om de planning voor
maandag te maken.
• Het aansturen van de afvalwaterzuivering vanaf een externe computer wordt
mogelijk gemaakt, zoals dit ook het geval is bij de mouterij.
• De planning voor maandag wordt gemaakt op het moment dat de eerste
werknemer van de afvalwaterzuivering op maandag arriveert.
Een keuze tussen de drie mogelijke oplossingen kan niet door de auteur worden
gemaakt, maar is in handen van de leidinggevende van de afvalwaterzuivering.

§ 8.2 Opdeling planningshorizon in periodes
De planningshorizon van 24 uur moet worden opgedeeld in kleinere periodes waarin de
opgestelde wiskundige vergelijkingen worden gebruikt om de werking van de AWZI na te
bootsen. De keuze voor de lengte van een periode is afhankelijk de doorlooptijden van
het afvalwater en biogas door de verwerkingseenheden.

Doorlooptijden 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. De doorlooptijden van de
verwerkingseenheden zijn van belang voor het bepalen van de lengte van een periode in
de planningshorizon . De duur van een periode moet niet groter zijn dan de doorlooptijd
van de verwerkingseenheid met de kleinste doorlooptijd.
Uitleg over het berekenen van de doorlooptijden en de berekening van de doorlooptijden
van de verwerkingseenheden zijn te vinden in bijlage 16. De conclusie die uit de
berekende doorlooptijden in bijlage 16 kan worden getrokken, is dat de buffertank de
grootste beperking oplevert voor het kiezen van de lengte van een periode in de
planningshorizon. Hoewel de doorlooptijd in de buffertank ook kleiner kan zijn dan 1 uur,
is dit alleen het geval als de volume-inhoud van het afvalwater in de buffertank tot het
minimum is gedaald. Omdat het doel van de buffertank is om afvalwater te bufferen
gedurende de periode waarin het daltarief geldt, zal de volume-inhoud van het
afvalwater in de buffertank gedurende de overgrote meerderheid van de tijd groter zijn
dan het minimum niveau. Er is daarom gekozen om de planningshorizon op te splitsen in
periodes van een uur.
Voor de H2 S scrubber, biogasbuffer, biogasmotoren en decanter wordt de doorlooptijd
gelijk gesteld aan nul, omdat de doorlooptijden veel kleiner zijn dan een uur.
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§ 8.3 Functionele specificaties planningsmodel afvalwaterzuivering
Deze paragraaf beschrijft de beslissingen die door het ontwerp van het planningsmodel
van de AWZI worden ondersteund. De beslissingen hebben betrekking op het aansturen
van de processen in de AWZI door het maken van een productieplanning van de
verwerking van afvalwater in de AWZI. Met behulp van het gemaakte ontwerp voor de
AWZI kunnen de beslissingen worden gemaakt, die in het model beslissingsvariabelen
worden genoemd. Het betreft de volgende beslissingen:
• of de buffertank in een periode voor meer of minder dan de helft is gevuld;
• over de hoeveelheid afvalwater die in een periode vanuit de buffertank naar de
VVZT wordt gestuurd;
• over de hoeveelheid afvalwater die in een periode vanuit de buffertank naar de
carrousel wordt gestuurd;
• over de hoeveelheid stikstof die in een periode door middel van denitrificatie uit
de carrousel wordt gezuiverd;
• over de hoeveelheid fosfor die in een periode door middel van toevoeging van
FeCl 3 uit NBZT 2 wordt gezuiverd;
• of NBZT 2 in een periode wordt gevoed met afvalwater vanuit de carrousel;
• over de hoeveelheid afvalwater die in een periode vanuit NBZT 2 naar de
decanter wordt gestuurd.
In bijlage 20 is een overzicht gegeven van de beslissingsvariabelen met de bijbehorende
notatie ervan in het ontwerp.
Het ontwerp geeft ondersteuning bij deze operationele beslissingen door het genereren
van waardes voor de beslissingsvariabelen waarbij de opbrengsten minus de kosten voor
het zuiveren van afvalwater worden gemaximaliseerd. Indien men, om welke reden dan
ook, wil afwijken van de door het ontwerp voorgestelde waardes van de
beslissingsvariabelen, kan eenvoudig worden bepaald wat het verschil in enerzijds
verwijdering van afvalstoffen en anderzijds opbrengsten en kosten is met het ideale,
door het ontwerp voorgestelde productieschema.

