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worden alseen routinematige regelaar. De
regelaar krijgt eensignaal aangeboden en
berekentzonder verdereinterpretatie een
actie.Eenvoorbeeld van een kennisgebaseerde
regeling kan een 'model predictive controller'
zijn. Dezeregelaar rekent voor iedere situatie
diverse mogelijke instellingen door en beslist
dan welkedaarvan de beste instellingen zijn.

Regelgebaseerdregelen
vanbiologische
afvalwaterzuiveringen

Plaats in de zuivering
Dereactievergelijkingen van de processen
diein het nitrificatiecompartiment plaatsvinden2)worden geregeld door de zuurstofconcentratie te regelen.Ten behoevevande aërobe
processen wordt dezuurstofconcentratie geregeld door aansturing van beluchters. Afbeelding 2geeft dearchitectuur weer voor het
tegelen van dezuurstofconcentratie in het nitrificatiecompartiment.
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Een hoofd-regelaar bepaalt op basis van de
gemeten ammoniumconcentratie het zuurstofsetpoint (SpO2).Dit wordt gerealiseerd
dooreenzuurstofregelaar. Indepraktijk blijkt
diezuurstofregeling goed te wetken. Die blijft
daarom in de opstelling met de regelgebaseerderegelaar onveranderd. Voorde hoofd-tegelaar wordt in depraktijk vaak gebruik
gemaakt van een PID-regelaar. Het instellen
van deze regelaar gebeurt meestal op basis van
de'trial and error'-methode.De genoemde
biologische processen van afvalwaterzuiveringen zijn niet-lineair en zijn onderhevig aan
veranderlijke omstandigheden zoals
RWA/DWA-influentaanvoer. Omdat eenPIDregelaar slechts voor een beperkt deelvan het
totalewerkingsgebied van dezuivering optimaal kan werken alsgevolg van zijn lineaire
regelgedrag, isde beste instelling een instellingdie in het gehelewerkingsgebied acceptabel werkt.Deregelgebaseerde regelaar iseen
hoofd-regelaar en vervangt de huidige master
PID-regelaar.
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Samenwerking tussen lietHoogheemraadschap van Delfland en Witteveen+Bos hee/tgeresulteerd m
het ontwerp enderealisatie van eenalternatieve beluchtingsregelaar vooreen biologische afvalwaterzuivering. Het uitgangspuntvan deregelaarvormt dekennis enervaring van operators. Deze
expertise kan opeen logische,eenvoudige engebruikersvriendehjke wijze ingevoerd worden inde
regelaar Het resultaat iseenstabieleen universeel inzetbare regeling die in vergelijking nieteenveel
gebruikt alrernatie/fde PID-regelaar) nauwkeuriger regelt en energiebesparend is.De regelgebaseerderegelaar ismetsuccesgcïinplementecrd opde rioolwaterzuivering Nieuwe Waterweg van Hoogheemraadschap van Delfland enfunctioneert inmiddels eenjaar.
op aangeleerde signalen. Hierbij worden de
aangeboden signalen niet geïnterpreteerd. Het
bovenliggendeniveau isregelgebaseerd; hier
wordt kennis herinnerd, geïnterpreteerd en er
wordtgehandeld volgensde aangeleerde regels
(soortals..dan relatie).Wanneer zich afwijkendesituaties voordoen, kan niet langer op basis
van routine ofregelsgehandeld worden om
het probleem aan tekunnen. In dat geval zijn
probleemoplossende methoden noodzakelijk.
Dit niveau wordt doorRasmussen kennisgebaseerd handelen genoemd.

Defilosofieachter deregelgebaseerde regelaar isdehandelingstheorie van Rasmussen.
Volgens hetSRK-modelvan Rasmussen')wordt
het menselijk handelen verdeeld in drie
niveaus,dieafhankelijk zijn van de informatie
dienodig isvoor het betreffende proces,te
weten:
•
•
•

routinematig handelen [Skill-based]
regelgebasecrd handelen (Rule-based)
kennisgebaseerd handelen (Knowledgebased)

VolgensRasmussen ishet handelen op het
laagste niveau routinematig. Het betreft simpeleofautomatische handelingen die geput
worden uit opgeslagen handelingen; responsie

A/b.1:

Het blokmet de actieregels herkent, op
basisvandeaangeboden processignalen, de
toestand waarin het proceszich bevindt en
selecteert vervolgensdegewenste regelactie.

