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1 Allm�ant

Simulatorn �ar gjord f�or nyare versioner av n�atverksbl�addrare (browsers). Anv�and
Netscape 4 (Communicator) eller Explorer 4, eller senare varianter.

F�or att kunna se hela gr�anssnittet beh�oves ett gra�kkort med uppl�osning 1024*768
pixel och 16 bitars \f�argpalett".

Simulatorn kan k�oras p�a en 486-PC men en maskin med Pentiumprocessor rekom-
menderas. Simulatorn kan k�oras i moderna operativssystem, t.ex. Win95, Win98,
WinNT 4, och Linux.

Simulatorn kan antingen k�oras lokalt eller via Avd f�or Systemtekniks server.

F�or k�orning p�a systemtekniks server, starta t.ex Netscape Communicator och skriv
in f�oljande address:

www.syscon.uu.se/�psa/

Klicka p�a l�anken till Brommasimulatorn (Bromma WWTP) Du f�ar d�a en fr�aga om
username och password. Ange Bromma som username och Bromma som password.
Tips: Lagra addressen som ett \bookmark" s�a hittar du snabbt simulatorn n�asta
g�ang du vill simulera (du m�aste d�a ange username och password enligt ovan igen).

F�or lokal k�orning, kopiera simulator�lerna (dessa m�aste �nnas p�a diskett) till �onskad
katalog p�a din h�arddisk. �Oppna en n�atverksbl�addrare och markera �len Bromma.html.
I Netscape Communicator g�ors detta genom att markera menyraden File, och sedan
trycka p�a Open Page.
Tips: Spara addressen som ett bookmark.

Gl�om inte att trycka p�a START i simulatorn f�or att starta simuleringen.
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2 Fl�oden och volymer

Simulatorn f�or Brommas aktivslamprocess best�ar av 6 zoner se Figur 1 d�ar den f�orsta
zonen motsvarar Zon 1 och zon 2 i den riktiga anl�aggningen. Den f�orsta zonen kallas
Zon 1-2, f�or att po�angtera detta.

M�ojlighet f�or stegbeskickning till zonerna 1-2 och 4 �nns. Externt kol�ode (etanol
med COD halt 1200000 mg/l) kan tills�attas till zon 1-2.

De olika zonerna i aktivslamprocessen har volymer enligt Tabell 1

Zon Volym (m3) Drifts�att

1-2 2300 Oluftad

3 4700 Oluftad

4 4700 Oluftad

5 4700 Luftad

6 4700 Luftad

7 2300 Luftad

Table 1: Zonnamn och zonvolymer.

F�orinst�allda �odena ges i Tabell 2.

Pump Fl�ode [m3/h]

Inkommande 5024
�Overskottsslam 37

Returslam 5024

Internrecirkulation 0

Extern kolk�alla 0

Table 2: Nominella �oden.

Aktivslamprocessen simuleras med modellen "IAWQ no 1". De f�orinst�allda v�ardena
p�a processkonstanterna ges i Appendix 1. V�arden p�a processkonstanterna kan �andras
fr�an gr�anssnittet.

Syrehalterna i zonerna regleras med PID regulatorer och luft�oden kan plottas.
M�angden luft som beh�ovs beror av f�ororeningsbelastningen och e�ektiviteten i luftarsys-
temet (KLa-v�ardet). I nul�aget �ar inte e�ektiviteten hos luftarsystemet kalibrerad i
simulatorn. De presenterade luftm�angderna ska d�arf�or ses som \indikatorer" snarare
�an verkliga luftm�angder.

Inkommande vatten i simulatorn har en sammans�attning enligt Tabell 3.
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Standard F�orkortning Komponent Konc. (mg/l)
f�orkortning. i simulator

XB;H Xbh Heterotrof biomassa 23.8

XB;A Xba Autotrof biomassa 2.1

XS Xs L�angsamt nedbrytbart org. material 92.9

XI Xi Partikul�art inert org. material 21.2

XN;D Xnd Part. organiskt kv�ave 4.7

SN;H Snh Ammonium 24

SN;D Snd L�ost organiskt kv�ave 2.4

SN;O Sno Nitrat och nitrit 1.0

SI Si L�ost inert org. material 48.8

SO So Syre 0.1

SS Ss Direkt nedbrytbart org. material 61.2

Table 3: Sammans�attning av inkommande vatten. Observera att S betecknar l�osta
komponenter och X betecknar partikul�ara komponenter. bf DESSA V�ARDEN B�OR
ANPASSAS TILL BROMMAS VATTEN

3 Sedimenteringen

F�or sedimenteringen anv�ands en enkel massbalansmodell som resulterar i att

� Koncentrationen av l�osta �amnen ut fr�an sedimenteringen �ar densamma som
koncentrationen in till sedimenteringen. Detta betyder att halten i utg�aende
vatten av en l�ost komponent (t.ex. ammonium) �ar densamma som i den sista
zonen.