§ 8.4 Ontwerp: Wiskundig model
De in hoofdstuk 5 beschreven specificaties van de verwerkingseenheden en stromen in
de AWZI zijn gemodelleerd met behulp van een wiskundig model. Er zijn verschillende
soorten modellen die voor dit doel kunnen worden gebruikt. Een toelichting op deze
modellen, de keuze voor een model en de aannames die worden gedaan voor het
vertalen van de in hoofdstuk 5 beschreven specificaties van de verwerkingseenheden zijn
gegeven in bijlage 17 terwijl in bijlage 18 een toelichting op het gekozen model wordt
gegeven.
Bij het opstellen van het wiskundige model zijn variabelen gebruikt waarmee de
wiskundige vergelijkingen, die het productieproces in de AWZI beschrijven, zijn
opgesteld. De variabelen die zijn gebruikt in het opstellen van het wiskundig model zijn
gegeven in bijlage 19. De vertaling van de werking van verwerkingseenheden en stromen
in de AWZI naar een wiskundig model is in bijlage 21 gedaan.
Om met behulp van het ontworpen wiskundig model het 'beste' productieschema voor de
verwerking van afvalwater in de AWZI te kunnen bepalen, zijn de opbrengsten en kosten
bij het verwerken van afvalwater vertaald naar een doelfunctie. De wiskundige notatie
van de doelfunctie is te vinden in bijlage 22. De planningshorizon waarover de
doelfunctie wordt gemaximaliseerd is gelijk aan 24 uren en zoals in de keuze voor de
lengte van de planningshorizon is besproken, begint de planningshorizon op het moment
dat de daluren beginnen zodat gebufferd afvalwater de mogelijkheid heeft om tijdens de
piekuren te worden verwerkt. Dit houdt in dat periode een in de doelfunctie start om
23.00 u en de laatste periode 24 uren later eindigt.
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§ 8.5 Vertaling wiskundig model naar spreadsheetmodel
Het wiskundig model is vertaald naar een model dat in staat is om de waarde van de
beslissingsvariabelen te bepalen waarbij de doelfunctie wordt gemaximaliseerd. In bijlage
23 wordt het gekozen model dat voor het optimaliseren van de planning kan worden
gebruikt en de vertaling van het wiskundig model naar het gekozen model toegelicht.
Omdat Microsoft Excel © is gebruikt als ondersteunde software wordt het model dat
resulteert uit de vertaling in het vervolg aangeduid als "spreadsheetmodel".
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9

Implementatie van het spreadsheetmodel van het
verwerken van afvalwater

Dit hoofdstuk beschrijft het implementatietraject van het spreadsheetmodel van het
verwerken van afvalwater en het beschrijft de resultaten van het spreadsheetmodel.
Paragraaf 9.1 bevat uitleg over het implementatietraject dat is uitgevoerd voor het
ontworpen spreadsheetmodel en paragraaf 9.2 geeft de resultaten van het ontworpen
spreadsheetmodel.

§ 9.1 Implementatietraject
Het implementatietraject dat is uitgevoerd voor het ontworpen spreadsheetmodel kan
worden opgedeeld in de implementatie van het model in de organisatie, de
implementatie van de software en de bepaling van de benodigde gegevens om het
spreadsheetmodel te kunnen gebruiken.

§ 9.1.1 Implementatie in de organisatie
Een belangrijk onderdeel van het maken van een ontwerp is dat degenen waarvoor het
ontwerp wordt gemaakt de werking ervan begrijpen en het zelf kunnen hanteren en
aanpassen. Om dit te bewerkstelligen heeft tijdens de ontwerpfase van het project voor
de AWZI frequent overleg plaatsgehad met de voor de technologie en techniek van de
AWZI verantwoordelijke procestechnoloog, Ger Toonen. Ook zijn de twee bij de AWZI
aanwezige operators betrokken bij het ontwerp van het spreadsheetmodel, door met hen
de (tussentijdse) resultaten van het spreadsheetmodel te bekijken en te controleren met
de werkelijkheid.

§ 9.1.2 Implementatie van de software
Het spreadsheetmodel is gemaakt met behulp van Microsoft Excel ©, dat op elke
computer van Bavaria is geTnstalleerd. Hoewel de benodigde software aanwezig is bij
Bavaria, is de invoegtoepassing (add-in), genaamd "oplosser" of "solver", die voor het
oplossen van het spreadsheetmodel moet worden gebruikt, niet standaard ge'installeerd
op de computers. Deze invoegtoepassing kan echter probleemloos worden ge'installeerd
vanuit Microsoft Excel © 10 •
De versie van Microsoft Excel © die is geTnstalleerd op de computers van Bavaria is in
staat om het opgeleverde spreadsheetmodel op te lossen binnen een tijdsbestek van 1-2
minuten.

§ 9.1.3 Bepaling benodigde gegevens
Voor het gebruiken van het ontwerp om een productieplanning te maken voor de AWZI,
moet een aantal gegevens, voorafgaand aan het oplossen van het spreadsheetmodel
worden bepaald. Een overzicht van deze variabelen is in bijlage 28 te zien.
Bij het opstellen van het wiskundig model en het spreadsheetmodel is veelvuldig gebruik
gemaakt van kengetallen en ervaringswaarden van zowel medewerkers van de AWZI als
van (externe) leveranciers van machines en apparatuur. Deze kengetallen en
ervaringswaarden kunnen veranderen op het moment dat nieuwe machines en/of
apparatuur in gebruik wordt genomen of als deze worden gereviseerd.

