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complexvoorzieningsgehied
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N. BACKUS, W A T E R L E I D I N G MAATSCHAPPIJ LIMBURG

Waterleiding Maatschappij Limburg heeftoppompstation IJzerenKuilenbijMaastricht eencentraleonthardingsinstallatiegcrealisecrd.Hetwatervaneenaantal pompstations inZuid-Lintburghad
temaken meteentehoge hardheid.Omdeklantenmeercomfort tebieden metbetrekkingtothet
drinkwaterwaseen verlagingvandehardheidopeenaantal pompstations noodzakelijk. IVML heeft
hierbijgekozenomhetwatervaneenzestalwinningen centraal teontharden opdelocatieIJzeren
Kuilen.
Nahetgereedkomenvandeonthardingsinstallatiewordtalhetwaterinhetgebiedniet
meeropvierlocatiesmaaropéénlocatie
(na)behandeld.Bijdezenieuwesituatieisook
dewijzewaarophetwatervandeproductielocatiebijdeklanten wordtgebracht heroverwogen.NaaraanleidinghiervanheeftWML
beslotenomhetreinewatervanafIJzerenKuilendirecttedistribueren naardevierbestaandevoorzieningsgebieden.Dereinwaterkelders
enreservoirsinhetgebiedworden hierbij
gebruiktalssuppletiereservoirs.Devroegere
enhuidigeinfrastructuur inhetgebied
wordenweergegeven inafbeelding 1 + 2.
Toegenomen complexiteit
Indeoudesituatiehadelkdeelgebiedéén
locatiediezorgdevoordeproductievanvoldoendewater.Deproductielocaties bezaten
vaakeenzekereovercapaciteit,diebijdreigendewatertekortenopdagenmethoogverbruik
aangesprokenkonworden.Indergelijkesituatieswerdvaakvoorslechtsenkeleurensterk
opgeschakeldomtelageniveausindereservoirstevoorkómen.Vanafdeproductielocatie
eneventueelgeholpendooreensuppletiereservoirwerddedrukgehandhaafd inhetgebied.
Indenieuwesituatiewordthetwatervoor
viergebiedenopéénlocatiemetslechtsweinig
overcapaciteitgeproduceerd.Hetproductieprocesopdezelocatiemetpelletonthardingis
gevoeligervoordebietsvariatiesdandevroegererelatiefeenvoudige grondwaterzuiveringen.
Bovendienheeft deonthardingslocatieeen
relatiefkleinereinwaterkelder.Voorhetbereikenvandezeergewenstestabieleprocesvoe-

ringisoptimaalgebruikmakenvandesuppletiereservoirsindevoorzieningsgebiedeneen
absolutenoodzaak!
Sturing productie en suppletiereservoirs
Voorafgaand aanderealisatievanhetproject,heeft WMLdesturingvandeproductieen
desuppletiereservoirs meteensimulatiemodel
onderzocht.Uitdesimulatiebleekdatde
drinkwaterinfrastructuur inhetgebiedmet
bijWMLgebruikelijke niveauschakelingen
nietgoedbestuurd konworden.Gedurende

hethelejaartradenveelproductieschakelingenopenopdemaximaledagtradenonacceptabelelageniveausinreservoirsenreinwaterkeldersop.Deconventionelebesturingmet
niveauschakelingen bleekonvoldoendein
staatomdebeschikbarebergingopdejuiste
wijzetegebruiken.Bovendienkondeproductienietopadequatewijzeaandevraagaangepastworden.Hoeweltheoretischvoldoende
productiecapaciteit enbergingaanwezigisin
hetgebied,kondezemetconventioneleregelingennietbevredigendwordeningezet.
Hettoepassenvanprognosebesturingiseen
manieromefficiënter gebruiktemakenvande
infrastructuur ineenvoorzieningsgebied.De
besturingvindtdanniet meerplaatsopbasis
vanalleenactuelegegevens(niveaus,drukken
endebieten],maartevensopbasisvaneenvoorspellingvandezegegevens.Dezevoorspelling
wordtgebaseerdopeenkortetermijnprognose
(48uur)vandedrinkwatervraag.
SamenmetDHVheeft WMLhettoepassen
vanhetprognosemodel OPIRbijIJzerenKuilenonderzocht.Nahetuitvoerenvanverschillendesimulatiesbleekdatmethettoepassen
vanOPIRdegewenstestabiele bedrijfsvoering
inhetgebiedwelmogelijkwas.
Toegepaste prognosebesturing
IJzerenKuilenlevertaanviervoorzieningsgebieden.Voordebestebesturingsresultaten ishetnodigomper voorzieningsgebied
eendrinkwaterprognose temaken.Voorhet
makenvaneenprognosemoetpervoorzieningsgebiedeenbalansopgesteldworden,
waarmeehetnettovetbruikperuurbepaald
wordt.Denettouurverbruiken vandevoorgaandedagenvormendeinputvoorhetvoorspellingsmodel.