� Allt partikul�art material kommer att sedimentera (dvs inget slam i utg�aende
vatten).

En mera detaljerad beskrivning ges i Appendix 2.

I modellen kan man �aven ange volymen f�or sedimenteringsbass�angen. Denna volym
anv�ands f�or att r�akna ut uppeh�allstiden i sedimenteringen. Simuleringsresultatet
p�averkas mycket lite av valet av volym f�or sedimenteringsbass�angen! F�orinst�allt
v�arde p�a sedimenteringsvolymen �ar 10000 m3

Under simuleringen �ar det viktigt att kontrollera att slamhalten i aktivslambass�angen
inte blir h�ogre �an att en verklig sedimenteringsbass�ang kan klara av att avskilja slam-
met. Typiskt ligger maximal slamhalt som kan avskiljas p�a 4000-7000 mg COD/m3.

Den slam�alder som visas i gr�anssnittet avser den totala volymen. F�or de givna voly-
merna och drifts�attet g�aller att den em \luftade slam�aldern" �ar 50% av den totala
slam�aldern. F�or avancerade studier b�or slam�aldern ber�aknas manuellt, se Appendix
2.

�Overskottsslamuttaget kan styras automatiskt s�a att en �onskad slam�alder bibeh�alls.
Kom ih�ag att ju h�ogre slam�alder som v�aljs desto h�ogre blir slamhalten i aktivslam-
bass�angen.
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4 Det gra�ska anv�andargr�anssnittet

Simulatorn k�ors fr�an ett gra�skt gr�anssnitt d�ar �aven simuleringsresultaten presen-
teras, se Figur 1. Tre stapeldiagram anv�ands f�or att �oversiktligt presentera simuler-
ingsresultaten. Varje diagram visar koncentrationen av en utvald komponent b�ade i
inkommande vatten, i alla zoner och i returslammet. Numeriska v�arden presenteras
ocks�a. I ett vanligt tidsf�onster kan tv�a komponenter plottas som funktion av tiden.
Genom att klicka i olika f�alt aktiveras olika funktioner. Exempel p�a f�or�andringar
som kan g�oras: zonvolymer, inkommande koncentrationer, processkonstanter och
styrstrategier.

Aktuell simuleringstid presenteras till h�oger i gr�anssnittet. Notera att det kan ta
dagar eller veckor i simuleringstid f�or att se den fulla e�ekten n�ar man gjort en
processf�or�andring.

Figure 1: Det gra�ska gr�anssnittet f�or Bromma-simulatorn.
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5 K�ora simulatorn

Nedan f�oljer en kort �oversikt av hur simulatorn k�ors.

1. Starta en Internetbl�addrare t.ex Netscape Communicator, och skriv in aktuell
URL-address, se Kap 1.

2. Klicka p�a START knappen i gr�anssnittet. Du �ar nu ig�ang och simulerar!

3. Om du vill �aterstarta simulatorn, klicka p�a Stop och sedan p�a shift+reload i
n�atbl�addraren.

4. F�or att visa koncentrationen av en speciell komponent i ett av de tre stapeldia-
grammen, klicka p�a knappen till v�anster om diagrammet. F�or att t.ex. studera
syrehalten, v�alj So. Syrehalten i inkommande vatten, alla zonerna och i re-
cirkulerat vatten kommer d�a att visas.
Tips 1: Klicka p�a knappen Inkommande f�or att se hur olika komponenter
f�orkortas.
Tips 2: Klicka p�a en zon i processbilden, d�a skuggas motsvarande stapeldia-
gram. Detta g�or det l�att att hitta r�att zon!

5. I tidsdiagrammet (uppe till h�oger) kan tv�a komponenter plottas som funktion
av tiden. Tre menyer �nns under grafen. P�a den mittersta menyn v�aljs var
data ska h�amtas ifr�an (inkommande, n�agon zon eller recirkulerat). Med de tv�a
andra menyerna v�aljs vilken komponent som ska plottas.

6. F�or att se utg�aende halt av n�agon l�ost substans (S-komponent) studera motsvarande
koncentration i den sista zonen.

7. Olika �oden f�or�andras genom att klicka p�a motsvarande pumpsymbol och mata
in �onskat �ode i en dialogruta. Notera att en aktiv pump �ar f�argad gr�on och en
inaktiv pump (�ode=0) �ar f�argad gul. I dialogrutan f�or �onskat �ode kan man
ange en periodisk (sinusformad) f�or�andring av �odet. Detta g�ors i f�altet Magni-
tud. V�ardet i denna ruta ger maxv�ardet p�a den periodiska �odeskomponenten.
�Aven Periodtid f�or variationen kan anges.

8. En extern kolk�alla kan tills�attas genom att klicka p�a pumpen em Externt
kol�ode (Enhet liter/timme).

9. F�or att f�or�andra koncentrationer i inkommande vatten, klicka p�a knappen
Inkommande. Ett f�onster visas d�a d�ar nya v�arden kan matas in.