Om de juiste planning te kunnen genereren met behulp van het opgeleverde
spreadsheetmodel is het essentieel dat de in dit project gebruikte verge/ijkingen en
waardes voor constanten en variabelen up-to-date worden gehouden.

10

Via het menu "Extra" klikken op "Invoegtoepassingen", waarna de installatie van de
"solver" automatisch wordt voltooid.
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§ 9.2 Resultaten spreadsheetmodel
Met behulp van het spreadsheetmodel is bepaald met welke planning voor het verwerken
van afvalwater de opbrengsten ten opzichte van de kosten het grootste zijn. De
productieplanning die volgens het spreadsheetmodel het beste kan warden aangehouden
is vergeleken met de manier waarop afvalwater zonder het spreadsheetmodel zou
warden verwerkt. Deze laatste manier houdt in dat het afvalwater dat in een periode in
de buffertank binnenstroomt, oak in die periode uit de buffertank wordt geleid naar de
anaerobe zuivering.
Bij het bepalen van de productieplanning met behulp van het spreadsheetmodel is de
hoeveelheid afvalwater die per uur de buffertank binnenstroomt gelijk genomen aan de
gemiddelde hoeveelheid afvalwater die in de AWZI binnenstroomt. De gemiddelde
hoeveelheid afvalwater die de AWZI binnenstroomt, is gelijk aan 194 kubieke meter per
uur11 • De hoeveelheid afvalwater die zich bij de start van de eerste periode in de
buffertank bevindt, is gelijkgesteld aan de gemiddelde hoeveelheid afvalwater in de
buffertank in 2007 12 , die gelijk is aan 1.017 kubieke meter.
De opbrengsten en kosten van de opgewekte en benodigde elektriciteit zijn afhankelijk
van het elektriciteitstekort dan wel elektriciteitsoverschot bij Bavaria. In bijlage 28 is
uitgelegd dat het vanwege de onvoorspelbaarheid van de productieplanning van de
productieafdelingen van Bavaria niet mogelijk is om een voorspelling te geven van het
elektriciteitstekort of overschot bij Bavaria. Vanwege de onvoorspelbaarheid is er bij het
bepalen van onderstaande resultaten vanuit gegaan dat er zowel in de piek- als daluren
een elektriciteitstekort is.
In tabel 9.1 zijn de kosten gegeven, die in dit geval volgens het spreadsheetmodel
warden gemaakt.
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De opbrengsten die bij de verwerking van het afvalwater warden gegenereerd zijn gelijk
aan de opbrengsten voor het opwekken van elektriciteit uit de verbranding van biogas en
deze zijn gelijk aan € 1. 737. Bij de gehanteerde planning volgens het spreadsheetmodel
zijn de kosten € 50 hoger dan de opbrengsten.
Indien dezelfde situatie wordt bekeken, maar dan in het geval dat de hoeveelheid
afvalwater die de buffertank binnenstroomt oak in dezelfde periode de buffertank
uitstroomt naar de anaerobe zuivering, dan levert dit de kostenstructuur op zoals
gegeven in tabel 9.2.

