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destijds beschikbare apparatuur voorhet
meten vandecentraat- offiltraatkwaliteit kon
geen betrouwbare concentratie drogestof
worden verkregen.Welkonmetenkele apparaten hetmoment enderichting vandekwaliteitsverandering worden gesignaleerd.Op
basisvanderesultaten isgeconcludeerd dat
het mogelijk moest zijn eenregelunit te ontwerpen, waarmee hetontwateringsproces adequaat kanworden gestuurd.Aangezieneen
dergelijke regeling nogniet beschikbaar was,is
een leverancier van ontwateringsapparatuur
geselecteerd omderegelunit tehelpen ontwerpenenbouwen.Voorafgaand aanhet ontwerp
zijn deuitgangspunten voorderegelunit geïnventariseerd ineenbrainstormsessie meteen
afvaardiging vandeNederlandse waterkwaliteitsbeheerders. Hieruit kwam naar vorendat
naast eenadequateprocessturing metderegelunit ookeenon-line registratie moet plaatsvinden vanalle relevante procesgegevens.Op
basisvandeuitgangspunten iseen regelunit
ontworpen voordeoptimalisatie vanhet ontwateringsproces.Hierbij isrekening gehouden
met eenuitermate flexibele opzet waarin voldoende mogelijkheden zijn omhetsysteem
aan tepassen aanverschillende slibsoorten en
type ontwateringsinstallaties.
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Doorgebruik remaken vaneenzei/optimaliserende regelunit incombinatie metbetrouwbare meetapparatuur isliet mogclijkgeblckcu omgedurende 24uurperdag enzeven dagen perweekeenslibonwateringsinstallatie optimaal tebedrijven. Hierdoor kanaanzienlijk worden bespaard opslibvcnvcrkiugskostcn (slibafzet, transport, poly-clektrolvt, aanmaakwater enenergie].Tevcnsgeeftde
inzetvaneenzei/optimaliserende regelunit eenstabiele procesvoering waardoorminder toezicht van
deounvatermgstiistallatie nodig is.Metlietontwikkelen entesten vanderegelunit 111 depraktijk is
delaatste fasevan hetSTOWA-project 'Meten en regelen ut deslibhjn'succesvol u(gesloten.
Uit een in 1999uitgevoerde benchmarkstudie bijdewaterkwaliteitsbeheerders is
geblekendat 12tot45procent vandetotale
kosten voor afvalwaterbehandeling nodigis
voordeverwerkingenafzet vanzuiveringsslib.Eenbelangrijke maar relatiefcomplexe
stap inhetverwerkingsproces isdeslibontwatering.Variaties inslibkwaliteit makeneen
optimaal ontwateringsresultaat niet eenvoudig.Vooreenstoringsvrije bedrijfsvoering
worden vooralinweekeinden engedurendede
nacht 'veilige'procesinstellingen gekozen.Een
zelfoptimaliserend regelsysteem isinstaatom
idealeinstellingen tehandhaven endeinstellingen vandeontwateringsinstallatie aante
passen aanveranderendeomstandigheden.De
ontwikkeling vaneendergelijke regelunit
heeft inopdracht vandeSTOWAplaatsgevonden.

meters.In 1998en 1999zijn negen verschillendemeters optwee locatiesenmetverschillendeslibsoorten (aëroobgestabiliseerd en uitgegist slib)intensiefgetest.Uitdit onderzoek2'
kwam naar vorendatdeconcentratie droge
stofvan hetteontwateren slibgoed te meten
wasmetbehulp vaneenmeerpunts infraroodmetingonder verschillende hoeken. Metde
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Tegelijkertijd methetonderzoek in
Nederland iseensoortgelijk onderzoek uitgevoerd door deAmerikaanse zusterorganisatie
van deSTOWA: deWater and Environmental
Research Foundation (WERP).Deze instantie
heeft opdiverserwzi'sdetoepassing laten testen vanenkelebestaande eenvoudige regelconcepten vanapparatuur indeperiferie. Hieruit
kwam naar vorendathetniet goed mogelijk
was hetproces optimaal testuren,omdatde
stuurparameters vande ontwateringsappara-
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In 1996isdaartoe eenonderzoek gestart
om detotdantoebestaande meet- enregelapparatuur voorhetslibontwateringsproces te
inventariseren entesten. Uitde inventarisatie') bleekdateengroot aantal meters bestond,
maar datgeavanceerde procesrcgelingen ontbraken.Overigens wasdeervaring metde
beschikbare meetapparatuur beperkt.Vergelijkende testen bestaan nauwelijks.
Detweede fase vanhetonderzoek richtte
zich daarom opdevergelijking vandiverse
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- DS-gehalte (hand)
PE-dosering (hand)

DS-gehalte (auto)

slibdebiet,dePE-dosering,het drogestofafscheidingsrendement, het drogestofgehalte
vanhetontwaterdeslibendeinstellingenvan
deontwateringsapparatuur. Daarnaast
wordenallerelevantekostenfactoren ingevoerd,zoalsdekostenvoorPE,aanmaakwater,
slibtransport,energieenslibafzet.Metdeverschillendemachine-instellingen endeon-line
metingvandeconcentratievanhetteontwaterenslib,wordtdeontwateringsinstallatie
opgestart.Nadatdezeeenbepaaldetijd opde
setpointinstellingen heeftgedraaid,wordt
automatisch overgeschakeldopeenoptimalisatieprogramma.Afhankelijk vanhetgekozen
programmaoptimaliseertderegelunit het
ontwateringsproces richting minimalisatie
vankostenofnaareenzohoogmogelijkdrogestofgehalte vanhetontwaterdeslib.