HetonthardmgsproducriebedrirfIJzerenKuilen.
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Ajb. v.

OudeennieuweopzetvandedrinkwatervoorzieninginZuid-Limburg.

Op basis van het voorspelde drinkwaterverbruik wordt vervolgensde levering van
IJzeren Kuilen aan het gebied ofde inzet van

Ajb.z:
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dereservoirs in het gebied bepaald. Hierbij zijn
de volgende regelingen toegepast:
• richting Beekerberg:opbasis van het voor-

Bosisbedienm^sschermvandepro<anosebesturinigvanIJzerenKuilen.
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spelde verbruik, wordt het door IJzeren
Kuilen te verpompen debiet bepaald.Vanuit Susteren wordt gezorgd voor handhavingvan voldoende druk in het gebied
(schakelingop basisvan het niveau inBeekerberg);
richting Schimmert: opbasis van het voorspelde verbruik, wordt het door IJzeren
Kuilen te verpompen debiet bepaald. De
pompen vanSweikhuizen zorgen voor
handhaving van voldoende druk in het
gebied (schakelingop basis van het niveau
in de toren vanSchimmert);
richting Savelsberg:op basis van het voorspelde verbruik, wordt het gewenste
niveauverloop van reservoir Savelsberg en
het bijbehorende debiet vanafIJzerenKuilen bepaald.Bijvoldoende niveau in reservoirSavelsberg isdedruk in hetgebied ook
voldoende;
richting Valkenburg:ditgebied wordt
alleengevoed vanafIJzeren Kuilen en bevat
geen reservoirs.Depomp van IJzeren Kuilen in deze richting wordt op druk/flow
geregeld.
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DeleveringvanIJzerenKuileninderichtingenBeekerberg,SchimmertenSavelsbergis
alvrijconstant.Dereservoirsinhetgebiedzorgenvoordeafvlakking vanhetverbruikinde
gebieden.DeleveringrichtingValkenburg
kenteennormalemodulatie,omdatindit
gebiedgeenreservoiraanwezig is. Devariatie
vanhetintotaaldoorIJzerenKuilengeleverde
debiet is hiermeezodanigklein,datdeproductiezogoedalsvolledigafgevlakt kanwordenin
derelatiefkleinereinwaterkelder vanIJzeren
Kuilen.
Sturing productie
Aandehand vanhetvoorspeldeverbruik
perrichtingendeverwachteinzetvande
reservoirs,wordthetdoorIJzerenKuilente
leverendebietperrichtingvoorspeld. De som
vandeviervoorspeldeuitgaandedebietenis
hettotaledebietdatuitde reinwaterkeldervan
IJzerenKuilenverpomptzalworden.Aande
handvandezetotalevoorspellingwordtde
productievanIJzerenKuilenbepaald.
Inafbeelding 4wordtde productiesturing
opeen48-uurstijdschaalgetoond.De groene
lijn ishierbij desomvandedebieten indevier
leveringsrichtingen vanIJzerenKuilen.De
blauwelijn ishetniveauindereinwaterkelder,
terwijl de rodelijn hetproductiedebietis.