11

Gebaseerd op de totale hoeveelheid afvalwater die per jaar in de AWZI wordt verwerkt
(1,7 miljoen m 3 ).
12
Gebaseerd op een overzicht van 334 metingen van de hoeveelheid afvalwater in de
buffertank in 2007.
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Porn UASB's
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Bij deze bed rijfsvoering zijn de totale opbrengsten van de AWZI gelijk aan € 1.339,
waarmee de kosten € 395 hoger zijn dan de opbrengsten.
Als de door het spreadsheetmodel berekende planning wordt gehanteerd in plaats van de
huidige bedrijfsvoering, levert dit een voordeel op van (€ 395 minus € 50) € 345.
Omdat deze situatie alleen plaatsheeft gedurende een werkweek en niet in de
weekenden, betekent dit een geschat economisch voordeel geldend voor 260 dagen in
een jaar. Op jaarbasis is het verschil tussen de door het spreadsheetmodel voorgestelde
planning en de huidige planning gelijk aan (260 dagen maal € 345) € 89 .700.
In bovengenoemde situatie was de hoeveelheid afvalwater in de buffertank aan het begin
van de planningshorizon gelijk aan 1.017 kubieke meter. Volgens de planning met het
spreadsheetmodel is aan het einde van de planningshorizon de hoeveelheid afvalwater in
de buffertank gezakt tot het minimum niveau, terwijl volgens de huidige bedrijfsvoering
de hoeveelheid afvalwater in de buffertank gedurende de gehele plann ingshorizon gelij k
is gebleven aan de beginhoeveelheid. Dit betekent dat de planning volgens het
spreadsheetmodel extra opbrengsten heeft kunnen genereren omdat simpelweg meer
afvalwater is verwerkt. Om dit verschil op te heffen is in het spreadsheetmodel de
restrictie toegevoegd dat de hoeveelheid afvalwater in de buffertank aan het einde van
de planningshorizon gelijk moet zijn aan de hoeveelheid afvalwater in de buffertank aan
het begin van de planningshorizon. Door het toevoegen van deze restrictie kan de door
het spreadsheetmodel voorgestelde planning eerlijker worden vergeleken met de huidige
planning. Het spreadsheetmodel is opnieuw gebruikt om de "beste" planning te
genereren en bij deze planning zijn de kosten voor het verwerken van afvalwater volgens
het spreadsheetmodel gegeven in tabel 9.3.
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De totale opbrengsten behorende bij de planning van het spreadsheetmodel zijn nu gelijk
aan € 1.438. De kosten zijn in dit geval € 295 hoger dan de opbrengsten.
Omdat bij de huidige planning van het verwerken van afvalwater de kosten € 395 hoger
zijn dan de opbrengsten en bij de planning gegenereerd door het spreadsheetmodel de
kosten € 295 hoger zijn dan de opbrengsten, levert de door het spreadsheetmodel
gegenereerde planning een voordeel van € 100 op per dag. Omdat dit voordeel alleen
optreedt tijdens doordeweekse dagen, waarvan er 260 in een jaar zitten is het
economische voordeel voor het verwerken van afvalwater volgens de planning van het
spreadsheetmodel gelijk aan (€ 100 per dag maal 260 doordeweekse dagen in een jaar)
€ 26.000 per jaar.
Hoewel in bovenstaande resultaten is uitgegaan van een continu elektriciteitstekort zijn
de hierboven beschreven resultaten herhaald in de volgende gevallen:
• Bavaria heeft gedurende de piekuren een elektriciteitsoverschot en gedurende de
daluren een elektriciteitstekort. Het opwekken van elektriciteit gedurende de
piekuren wordt dan minder interessant omdat de opgewekte elektriciteit tijdens
de piekuren een lagere waarde vertegenwoordigt.
• Bavaria heeft gedurende de piekuren een elektriciteitstekort en gedurende de
daluren een elektriciteitsoverschot. Het opwekken van elektriciteit gedurende de
piekuren wordt dan interessanter omdat de opgewekte elektriciteit in de daluren
een lagere waarde vertegenwoordigt.
• Bavaria heeft gedurende de piek- en daluren een elektriciteitsoverschot. Het
opwekken van elektriciteit in zowel de piek- als daluren wordt dan minder
interessant omdat de opgewekte elektriciteit in zowel de piek- als daluren een
lagere waarde vertegenwoordigt.
De resulterende planning voor het verwerken van afvalwater blijft echter in alle gevallen
gelijk aan de planning in het geval van een elektriciteitstekort tijdens de piek- en
daluren, waaruit kan warden geconcludeerd dat de planning van het verwerken van
afvalwater in dit voorbeeld niet wordt be"lnvloed door het optreden van een
elektriciteitstekort dan wel overschot. Dit is echter geen garantie dat dit algemeen geldt
bij het maken van een planning voor de verwerking van afvalwater. Nader onderzoek om
de voorspelbaarheid van het hebben van een elektriciteitstekort dan wel
elektriciteitsoverschot is vereist.
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10

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het project, voor
zowel de mouterij als voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Paragraaf 10.1 geeft de
conclusies en aanbevelingen voor de mouterij en paragraaf 10.2 geeft deze voor de
afvalwaterzuiveringsinstallatie.