Pe-dosering (auto)

Indienisgekozenvoorminimalisatievan
deontwateringskostenzalderegelunitéénof
Vergelijkingslibonwateringsresultatentusseneengoedbedrevenhandbediendeinstallatieeneen automameerdereprocesparameters veranderen,waartisch^eoptmialtseerdeinstallatie.
nahetresultaatwordtvergelekenmetdevoorgaandeinstelling.Alsdeontwateringskosten
nadeveranderinglagerzijninvergelijking tot
tuurzelfnietinderegelingen warenmeegenomeetnauwkeurigheid vande drogestofmeter
devoorgaandeinstellingenerwordtnog
men.HetWERF-onderzoekrichtzichvooral
inhetcentraatbleekbijeengoedeopstelling
steedsvoldaanaanallerandvoorwaarden (bijopdemerhodeomtekomentoteengoede
veelhogertezijndanopgrondvaneerderetesvoorbeeldschooncentraat),danwordteenvolkeuzeenbeoordelingvanapparatuur^.
tenmochtwordenverwacht.Denauwkeuriggendestapgezet.Alsnietmeeraanderandheidkontijdens hetonderzoeknogverder
voorwaarden wordtvoldaanofde
wordenverbeterddooreenautomatischereiniDe regelunit
ontwateringskosten zijngestegen,danwordt
gingvanhetmeetvat,diedoorderegelunit
Inafbeelding ï isdeplaatsvanderegelueerstdeveranderingongedaangemaakt,waarregelmatigwordtgeïnitieerd.
nitinhetontwateringproces schematisch
naeenandereparameterwordrveranderdof
Deregelunitisuitermate bedieningsvrienweergegeven.Dedrogestofmeters inhette
eenkleinerestapgroottewordtgeprobeerd.Op
delijkopgezet.MetbehulpvaneenPCheeftde
ontwaterenslibenhetcentraatzijn essentieel
dezewijzestuurtderegelunitinkortetijd
bedieningstechnicus/bedrijfsvoerder demogevooreengoedewerkingvanderegelunit.Aannaareenoprimum,datbinnendegestelde
lijkheidomeenvoudigverschillenderandvoorgezienhedentendagennoggeengoedeonrandvoorwaarden continuwordtaangepast
waardenenprocesinstellingen voorhetslilinedrogestofmeters voorhetontwaterdeslib
aandeveranderende slibkwaliteit.
bontwateringsproces intevoeren (ofte
bestaan,wordthetdrogestofgehalte hiervan
Ajb.i:

berekend.Dezewaardedientbijdeinstallatie
vandeapparatuur tewordengeverifieerd.De

wijzigen).Zowordenminimaleenmaximale
waardenopgegevenvooronderanderehet

Slibonnvateniujscentrifuge vandeajvalwaterzuiveriiysirLstallatiemAlmere.

Onderzoeksresultaten
DeregelunitisopéénvandetweecentrifugesopderwziAlmeregeïnstalleerd engedurenderuim eenhalfjaar onder praktijkomstandighedengetest.Deanderecentrifugeis
alsreferentiegebruiktendooreenbedieningstechnicusmetdehandgestuurd.Deresultatenvanbeidecentrifuges zijnonderverschillendeomstandigheden engedurendelange
tijd metelkaarvergeleken.Deregelunit heeft
voornamelijk inhet kostenoptimalisatieprogrammagedraaid,waarbij isgestuurdopeen
verlagingvandePE-doseringenhetconstant
houdenvanhetdrogestofgehalte vanhetontwaterdeslib.Deverrekeningvandekosten
voordeeindverwerkingvindtnamelijkplaats
opbasisvantonnendrogestofennietopbasis
vanaangeleverdetonnenproduct.Slibmeteen
hogerdrogestofpercentage levertinditgeval
geenbesparingen opvoorhetwaterschapZuiderzeeland.
Inafbeelding ziseentypischverloopaangegevenvanhetontwateringsresultaatover
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scheidingsrendementgerealiseerd.
Ditallesheeft eringeresulreerddatmetde
regelunitgemiddeld15europertondrogestof
kanwordenbespaard,hetgeen voordeawzi
Almereneerkomtopruim 53.000europerjaar.
Hierbijzijnnoggeenbesparingen opgenomen
voordeverminderdepersonele rijdsbesreding
enslibterugvoer naardeaératietanks.
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Verschil in totale slibontwatermgskosten tussen eengoed bedreven handbediende instal- latie en een a u t o m a tischgeoptimaliseerde installatie.

