Overde hele wereld heeft Nalco Water, leverancier van chemicaliën en automatiseerder van waterbehandelingsprocessen, 36.000 3D Trasar-systemen geïnstalleerd,
veelal in koeltorens. Dat betekent dat het bedrijf jaarlijks uit 27 miljoen datapunten
gegevens kan verzamelen over potentiële corrosie, vorming van minerale aanslag en
microbiële verontreinigingen. Vorig jaar was de oogst vijf terabyte aan data. Slimme
software van Microsoft maakt het mogelijk om aan de hand van deze data bijvoorbeeld het optimale reinigingsmoment van membranen te bepalen.
Bedrijven maken steeds vaker gebruik van big data om
hun dienstverlening te verbeteren. Geavanceerde hard- en
software maakt het mogelijk om meer data te verzamelen.
te bewerken en te bewaren. Daarnaast zijn er steeds meer
mogelijkheden om in een verzameling losse data betekenis
te vinden. Bijvoorbeeld uit de 36.000 aD Trasar-systemen
(zie kader) die Nalco Water wereldwijd heeft gei'nstalleerd. De
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27 miljoen datapunten leveren een schat aan gegevens op.
Het systeem spoort door middel van ultragevoelige sensoren
potentiële corrosie. vorming van minerale aanslag en microbiële contaminatie op in bijvoorbeeld koeltorens. Door
op deze data slimme software los te laten. kunnen in de
toekomst veel problemen worden voorkomen en zijn grote
besparingen mogelijk
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De data die Nalcowereldwijd verzamelt over het watergebruik, heeft bij de klantenin 2016 geleid
tot een gezamenlijke waterbesparing van bijna568 miljoenkubiekemeter.
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Snapshotvan een adviesvan Nalcowaarmeeeen klant 96 miljoen dollar kan besparing
- met een return-on-investment van 112% - door een aantalwater-, energie-en afvalbesparende maatregelen te treffen.

Heleen Nieuwenhuis, Nalco Water:

Voorspellen

soft in de cloud, om "We kunnen met de slimme software
van Microsoft bijvoorbeeld
data te verzamelen, te
het optimale reinigingsmoment van
bundelen en te analymembranen voorspellen."
seren. "Deze samenwerking begint nu zijn
vruchten af te werpen", stelt Heleen Nieuwenhuis, marketing
director van Nalco Water en chemicus van huis uit. "Zo kunnen we met de slimme software van Microsoft bijvoorbeeld
het optimale reinigingsmoment van membranen voorspellen.
Daarnaast is het mogelijk om de eerste reinigingsstap in een
afvalwaterinstallatie te automatiseren, om de vuillast en het
water in de eerste stap te scheiden. Zo kun je het afvalwater geschikt maken voor hergebruik, door voor de optimale
ontwatering te kiezen om het drogestofgehalte te verhogen.
Hierdoor vermindert niet alleen de slibhoeveelheid, maar kun
je ook meer energie uit het slib halen."

Met slimme software is het mogelijk om met de verzamelde
data te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Daarom werkt Nalco Water sinds 2015 samen met Micro-

Nalco Water ziet al jaren dat de beschikbare hoeveelheid
water voor industriële klanten onder druk staat. Hoewel de

Het accuraat meten van aanslag en verontreinigingen in koeltorens is ontzettend belangrijk. Afzetting van enkele tienden
van een millimeter kan al tot ettelijke procenten energieverlies leiden. Dat geldt ook voor de verwerking van het slib uit
afvalwater. Iedere procent meer water in slib zorgt voor een
tien procent grotere slibstroom, waardoor de kosten voor de
afvalverwerking toenemen.
Door het 3D Trasar-systeem bespaarden industriële klanten
van Nalco Water, onder meer actief in de staal-, voedingsmiddelen-, olie- en gasindustrie en de elektriciteitsproductie, vorig jaar alleen al 568 miljoen kubieke meter water. Daarnaast
bespaarden de klanten drie miljard kilowattuur aan energie en
reduceerden ze hun afvalstroom met bijna 12.000 ton.
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landbouw wereldwijd gezien het meeste water gebruikt, legt
vooral de industrie in de rijkere landen het grootstebeslag op
de beschikbare hoeveelheid water. Alleen al In Nederland en
Duitsland Is de Industt1e verantwoa'delljk voor80 procentvan
de wataronttrakklng, door het oppompen van grondwater en
de Inname van oppervlaktewater.
De Europese Commissie Is momenteel bezig met het voorbereiden van wat- en regelgeving om watartlergebrulk In de
landbouw te verplichten. Nlauwenhuls vindt het achter belangrijk om niet alleen op de landbouw te focussen. Het is
volgens haar in de rijkere landen ook belangrijk om te kijken
hoe je industriêle watergebruikers kunt stimuleren om meer
waterte besparen.

Werkelijke kosten
Het probleem is echter dat de kosten die industriêle gebruikers voor water betalen niet reëel zijn in vergelijking met de
werkelijke kosten. "Bij de meeste goederen zorgt schaarste

voor een hogere prijs. Dat is bij water nog niet het geval. Het
is immers een eerste levensbehoefte", stalt Nieuwanhuis.
Daarom Introducaarda Nalco water het begrip ExponentIaI
Retum on Investment (eROl). Het komt erop neerdat bedt1jven die water willen besparen, de hele bedt1Jfsvoar1ng doorlichten en ook kijken naarenerglebespar1ng en afvalreductie.
"Wanneer je alleen op waterbespar1ng focust, Is de business
case nu eenmaal niet rond te kr1jgan", legt NIeuwenhuis uit.
Medewerkers van het bedt1Jf bezoeken verder regelmatlg
scholen om kinderen meer waterbewustzijn bij te brengen.
Daamaast onderhoudt Nalco water contacten met universiteiten en kennisinstellingen, zoals Wetsus. Ook is het bedrijf
aanwezig op grote beurzen, zoals de Hannover Messe in
Duitsland. Meer waterbewustzijn is volgens haar essentieel.
"J\stronaut WubboOckels gaftijdenszijn ruimtereis al aandat
er op de aarde niet meer water aanwezig is. Hiermee zullen
we het moeten doen. Daarom is zuinigheid op zijn plaats."
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