10. Genom att klicka p�a f�altet Volymer, kan volymerna i zonerna och sed.bass�angen
�andras.(Volym i sed.bass�angen p�averkar simuleringsresultatet marginellt)

11. Under en simulering kan man v�alja att k�ora med en �x slam�alder, �overskotts-
slamuttaget styrs d�a automatiskt s�a att �onskad slam�alder erh�alls. Detta g�ors
genom att klicka p�a f�altet Slam�aldersreglering och mata in �onskad slam�alder.
Notera att total slam�alder visas. Luftad slam�alder �ar 50% av den totala
slam�aldern (med defaultv�arden p�a zonvolymer och driftstrategi).
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12. D�a f�altet Slamegenskaper aktiveras visas ett f�onster med aktuell slam�alder,
�overskottsslamuttag och medelsslamhalt (uttryckt i mg COD/l) i bass�angen.

13. F�or att f�or�andra b�orv�ardet till syrehaltsregulatorn, g�ors f�oljande:

� V�alj f�orst �onskad zon (klicka p�a den lilla knappen till h�oger om texten
\Zon 1-2".

� Mata in �onskad syrehalt i f�altet under knappen DO ref.

� Klicka p�a DO ref.

Notera att om ett b�orv�arde s�atts till noll f�orvinner \bubblorna" i motsvarande
zon i gr�anssnittet.

14. F�or att �andra processkonstanter i IAWQ modellen, klicka i f�altet Konstanter
(v�anstra kanten). Efter n�agon sekund visas ett f�onster d�ar konstanterna kan
�andras. I dialogrutan kan man �aven ange �onskad temperatur. Den v�anstra
kolumnen anger konstanternas v�arde vid 20 grader (det �ar dessa som kan
�andras). Anger man en annan temperatur �an 20 grader simuleras processen
med de konstanter som st�ar i h�ogra kolumnen efter det att man tryckt p�a OK.
F�onstret st�angs genom att trycka p�a Bort.
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6 Appendix 1

--- *** IAWQ konstanter, 20 grader.

--- stoichiometric constants :

Yh = 0.6700

Ya = 0.2400

fp = 0.0800

Ixb = 0.0860

Ixp = 0.0600

--- kinetic constants for heterotrophic bacteria:

mytH = 0.2500

bh = 0.0260

Ks = 20.000

Koh = 0.2000

Kno = 0.5000

etaG = 0.8000

--- kinetic constants for autotrophic bacteria:

mytA = 0.0330

ba = 0.00083

Knh = 1.0000

Koa = 0.4000

Ka = 0.0033

--- kinetic constants for hydrolysis:

Kh = 0.1250

Kx = 0.0300

etaH = 0.4000
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7 Appendix 2 - Sedimenteringen

F�or sedimenteringen anv�ands en massbalansmodell.
F�or alla l�osta komponenter g�aller att

Stillsed = Sut = Srec

F�or de partikul�ara komponenterna g�aller

XtillsedQtillsed = Xrec(Qrec +Qw)

d�ar indexet tillsed betecknar komponenter in till sedimenteringen, ut st�ar f�or kompo-
nenter i utg�aende vatten och rec st�ar f�or komponenter i returslam�odet och �overskotts-
slam�odet. S betecknar koncentrationen av l�osta komponenter och X koncentratio-
nen av partikul�ara komponenter. Qrec betecknat returslam�ode och Qw �overskotts-
slam�ode.

Sammanfattningsvis kommer koncentrationerna av alla l�osta komponenter att vara
of�or�andrade genom sedimenteringen och allt partikul�art material kommer att sedi-
mentera (dvs inget slam i utg�aende vatten.)

I modellen kan man �aven ange volym f�or sedimenteringsbass�angen. Denna volym
anv�ands f�or att r�akna ut uppeh�allstiden i sedimenteringen. (Simuleringsresultatet
p�averkas mycket lite av valet av volym f�or sedimenteringsbass�angen.)

�Overskottsslamuttaget g�ors i botten av sedimenteringsbass�angen. Om utg�aende slamhalt
�ar f�orsumbar ges slam�aldern av

�s =
V �X

Qw �Xrec

[dagar] (1)

d�ar Qw �ar �overskottsslam�ode (m3/dag), och X �ar medelslamhalten i bass�angen,
Xrec slamhalt i �overskottsslam (antas lika som det i returslammet). V �ar volymen av
aktivslamprocessen. Vid kv�averening l�ater man ofta V vara totalt luftad volym.

Den slam�alder som visas i gr�anssnittet �ar baserat p�a slamhalten X i den sista zonen
dvs

�sim =
V �Xtillsed

Qw �Xrec

[dagar] (2)

och d�ar V �ar den totala bass�angvolymen. F�or avancerade studier b�or slam�aldern
ber�aknas manuellt mha ekvation (1). Notera t.ex. att man ofta �ar intresserad av att
bara ta h�ansyn till den luftade volymen i bass�angen.