Opstellenwaterbalansper voorzieningsgebied
Voorhetmakenvaneenbetrouwbareverbruiksprognose opuurbasis,ishetnoodzakelijk dat
hetactuelenettodrinkwaterverbruik wordtbepaald.Hiervooriseenwaterbalansnodig.Het
nettodrinkwaterverbruik ineenvoorzieningsgebiedwordtberekendmet:

VoorhetvoorzieningsgebiedvanSchimmertbetekentdit bijvoorbeeld:
NertOverbruik=Q^Weüchuizen+QjjzerenKuilen"2 -

^ V TorenSchimmert + ^ v ReservoirSchimmen

At

De'balans-module'vanhetprognosemodelsteltdezebalansvoorelkvoorzieningsgebiedop.
Demodulewordtondersteunddooreengrafische interface waarindebetreffende metingen
(inkomendeenuitgaandevolumestromenenniveausvanreservoirs/toren)enhetberekende
nettoverbruikinhetgebiedwordengevisualiseerd.Afbeelding 3 toontdebalansvoorhetvoorzieningsgebiedSchimmertendeuithetberekendenettoverbruikafgeleide verbruiksvoorspellingvoorhetgebied.Hetberekendeverbruikvertoonteenenigszinsgrilligverloop,omdatde
balanselkevijfminuten wordtopgesteld.Bijhetopstellenvandebalansovereengroteretijdspannezijndeafwijkingen kleiner.
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Bepaling nettoverbruik doorhetopstellenvaneen balansovervoorzieningsgebied Schimmert Voorheen
warenalleen deactuelewaardenendetrendsvan deafzonderlijke metingenbeschikbaar. Deoperators haddenhierdoorgeenzichtophetwerkelijke drinkwaterverbruikvan deklanten inhetvoorzieningsgebied. Zij
konden hierdoor alleensturenophetvoldoendegevuldhoudenvan dereservoirsomdedruk inhetgebied te
garanderen. Hetsturenopdeactueleoftoekomstigevraaßwasnauwelijks aandeorde.Hierdoor kondende
operatorsookmoeilijk aangeveno/bepaaldeonderdelen tijdelijk buitengebruik konden voor onderhoud
Hetopstellenvan balansverschaftmeerinzicht inhetverbruikendeinzetvan deinfrastructuur enhiermee
ookdeinderuimte diebeschikbaar is omonderdelen tijdelijk buitengebruik testellen.

Technische implementatie
Hardware
Hetprognosemodel OPIRdraaitopeen
standaardWindows-NTPC. DezePC isgekoppeldaandebesturingsinstallatie vanIJzeren
Kuilenvoorhetinlezenvandebenodigde
meetgegevensenhetterugsturen vancommando'sensetpoints.Hiermeedraait het
modelvolledigautomatisch (regulier)zonder
tussenkomst vaneenoperator.
Visualisatieen bediening
De visualisatieenbedieningvanOPIRis
geïntegreerd indeSCADAomgevingvanIJzerenKuilen.Toetsenbord,beeldschermenmuis
vandeOPIRPC zijnverwijderd, omdat zij geen
functie meerhadden.
De OPIR-schermenzijnechternietinhet
gebruikteSCADA-pakketgeprogrammeerd.
SCADAbiedtveelalteweinigvrijheid voorhet
programmerenvanschermendie voorde prognosebesturinggewenstzijnenookhetpresenterenvantoekomstigetrends(prognoses)levert
vaakproblemen op. Omdezeredenisbesloten
omgebruiktemakenvande functionaliteit
vanhetSCADA-pakketomWeb-pagina'ste
tonen.De web-pagina'swordenopdeOPIR-PC
gemaaktengepubliceerdenkunnen vanuit
SCADAineenWeb-windowbekekenworden.
Inafbeelding 2wordthetbasisbedieningsschermvanOPIRIJzerenKuilengetoond.Vanuitditschermkunnendeverschillendeandere
OPIR-schermenopgeroepen worden.