eenperiodevaneendag,zoalsdatmetenzonderregelunit wordtgerealiseerd.Bijdereferentie-centrifuge wordtdePE-doseringbuiten
werktijden verhoogdenwordt tegelijkertijd
dedrukophetslibverlaagd.Mochtdeslibkwaliteitbuiten werktijden veranderen,danis
iniedergevalvoldoendePE aanwezigenwordt
demaximalepersdruknietoverschreden,
waardoordecentraatkwaliteit oppeilblijft en
storingenwordenvoorkomen.Alsechterde
slibkwaliteitnietwijzigt,betekentditeen
overdosering(verspilling)vanPEeneenniet
optimaaldrogestofgehalte vanhet ontwaterde
slib.
Alsdebedieningstechnici overdagaanwezigzijn,wordtstapsgewijsdePE-dosering
handmatigaangepasttothetminimumis
bereiktenwordtdedrukverhoogd.Aangezien
dezeaanpassinginreleatiefgrotestappen
gaat,duurt hetenigetijd voordathetprocesis
gestabiliseerd eneenvolgendestapkan
wordengedaan.Voorheteindvandewerkdag
wordtdePE-doseringendedrukophetslib
weernaareenveiligestand teruggezet.Zoals
uitafbeelding 2blijkt,wordtmetderegelunit
gedurende24uurperdageenstabielenoptimaalontwateringsresultaat bereikt.Ditresulteertineenconstanthoogdrogestofgehalte en
eenlaagPE-verbruik.
Inafbeelding 3zijndetotaleontwateringskostenvanhetgegevenvoorbeeldgepresenteerd.Merderegelunitzijndeontwateringskostenvrijwelconstantengemiddeld418
europertondrogestof,terwijlzonder regelunitdekostenoverdedagvariërentussen425
euroen440europertondrogestofmeteen
gemiddeldevan434euro.Inditvoorbeeld zijn
debesparingen 16europertondrogestof,zon100
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derdathetverminderdetoezicht vandebedieningstechniciisverdisconteerd.
Kosten en baten
Dekostenvooreenregelunitzijnsterk
afhankelijk vandelokaleomstandighedenen
specifieke wensen.Eenglobalekosten inschattingkomtuitopruim60.000europerontwateringsinstallatie.Hierinisverdisconteerdde
benodigehardware(drogestofmeters, PC,regelaars,leidingwerk)ensoftware, alsmedede
benodigdetijd voorhetinstallereneninregelenvanderegelunit.
Evenalsdekostenzijnookdebaten afhankelijkvandelokalesituatie.Bovendienzijnze
nietaltijdgemakkelijk uittedrukkenineen
exactgeldbedrag.Debesparingen kunnen
wordengerealiseerd,doordat:
• detransport-en eindverwerkingskosten
lagerzullenuitvallendooreenconstanter
engemiddeld hogerdrogestofgehalte van
hetontwaterdeslib;
• depersoneelskosten omlaaggaandoordar
deoptimalisatievanhetproceswordt
overgenomendoorderegelunit;
• minderPE-enPE-aanmaakwater wordt
verbruikt;
• hetafscheidingsrendement vandeinstallatieverbetert,zodatminderslibopnieuw
ontwaterd hoeft teworden;

Conclusies
Uithetonderzoekblijktdathet mogelijk
isommeteenregelunithetslibontwateringsprocescontinu teoptimaliseren enzodoende
eenbeterontwateringsresultaat tebehalen
dantotnutoehetgevalwas.
Eenbelangrijke randvoorwaarde vooreen
goedewerkingvanderegelunitvormteen
berrouwbaredrogesrof-meting inhetingaandeslibenhetcentraatoffikraat. Deopstelling
vandemeter(s)iscruciaal,omdatdedrogestofconcentratieinhetfikraat ofcentraatalseen
stuur-enbewakingsparameter vanhetontwateringsproceswordtgebruikt.Degebruikte
sensorenhebbengedurendedegeheletestperiodeuitstekend gefunctioneerd meteenminimum aan onderhoud.
Demethetsysteemhaalbarebesparingen
hangensterkafvandelokaleomstandigheden.
Inprincipekunnendeinvesteringen ineen
relatiefkorreperiodeworden terugverdiend.
Metdesuccesvolleafronding vanhetSTOWA-project isdeeerstestapnaareenautomatischeslibverwerkinggezet.Doordemodulaire
opbouwvanhetsysteemishetdenkbaardatde
regelunitindenabije toekomstwordtuitgebreid.Hierbij kanwordengedachtaande
automatisering vanhet slibindikkingsproces
enzelfsdeonttrekkinguitdebeluchtingcircuits.
Meerresultatenvanhetuitgevoerdeonderzoek
inAlmerewordenbinnenkort.gepubliceerdmeen
STOWA-rapport.
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Gedurendedegehelelooptijd vanhet
praktijkonderzoek isopdeawziAlmerehetPEverbuikmetcirca25procentgedaaldenwerd
eenhoogenconstanteind drogestofgehalte
gerealiseerddatinvergelijkingtotdereferentieinstallatieongeveer0,5procenthogerlag.
Bovendienistegelijkertijd eensignificante en
belangrijke verbeteringvanhet drogestofaf-

implement an automation package. Project98-REM-3.