§ 10.1 Mouterij
De onderzoeksopdracht van het project voor de mouterij luidde:
Ontwikkel een fysisch model dat als basis kan dienen voor het aansturen van het
eesten, waarbij de energiebehoefte van het eesten kan warden geminimaliseerd
terwijl de kwaliteit van het geproduceerde mout gegarandeerd blijft en
implementeer dit model in de organisatie met behulp van software.
Voor het project van de mouterij is een fysisch model ontworpen en ge'i mplementeerd in
Mobatec Modeller, waarmee de aansturing van het eesten kan warden gesimuleerd
terwijl zowel op de energiekosten als de kwaliteit van het geproduceerde mout kan
warden toegezien
De belangrijkste conclusies met betrekking tot het gebruiken van het ontworpen fysisch
model bij het aansturen van de eesten zijn:
• Het eesten in de mouterij van Bavaria in Lieshout wordt kwantitatief en kwalitatief
goed nagebootst door het in Mobatec Modeller ontworpen fysisch model van het
eesten.
• De gevolgen van het aanpassen van de receptuur van het eesten kunnen met
behulp van het ontwerp warden bepaald.
• Het is niet mogelijk om het fysisch model te laten bepalen op welke manier de
receptuur moet warden veranderd om de energiekosten bij het eesten te
minimaliseren.
• De gevolgen van het aanpassen van machines en/of apparaten die in het model
zijn meegenomen op de energiebehoefte van het eesten kunnen met behulp van
het ontwerp warden bepaald.
• Voor zover de kwaliteit van het geproduceerde mout afhankelijk is van het
vochtgehalte van het groenmout en de bijbehorende temperatuur van de lucht op
een bepaald moment, kan warden toegezien op de kwaliteit van het
geproduceerde mout.
• Het rendement van de glasbuiswarmtewisselaar is in de loop der tijd afgenomen
tot 78,5% van de oorspronkelijke waarde. De reden hiervoor is het kapot gaan
van glazen buisjes en de vervuilingen die in de glazen buisjes optreden.
Gebaseerd op het onderzoek dat in deze afstudeeropdracht is gedaan, kunnen de
volgende aanbevelingen met betrekking tot de mouterij warden gedaan:
• Gebruik het ontworpen fysisch model voor het eesten indien veranderingen in de
receptuur van het eesten warden doorgevoerd, om de invloed van de
veranderingen te bepalen.
• Gebruik Mobatec Modeller voor het simuleren van het fysisch model van het
eesten.
• Omdat de gerstsoort en de kwaliteit van de gerst het drooggedrag van het
groenmout mede bepaalt, verdient het een aanbeveling om onderzoek te doen
naar een betrouwbare en nauwkeurige meting voor het vochtgehalte van
groenmout, zodat het drooggedrag bij verschillende gerstsoorten en
gerstkwaliteiten in het ontwerp kan warden meegenomen.
• Bij het nabootsen van het drogen van groenmout moet een schatting warden
gemaakt voor de verdeling van de hoeveelheid groenmout die vanaf een
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kiemvloer wordt gehaald over twee eestvloeren. Om de voorspellende waarde van
het fysisch model te verbeteren betreffende het eesten bij de mouterij in Lieshout,
moet de verdeling van het groenmout over de eestvloeren worden gemeten.

§ 10.2 Afvalwaterzuiveringsinstallatie
De onderzoeksopdracht van het project voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie luidde:
Ontwikkel een planningsmodel dat in staat is om de opbrengsten minus de kosten
van het verwerken van afvalwater te maximaliseren door de planning van het
verwerken van afvalwater af te stemmen op het tarief van het inkopen en
verkopen van elektriciteit en implementeer dit model in de organisatie met behulp
van software.
Voor het project van de afvalwaterzuiveringsinstallatie is een spreadsheetmodel
ontworpen en ge"implementeerd in Microsoft Excel ©, waarmee het verschil tussen de
voor het
verwerken
van
afvalwater in
de
opbrengsten
en
de
kosten
afvalwaterzu iveri ngsi nsta llatie ka n word en gemaxi mal iseerd.
De belangrijkste conclusies met betrekking tot het gebruiken van het spreadsheetmodel
voor het bepalen van de planning van de verwerking van afvalwater in de
afvalwaterzuivering in plaats van de huidige bedrijfsvoering bij de afvalwaterzuivering
zijn:
• De huidige planning van het verwerken van afvalwater kan worden verbeterd met
betrekking tot de opbrengsten en kosten die gemoeid zijn met het verwerken van
afvalwater. Bij het vergelijken van de planning volgens het spreadsheetmodel en
de planning die op dit moment wordt gehanteerd, levert de planning volgens het
spreadsheetmodel een voordeel van€ 26.000 per jaar op.
• Tijdens de daluren kan afvalwater het beste gebufferd worden in de buffertank,
totdat de piekuren aanbreken, waarin het afvalwater dan wordt verwerkt.
• Bij de buffertank zijn regelkleppen aanwezig die het mogelijk maken om
afvalwater vanuit de buffertank naar zowel de anaerobe zuivering als naar de
aerobe zuivering te sturen.
Gebaseerd op het onderzoek dat in deze afstudeeropdracht is gedaan, kunnen de
volgende aanbevelingen met betrekking tot de afvalwaterzuivering worden gedaan:
• Gebruik het ontworpen spreadsheetmodel voor het maken van een planning voor
het verwerken van afvalwater.
• Hoewel het opgestelde spreadsheetmodel de werking van de afvalwaterzuivering
zo goed mogelijk beschrijft, moet altijd met zorg worden gekeken naar de
resultaten van het spreadsheetmodel en niet blind worden afgegaan op de
volgens het spreadsheetmodel gemaakte planning.
• Om beter rekening te kunnen houden met de hoeveelheid afvalwater die per
tijdseenheid naar de afvalwaterzuivering stroomt, is het aan te bevelen om een
flowmeter voor de buffertank te plaatsen. Het meten van de hoeveelheid
afvalwater die per productieafdeling per tijdseenheid wordt geproduceerd maakt
het mogelijk om kengetallen te berekenen die de hoeveelheid geproduceerd
afvalwater koppelen aan het productieschema van de productieafdelingen.
• Om het verschil tussen de tarieven voor de verkoop en inkoop van elektriciteit
meet te kunnen nemen, is het vereist om te kunnen voorspellen voor elke periode
van de planningshorizon of Bavaria een elektriciteitstekort en overschot heeft. Dit
behoeft nader onderzoek.
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Afkortingen, definities en symbolen
Afkortingen
AWZI
= afvalwaterzuiveringsinstallatie
= chemisch zuurstof verbruik
CZV
ds
= droge stof basis
E-hal
= energiehal
GBWW = glasbuiswarmtewisselaar
HiO
=water
HiS
= waterstofsulfide
=Kelvin
K
kg
= kilogram
kW
= kilowatt
kWh
= kilowattuur
LMTD
= logaritmisch gemiddelde temperatuursverschil
= vierkante meter
m2
m3
= kubieke meter
MILP
= mixed integer linear programming
J
=Joule
MJ
= megajoule
N
= stikstofverbindingen
NaOH
= natronloog
= nabezinktank
NBZT
= natte stof basis
ns
NV
= naverwarming
p
= fosforverbindingen
Pa
= Pascal
s
= seconde
= Technische Universiteit Eindhoven
TU/e
UASB
= upflow anaerobic sludge blanket (anaerobe zuiveringsinstallatie)
= voorverwarming
vv
VVZT
= voorverzuringstank
WKK
= warmtekrachtkoppeling
oc
= graden Celsius

