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(maximaledrukval).Dehydraulischeweersrandwordttussen 1,65and 1,72mgehouden.
Debiet,pH,temperatuur, hardheidenhydraulischeweerstandwordenelkeminuutgemeten,terwijl calcium,bicarbonaat,korrcldiameterenbedhoogteminderfrequenr worden
bepaald(dagelijks rotwekelijks).

Optimalebesturingvan
ontharâing

Vierregelingen'5'zijnvanbelang:
Deinstellingenverdelingvanhetdebiet,
diegebaseerd isopdedrinkwatervraag.
-

Deregelingvandedeelstroomverhouding,
diehandmatig plaatsvindt.

LUUK RIETVELD, T E C H N I S C H E U N I V E R S I T E I T D E L F T
O N N O KRAMER, W A T E R L E I D I N G B E D R I J F AMSTERDAM
KARIN BOSKLOPPER, W A T E R L E I D I N G B E D R I J F AMSTERDAM
HANS VAN DIJK, T E C H N I S C H E U N I V E R S I T E I T DELFT

Ontharding iseendynamisch procesdardoorvariatiesvandebietenkwaliteitcontinu bijgmgtld
moetworden.Daarom iseenmodelontwikkeld datverschillendestiuirsceiuino'skandoorrekenen,
waarmee hetoptimalescenariogeselecteerd kanworden.Hierbijspelendedcclstroomvcrlioudiiuj, het
aantal reactoren inbedrij/endebedhooateeenbelangrijke rol.Hetdoelvandezemodellennais te
komentoteen,on-line,optimale besturingwaarbijdezuivering integraal bezienwordt.
InhetkadervanhetprojectPROMICIT
wordt indeperiode2003-2006onderzoekuitgevoerdnaarintegraleenoptimalebesturingvan
productielocatieWeesperkarspelvanWaterleidingbedrijfAmsterdam.PROMICITiseen
samenwerkingsverband vanWaterleidingbedrijfAmsterdam,Technische Universiteit
Delft,DHVWaterenhetbedrijfABB. Het
wordtmedegefinancierd doorSenter.Eendeel
vanhetonderzoekrichtzichopdeontwikkelingvanmodellenvanzuiveringsprocessen3'.
Indezebijdragewordenderesultaten
besproken vaneenmodelstudievandeontharOnthardiiyopproductielocatieWeesperkarspel.

ding.Variatiesindebietenwaterkwaliteit
spelendagelijkseenrolbijdesturingvande
ontharding.Hetdoeliseensturingteontwikkelen,dieleidttoteenconstanteenbetrouwbarewaterkwaliteit tegenminimalekostenen
effecten ophetmilieu.HetmodelvoordeonthardingisontwikkeldindeStimelaomgeving,
waarbijgebruikwordtgemaaktvan
Matlab/Simulink4'.Partiële differentiaalvergelijkingen wordennumeriekopgelostenvariatiesintijdenplaatskunnenwordengevolgd.
Demodellenvandeindividueleprocessen zijn
beschikbaar ineenmodelbibliotheek enkunnenmetelkaarwordenverbonden, resulterend
ineenzuiveringstrein.Opdezemanierkanhet
effect vanveranderingindesturingvanverschillendezuiveringsprocessen wordengeëvalueerd.
Hetmodelisgebaseerdopdetheorievan
onthardingmetkorrelreactoren2''5'.Hetisook
beschikbaarviainternet(www.stimcla.com).
Daarkunnenonderzoekers,studenten,technologenenoperatorskennisuitwisselenover
dezuiveringsprocessen. Demodellen vervullen
hierbij eensleutelrol.
Huidige besturing van de
ontharding
Afhankelijk vantemperatuur wordenop
productielocatieWeesperkarspeldedeelstroomverhoudingendenatronloogdosering
aangepast,zodatdetotalehardheid vanhet
gemengdeeffluent 1,5mmol/1bedraagt.Het
aftappen vankorrelswordtgeregeldopbasis
vandehydraulischeweersrandvanhetbed