A Berging
At

Nettoverbruik«2 Inkomenddebiet-2 Uitgaanddebiet- 2

Balans:vzgSchimmert
dinsdag07-mei-2002: 13:30
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- DistributeSweikhulzen[0-2000m3/n]
NiveauWTSchimmert[0-100%]

DistributeIJzerenKuilen[0-2000m3/h]
-Berekendverbruik[0-2000m3/h]

Resultaat
Indeeetstefase(januari totenmethalf
aprilZ002) was deOPIRbesturing(nog) nier
actiefenwerddeproductieendistributie
gestuurd metdeconventioneleregelingen.
Zoalsvoorafgevreesdleverdedezewijzevan
besturingeenonrustigbeeldop, metveel
variatieinzoweldistributie-alsproductiedebieten.Dagelijksmoesten onthardingsreactorenaf- enweerbijgeschakeld worden,hetgeen
vannegatieveinvloedwasopdekwaliteitvan
hetreinewater.
Nahalfapril2002isdeOPIRbesruring
geactiveerd.Ditresulteerdedirectineenstabielerdistributie-enproductiepatroon.Vooral

NiveauLRSchlmmert[0-100%]
— • - -Voorspellingwrbruik[0-2000m3Vh|

hetverterugschakelen vandeproductieinde
vroegeochtend komtaanzienlijk mindervaak
enminderdrastischvoor. De minderedebietsvariatiesindeproductiebetekenteenstabielerebedrijfsvoeringvoordeonthardingsreactorenenhiermeeeenbeter
onthardingsrendement. Inafbeelding 4zijnde
distributie,productieenhetniveauindereinwaterkelderweergegevenmetde conventionelebesturingenmetOPIRbesturing.
Reagerenopjïlterspoeürujen
Eenfilterspoelingleidttoteenplotselinge
enscherpedalingvanhetniveauindereinwaterkelder.Bijdeconventioneleregelingvande
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BedrijfsvoeringIJzerenKuilenzonderOPIR(2dagen)

BedrijfsvoeringUzerenKuilenmetOPIR(2dagen)

Productie Uzeren Kutten
Distributie UzerenKuten
MwudRenwaterkewer

Productie uzerenKuilen
DistnbutieUzerenKuiten
InhoudReinwaterkelder

o
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BedrijfsvoeringIJzerenKuilenvoorenna inbedrijfstellenOPIR.

productiewordtop dezedalingdirectgereageerdmethetopschakelen vandeproductie.
OPIRhoudt inzijnberekeningrekeningmet
filterspoelingen, waardoor filterspoelingen
niettoteenverstoringvande productieleiden.
Conclusie
InIJzerenKuilenbleekdathettoepassen
vanprognosebesruringeenkrachtig hulpmid-

delisomeenstabielebedrijfsvoering opeen
drinkwaterinstallatie terealiseren.Ookinde
situatievanIJzerenKuilen(meerderevoorzieningsgebieden metéénofmeerreservoirsen
doorleveringenvanofnaaranderevoorzieningsgebieden)blijkt prognosebesturinggoed
toepasbaar.
Naasthetzorgenvooreenstabiele
bedrijfsvoering vergrootdeprognosebesturing

ookhetinzicht inhetdrinkwaterverbruik en
inhetfunctioneren vande infrastructuur,
doorhetopstellenvandewaterbalansper
voorzieningsgebied. «"

advertentie

Stop intime.
Securethe flow.
De Emotron El-R asbelastingsmonitor is de kosteneffectieve
verzekering, die de motor als sensor gebruikt. Als er iets mis
gaat -een pomp die droogloopt of een schroeftransporteur die
vastloopt - reageert de monitor direct om onnodige schade te
voorkomen. Maar u profiteert ook van een eenvoudige installatie
en een goede werking zonder mechanisch beveiligingsapparatuur,
zonder externe sensoren en zonder extra kabels.
Daarom kiezen professionals voor Emotron El-Fi
asbelastingsmonitoren.
Zij garanderen een goede voortgang van het proces
met een minimum aan kosten.

Emotron B.V. • www.emotron.nl
Telefoon 0497-389222 • Telefax 0497-386275
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