Definities
Aflucht

Lucht die boven de eestvloer wordt afgezogen en vervolgens
gebruikt wordt om de inkomende frislucht via de
glasbuiswarmtewisselaar op te warmen .

Carrousel

Aerobe zuiverinqsstao.

Denitrificatie

Het verwijderen van component N uit het afvalwater met
behulo van omzettinq door aerobe micro-oroanismen.

Directe omlucht

Lucht die boven de eestvloer wordt afgezogen en vervolgens
onder dezelfde eestvloer wordt hergebruikt om groenmout te
drooen.

Doorlooptijd

De tijd die verstrijkt tussen het moment dat een druppel
afvalwater een verwerkingseenheid instroomt en het moment
dat dezelfde druppel afvalwater de verwerki ngseen heid
uitstroomt.
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Drooglucht

Lucht die door het groenmoutbed wordt geleid om groenmout
te drogen.

Eesten

Het drogen van qroenmout.

Eestvloer

Cilindervormige, (voor lucht) permeabele vloer
groenmout wordt qelegd om het te kunnen droqen.

Evenwichtsvochtgehalte

heersende
Het
maxima le
vochtgehalte
dat
bij
de
partiaalspanning van waterdamp kan worden behaald in het
qroenmout.

Effluent

Gezuiverd afvalwater dat op het oppervlaktewater wordt
qeloosd.

Effluenteisen

De hoeveelheid "vuil" die maximaal in het geloosde water
aanweziq maq ziin qesteld door het waterschao.

Endogene ademhaling

De beluchting die in de aerobe zuivering nodig is om de
aerobe micro-orqanismen in leven te houden .

Frislucht

Andere benaminq voor buitenlucht.

Groenmout

Mout dat is ontkiemd maar niet noq niet qedrooqd.

Groenmoutbed

Een batch qroenmout op een eestvloer.

Indirecte omlucht

Lucht die boven de eestvloer wordt afgezogen en vervolgens
onder een andere eestvloer wordt hergebruikt om groenmout
te drogen.

Kiemen

Processtap in de mouterij waarbij gerstkorrels ontkiemen.

Kiemvloer

Een cilindervormige, (voor lucht) permeabele vloer die
gebruikt wordt om gerst te laten kiemen.

Koolwaterstof

Een stof die bestaat uit koolstof- en waterstofatomen.

Omlucht

Lucht die boven de eestvloer wordt afgezogen en vervolgens
wordt hergebruikt om groenmout te drogen.

pH

Een uitdrukking
oplossing.

Procesaansturing van het
eesten

Het als functie van de tijd aanpassen van de temperatuur
onder de eestvloer, toerental van de ventilator en frislucht-,
(directe en indirecte) omlucht-, aflucht- en souiluchtstromen.

Relatieve
Iuchtvochtigheid

De verhouding tussen de in de lucht aanwezige hoeveelheid
waterdamp en de maximale hoeveelheid waterdamp die de
lucht bii de heersende temoeratuur kan bevatten.