Deregelingvandedoseringvannatronloog,dieberekendwordtmeteenempirischeformule.Dezeisgebaseerdopde
gewenstecalciumreductie,hetwaterdebiet,deeffluent pH,dedeelstroomverhouding,detemperatuureneenhandmatige
correctie.
Deregelingvandeaftap vandekorrels,die
detotaledrukvaloverdereactor tussen
1,65en 1,72mhoudt.
Indezomerresulteertdezesturingineen
hogeredeelstroomverhouding eneenhogere
nattonloogdoseringperreactor.Indewinter
wordtdedeelstroomverhouding lageringesteldenzijndenatronloogdoseringen per
reactorlager.Omdeoververzadiginginde
winteraanvaardbaar tehouden,wordtde
maximalekorrelgrootteverlaagd.
Hoe wordt de ontharding optimaal
bestuurd?
Optimalesturingvanonthardingiseen
feitwanneet,gebruikmakend vandebestaandeinfrastructuur, hetgemengdeeffluent een
minimaleoververzadigingheeft, pH-correctie
kanwordenvoorkomeneneenminimalenatronloogdoseringwordttoegepast.Daarnaast
moethetenergieverbruik minimaal zijn.
Hierbijzijndekostenminimaalenisde
waterkwaliteitconstantenstabielenvoldoet
aandeeisen.
Oververzadigingwordtuitgedrukt intheoretischafzetbaar calciumcarbonaat(TACC).
OmdelaagsteTACCinheteffluent vandereactortekrijgen,moetdehoogtevanhetgefluïdiseerdebedmaximaalzijn.Debedhoogtehangt
afvandehoeveelheidkorrelsindereactor,het
debier,dekorreldiameter(endichtheid)ende
Temperatuurvanhetwater.Hetdebietdoorde
reactorhangtweerafvandedrinkwatervraag,
heraanralreactorendatinbedrijfis endedeelstroomverhouding.Hoelagerhetdebietdoor
dereactoris,destemeerkorrelsindereactor
kunnenwordengehouden.
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DeTACCin het effluent van de reactor
wordt beïnvloed door dedoseringvan natronloogen het beschikbare korreloppervlak (aantal endiamater van korrels).Het mengen van
een licht oververzadigd effluent met niet onthard water kan resulteren in kalk-koolzuurevenwicht1'. Detoelaatbare oververzadiging in
het effluent van de reactor hangt afvan kwaliteit van het niet ontharde water en dedeelstroomverhouding en degeaccepteerde oververzadiging in het gemengde effluent.
20

Optimale besturing van de ontharding
wordt derhalve bepaald door het debiet, de
deelstroomverhouding, de
korreldiameter/aftap, het aantal korrels in de
reactor,dedosering van natronloog en het
aantal reactoren in bedrijf Het regelen van al
deze variabelen heeft financiële gevolgen:
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Dedeelstroomverhouding, de bedhoogte
endekorrelafvoersnelheid beïnvloeden de
oververzadiging in het gemengde effluent,
dat opzijn beurt dedoseringvan natronloogen dedoseringvan zuur voor neutralisatieen de regeneratiefrequentie van de
nageschakelde biologische actieve kool
beïnvloedt.
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Dekorrelafvoersnelheid bcïnvloedr de
grootte van deafgetapte korrels en dus de
hoeveelheid entmateriaal per kilo pellets.
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Afb.ï:
Het aantal reactoren in bedrijf beïnvloedt
de onderhoudskosten.
Het aantal reactoren in bedrijfen dedeelstroomverhouding beïnvloeden de energiekosten.
Vooreen srationaire situatie kan deoptimalisatie met devolgende doelfunctie
]geformuleerd worden:
J =2 w^COrçf-Caf +w2[àCa,cf-àCaf +w3 (N)+
w4(dp,rtf-rip)2,
waarin Cavoordecalciumconcentratie in het
effluent staat, dCavoordeoververzadiging,N
voor het aantal reactoren inbedrijf, dj,voorde
grootte van deafgetapte korrelen w,voorde
wegingsfacroren die het relatieve belang van
deverschillende criteria weergeven.

