Modellering
af renseanlæg
Bliv klogere på dit renseanlæg

EnviDan modellerer processerne på dit renseanlæg fra
indløb til udløb. Modellerne bygges op i WEST platformen i
et samarbejde mellem vores modelleringseksperter og dem,
som i virkeligheden kender anlægget bedst, nemlig procesoperatørerne på renseanlægget.

Hvad kan I opnå med modellering af jeres
renseanlæg ?
•

Med en model af renseanlægget får procesoperatørne og
beslutningstagerne et effektivt værktøj, som kan anvendes
til at afprøve og undersøge forskellige driftsscenarier.
Modellen kan bruges til optimering af renseanlægget ved
at undersøge effekten på rensningsprocesserne ved forskellige optimeringstiltag. Det er også muligt, at afprøve nye
styringsmuligheder, nye renseteknologier og nyt udstyr for fx
at understøtte en beslutning om endelig implementering.

Procesforståelse: Men en model af et renseanlæg kan en
bedre forståelse af anlæggets funktioner, renseprocesser og renseresultater opnås. Modellen kan bruges til at
undervise procesoperatører i, hvordan renseanlægget er
opbygget og dets funktion, samt til at undersøge, hvordan anlægget reagerer på forskellige belastninger.

•

Økonomisk optimering af renseanlæg i forhold til energi,
kemikalie og spildevandsafgifter kan ligeledes undersøges af
hjælp af modelleringen. Dermed kan det vurderes om nye
projekter til procesoptimering er økonomisk rentable.

Procesoptimering: Med en kalibreret model af et renseanlæg kan nye driftsmuligheder, driftsscenarier og
processtiltag simpelt modelleres og sammenlignes. En
WEST model kan derved bruges løbende af driftspersonalet til at modellere procesidéer og til at afprøve
tiltagene før, de bliver udført på anlægget.

•

Energioptimering: Med en kalibreret model af et renseanlæg findes et udgangspunkt for energiforbruget
på det specifikke anlæg. Ved at modellere nye driftsmuligheder, procestiltag eller nye maskininstallationer
kan flere energibesparelsesmuligheder modelleres og
sammenlignes, så den bedste løsning findes til det
specifikke renseanlæg.

•

Procesdesignsvurdering: Ved at anvende anlæggets
grundmodel kan foreslåede nye procesteknologier modelleres og sammenlignes procesteknisk og økonomisk.

•

Oplandsmodellering: I WEST kan renseanlægsmodeller integreres med et forenklet oplandsmodel på den
samme platform. Dette giver et overskueligt integreret
model der kan bruges som beslutningsgrundlag ved
f.eks. udarbejdelser af spildevandsplaner.

Historien om en succes

På BIOFOS’ renseanlæg Lynetten og Damhusåen
har man arbejdet bevidst med procesoptimering og
energioptimering og valgt at opstille modeller af to
af Forsyningens renseanlæg for at få et værktøj til
proces- og energioptimering samt til undersøgelse af
effekter på processerne ved fremtidelige belastningsændringer. EnviDan har arbejdet tæt sammen med
procesingeniørerne fra renseanlæggene i processen,
som har resulteret i meget avancerede modeller af
renseanlæggene, der ligeledes påtænkes anvendt i
undervisningsøjemed.
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