Slib

Samenklontering van micro-organismen in zowel de aerobe
als anaerobe zuiverinq in de afvalwaterzuiverinq.
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Sorptie isotherm van
qroenmout

Weergave van de relatie tussen de wateractiviteit in de lucht
en het vochtgehalte in het groenmout.

Substraatademhaling

De beluchting die in de aerobe zuivering nodig is om
component czv (chemisch zuurstof verbruik) uit het
afvalwater te kunnen verwiideren.

Spuilucht

Lucht die vanaf de eestvloer direct naar de omgeving wordt
qesouid.

Vermouten

Het bewerken van de grondstof gerst tot het eindproduct
mout.

Verwerkingseenheid

Geheel van (buffer)tanks, zuiveringsinstallaties
bioqasmotoren die in de AWZI aanweziq ziin.

Wateractiviteit

De relatieve vochtiqheid van lucht weerqeqeven als fractie.

Weekku ip

Een roestvrijstalen cilindrische kuip die wordt gebruikt om de
gerst in te we ken.

We ken

Processtap in de mouterii waarbii de gerst water opneemt.

Symbolen Mouterij
= soortelijk warmte van groenmout op massa basis,

cp ,gm

[l !(kg · K)]

= soortelijke warmte van water op massa basis, [ l !(kg · K)]

cp. Hp

[l l(mol · K)]
c p,n.luchr = soortelijke warmte van lucht op molbasis, [l l(mol · K)]
c p, n.H

F

2

o = soortelijke warmte van water op molbasis,

= correctiefactor voor kruisstroom, [-]

F" = droogsnelheid van groenmout, [ mol I s]
Fn ,H,o,uu = hoeveelheid water per seconde boven de eestvloer afgevoerd, [ mJl/ s)

Fn,t ,af

= moldebiet van aflucht door de GBWW,

F n.t .fr

= moldebiet van frislucht door de GBWW,

Fn.ror.in
Fn ,r.uir

= moldebiet van

[mol aflucht / s]
[mo[ frislucht I s]

de lucht die onder de eestvloer wordt geblazen, [molls]

= totale molstroom

van gas (lucht en water(damp)), [molls]

Fv

= volumedebiet van

G

= luchtdebiet door groenmoutbed,

3

lucht verplaatst door de ventilator, [ m frislu cht Is

J

J

[kg I ( m bed· s)
2

h = volumetrische warmteoverdrachtscoefficient, [ l

!( m 3 • s · K) J

H 8 m = energie-inhoud van groenmout inclusief water, [ l]
H I.in =
Hl.uir

energie-inhoud van de lucht onder de eestvloer wordt geblazen,

= energie-inhoud van

de lucht die de eestvloer verlaat,

k = droogconstante, [ 1 Is]
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M gm = massa van groenmout op de eestvloer op droge stof basis, [kg ds]
M gm,ns

= massa van

MmH 20

= molmassa van water,

groenmout op de eestvloer op natte stof basis, [kg

ns]

[kg I mol]

n1,uii = hoeveelheid gas aanwezig in volume V boven de eestvloer, [ mol]

PH,o,u;i
= partieeldruk van water boven de eestvloer, [Pa]
PHiOJr = de partieeldruk van water in de frislucht, [Pa]
?,at.fr
= de verzadigingsdampdruk van water in de frislucht, [Pa]
P,ai ,uii = verzadigingsdampdruk van water boven de eestvloer, [Pa]
P, J, = totaaldruk van frislucht, [Pa]
P, ,uii
=totaaldruk boven de eestvloer, [Pa]
?, ,vent = totaaldruk bij de ventilator, [Pa]
Q08 ww = warmteoverdracht van aflucht naar frislucht in de GBWW, [ 1 Is]

Qg1 = warmtetransport

van het groenmout naar de lucht, [ 1 Is]

Q1g = warmtetransport van

de lucht naar het groenmout, [ 1 Is]

Qw = warmteoverdracht van warm water naar lucht in de VV, [ 1 Is]

R

= gasconstante, [1

RV=

l(mol · K)]

relatieve vochtigheid van lucht,

[%]

[%]
RVuii = relatieve vochtigheid van lucht boven de eestvloer, [%]
Taf.in = temperatuur van de in de GBWW stromende aflucht, [ K]
T af ,uii = temperatuur van de uit de GBWW stromende aflucht, [ K]
RV;n

= relatieve vochtigheid van lucht onder de eestvloer,

T1, ,;11 = temperatuur van de in de GBWW stromende frislucht, [ K]

T1,,u;i

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

Tgm = temperatuur van het groenmout, [ K]