Voorbeeld van optimale bedrijfsvoering
Alsvoorbeeld zijn verschillende sturingsscenario's bij productielocatie Weesperkarspel
met een modelgesimuleerd voor een totaal
debiet van 3500kubieke meter per uur bij een
temperatuur van io°C(zieafbeelding 1).In alle
scenario's isde totale hardheid van het
gemengde effluent gesteld op 1,5mmol/1en de
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Verschillendesturingsscenario'svooronthardingopproductielocatieWeesperkarspelmeteentotaaldebietvan
3500kubiekemeterperuurbijio°C.
HCOƒ-204mg/l Ca"=80mg/lpH=7.61,EC=53mS/m.

maximalegefluïdiseerde bedhoogte op vijf
meter. Daarnaast zijn drie watersnelheden in
de reactor aangehouden, namelijk94,75 en57
meter peruur en isdemaximale korreldiametergehouden op een millimeter.
Uit descenario-analyse van dir voorbeeld
kangeconcludeerd worden dat oververzadiging van het gemengde effluent minimaal is
bij een deelsrroomverhouding van ongeveer50
procent met een maximum aantal reactoten in
bedrijf onder degeldende randvoorwaarden (in
dit gevalzes).Met deze deelstroomvcrhouding
kunnen niet meer reactoren bedreven worden,
omdat desnelheid in de teactoren dan te laag
wordt. Het energiegebruik bij zes reactoren in
bedrijf ren opzichte van vijfligt ongeveer tien
procent hoger,maar de oververzadiging
bedraagr de helft. Het hangt van de wegingsfactoren in dedoelfunctie afwelk alrernatief
zalworden geselecteerd.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat modelleringroegepast kan worden voor optimalisatie
van desturing van deontharding enzal leiden

tot een andere aanpak dan opdir moment
gebruikelijk is.Inhet voorbeeld isde optimalisatieuitgevoerd ineenstationaire situatie.Bij
drinkwaterzuivering zijn dewaterkwalireit en
het waterdebiet echter veranderlijk en moeten
dagelijks nieuwe instellingen gevonden
worden.Doordehogekosrenvande regeneratievan actievekoolen chemicaliënzalhet in de
praktijk erop neer komen dat gestreefd moet
worden naar een minimale TACCin het
gemengdeeffluent. Ditbetekent dat demaximaledeelstroomverhouding en vervolgens het
maximale aantal reactoren ingezet moeten
worden.Dereacroren zullen zoveel mogelijk
gevuld moeten zijn met gefluïdiseerde korrels.
Om demaximale deelstroomverhouding en
bedhoogte tebepalen, wordt het model
gebruikt. Denieuwe instellingkan niet instantaan bereikt worden vanwegehet dynamische
gedragvan het proces.Inhet gevalvaneenverhogingvan het debiet indereactor moeten bijvoorbeeld eerst korrelsafgelaten worden om
uitspoelen tevoorkomen.Dehoeveelheid korrrelsdieper reactor afgetapt moeten worden en
decorresponderende drukval overde reactor
worden berekend met het model.
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Hetmodelkannietalleenhetstationaire
optimumbepalen,maartevenshetdynamischegedragvandereactorenvoorspellen.Ditis
voornamelijk vanbelangbijfrequente debietsschakelingen,zoalsbij grondwaterpompstations.Insommigesituatieszalslechtszelden
destationairesituatiebereiktworden.Het
modelkandantochalsinstrumentdienenom
hetprocesoptimaaltesturen.Dekwaliteitvan
dedeelstroomkantevensonderdeelzijn vande
besluitvorming.Eenaangepastebehandeling
vandedeelstroom kanbijvoorbeeld leidentot
eenlagereoververzadiging.
Voorspellingvanhetwaterdebietende
optimaleinstellingvandedeelstroomverhoudingenhetaantalreactoreninbedrijfkanofflinewordenuitgevoerd.Hetisookmogelijk
omeenmodelgestuurde regelaarteontwerpendiedereactorenon-lineaanstuurt.Indat
gevalkunnenookstrategieën wordenontwikkeldvoordebesturing tussentweeoptimale
stationairesituaties in,rekeninghoudendmet

hetdynamischegedragvanhetproces.Inde
proefinstallatie opWeesperkarspelworden
voorbereidingengetroffen omeendergelijke
regelaarteimplementeren.Deproefinstallatie
wordtgeautomatiseerd,on-linedataworden
verzameldennaardePCgestuurd.Dekleppen
vandeinstallatiewordenvervolgensaangestuurd doordePC. •
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