'F;n = temperatuur van de lucht die onder de eestvloer wordt geblazen, [K]
T, = temperatuur van de lucht die wordt gebruikt om te drogen, [K]
T,ucht ,W.in = temperatuur van de in de VV stromende lucht, [ K]
T,u cht ,W ,uit = temperatuur van de uit de VV stromende lucht, [ K]
T uii = temperatuur van de lucht boven de eestvloer, in [ K]
T veni = temperatuur van de lucht bij de ventilator, [ K]
Twarm water.W.in = temperatuur van het in de VV stromende warm water, [ K]
Twann water ,W.uit = temperatuur van het uit de VV stromend warm water, [ K]
(U ·A )08 ww = warmteoverdrachtscoefficient van de GBWW, [ 1 I ( K · s) J
(U ·A)Nv = warmteoverdrachtscoefficient van de NV, [1 l(K · s)]
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(U ·A )w = warmteoverdrachtscoefficient van de VV, [JI ( K · s)
v gm

= volume groenmoutbed, [ m 3 ]

V gm,O =

vuit

J

beginvolume groenmoutbed, [ m

3

]

3

= volume boven de eestvloer, [ m ]

X m= vochtgehalte van groenmout op droge stof basis, [kg water I kg ds]
X m,ns ,ev = evenwichtsvochtgehalte van groenmout op natte stof basis, [kg water I kg ns]
X m,ns = vochtgehalte van groenmout op natte stof basis, [kg water I kg ns]
X m,ns,o = beginvochtgehalte van groenmout op natte stof basis, [kg water I kg ns]
YH,o,af = molfractie van water in de aflucht, [ mol water I mol aflucht]
YH,o.Jr = molfractie van water in de frislucht, [ mol water I mol frislucht]
Y H 2 0 ,in

= molfractie waterdamp in lucht die onder de eestvloer wordt geblazen,

[nvllnvl]

y H,o,u;i = molfractie water in Iucht boven de eestvloer, [ mol water I mol lucht]

Yiucht ,af = molfractie van lucht in de aflucht, [ mol lucht I mol aflucht ]
Yiuchi.fr = molfractie van lucht ( excl. water) in de frislucht, [ mol lucht I mol fri slucht]
Y iuchr,in

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

geblazen, [mol/mol]
Symbolen Mouterij (Grieks}
LJH gm =

verandering van energie-inhoud van het groenmout,

L1Hvap ,gm =
LJH vap ,HzO

verdampingsenthalpie van water in groenmout,

= verdampingsenthalpie van

LJH vap ,n,HzO =

[l I s]

[JI kg]

zuiver water op massabasis,

verdampingsenthalpie van zuiver water op molbasis,

[JI kg]

[JI mol]

L11'im = logaritmisch gemiddelde temperatuursverschil, [ K]
Symbolen Afvalwaterzuivering

Cvvz

= concentratie van

geproduceerde vluchtige vetzuren in de WZT, [ mol I m

3

J

J
I uur J

FuAsB.max = maxima le afvalwaterverwerkingscapaciteit van de drie UASB's, [ m 3 I uur
Fv = volumedebiet van het medium dat de verwerkingseenheid instroomt, [ m 3

= gemiddelde hoeveelheid afvalwater die naar AWZI stroomt, [ m 3 I uur J
MmazUn = molmassa van azijnzuur, [kg I mol]
Fv.gem

MmNaoH

= molmassa van natronloog,

[kg I mol]

Mm propion = molmassa van propionzuur, [kg I mol]
nNaoH = het aantal mol natronloog dat moet worden toegevoegd aan de WZT om de pH
op de gewenste waarde te krijgen, [mol]

pH= de zuurgraad van een oplossing, [-]
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S NaOH- apl = de

hoeveelheid natronloogoplossing die moet warden toegevoegd aan de

VVZT, (kg )

= tijd gemiddeld nodig om gebufferd afvalwater te verwerken, [ uren]
V = volume-inhoud van verwerkingseenheid, [ m3 ]
t

vb

= maximale

v min

buffercapaciteit, [ m

3

]

= minimale volume-inhoud van buffertank, [ m

3

]

W G = voorverzuringsgraad in de VVZT als fractie, [-]

X u.czv = concentratie van CZV in de VVZT, [kg I m 3

J

J

[ H 3 0 + = de concentratie van H3 0+ ionen in een oplossing, [mo/ H 3 0 + IL

J

Symbolen Afvalwaterzuivering (Grieks)
1lvvzT ,aziJn

= fractie van

de totale hoeveelheid vluchtige vetzu ren die wordt omgezet in

azijnzuur, [kg /kg ]
TlvvzT ,propion

= fractie van

de totale hoeveelheid vluchtige vetzuren die wordt omgezet in

propionzuu r, [kg I kg ]
¢ vvzT ,aziJn =

hoeveelheid azijnzuur die wordt gevormd ind ien CZV volledig wordt omgezet

in azijnzuur, [kg I kg ]
¢ vvzT ,propion =

hoeveelheid propionzuur die wordt gevormd indien CZV volledig wordt

omgezet in propionzuur, [kg I kg]

r = gemiddelde doorlooptijd van verwerkingseenheid, [ uren]
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