Dedrie niveaus van Rasmussen zijn ook
toetepassen opderegeltechniek. Volgens de
theorie kan een klassieke PID-regelaar gezien

A/b. 2:

HetSRK-mode!vanRasmussen.

Cascade-schakelingvaneen 'master'-beluchtincjsrctjelaar eneenzuurjtofreaelaar.
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Afo.3:

Het optimaal instellen van de PID-regelaar
leidt tot relatieftrage regelaar om een acceptabelregelgedrag te krijgen over het gehele
bereik.Een algemene uitkomst isdat de regelgebaseerde regelaar nauwkeuriger op het
ammoniumsetpoint regelt,een foutreducrie
vangemiddeld 15procent isbehaald ten
opzichte van de PID-regelaar.

Operator

Architectuurvanderegelcjebaseerderegelaar.

Percentagevan
voorkomen

Uit optimalisatie van de tabelwaarden
volgt een symmettische tabel,die tevens met
logisch redeneren tevormen is.Om dezeregelaar tein te stellen zal inde praktijk een symmetrische tabel alsuitgangspunt genomen
worden.Devolgende stap ishet licht bijregelen van de tabelwaarden. De tabelwaatden
worden nu met plussen en minnen aangegeven,zietabel1.
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Verdelingvanzuurstofsetpoint,PID-regelaarversus

Dezeactiewordtdoorde regelaar gerealiseerd.
Indien nodig kunnen de regels aangescherpt
worden door deoperator ofandere experts.
Voorde beluchtingsregeling geldt dat
gedurende het proces steeds meer, minder of
gelijkblijvend belucht moet worden.De ontworpen regelgebaseerde regelaar is in zijn
meest primaire vorm een regelaar diede
ammoniumconcentratie van het effluent
regelt.Door het werkingsgebied vandezuivering tekwantificeren naar ammoniumconcentratie en verandering daarvan in de tijd, kan
men vanuit dekennis vanhet procesen de
eigenschappen van despecifieke zuivering
vastleggen wanneer en in welkemate de
beluchting bijgeregeld moet worden. Het
resultaat iseen tabel waarin de concentratie

Tabel1:

gewenst niveau
tehoog

H2O

tegen deconcentratieverandering wordt uitgezet.Deelementen van de tabel bevatten de
mate waarin debeluchting bijgeregeld moet
worden (gewenste verandering van her zuurstofsetpoint) (zietabel1).
Alsbijvoorbeeld deconcentratie op het
gewenste niveau ligten erissprake van een
zwakdalende ammoniumtrend, dan isde grijzecelactief Dezegrijze celin de tabel wijst op
een gewenste kleine verlagingvan het zuurstofsetpoint inde tijd. De regelgebaseerde
regelaar berekent vervolgensde gewenste
waarde,dit is het zuurstofsetpoint (Sp0 2 ](zie
afbeelding 2).
Resultaten
Deregelaar isuitvoeriggetest in een Simba

Deoperator kan op basis van onder andere
de trendgegevens van dezuivering de regelaar
instellen. Met andere woorden hij bepaalt de
mate van bijstuting van her zuurstofsetpoint
door deovereenkomstige waarde in de tabel bij
te stellen. Dit betekent in het SRK-modelvan
Rasmussen dat de operator deregels bepaalt,
dievervolgens bepalen hoede regelaar moet
reageren in de betreffende situatie.
Uit energetische- en onderhoudstechnischeoverwegingen iseen rustig schakelgedrag
gewenst. Door middel van simularie van een
periode van 14dagen met een representatief
aanvoetpatroon ishet schakelgedrag van beide
regelaars vergeleken. Inafbeelding 4zijn de
mogelijke zuurstofsetpoints uitgezet tegen
hoevaakdesetpoints voorkomen, uitgedtukt
in petcentages van voorkomen in de tijd.
Zoals uit afbeelding 4blijkt, ishet schakelgedrag van de regelgebaseerde regelaar aanzienlijk rustiger dan van dePID-regelaar. De
laatste regelt vaak tussen de uiterste waarden.
Dit isvergelijkbaar met een aan/uit-regelaar.
Daarentegen heeft deregelgebaseerde regelaar
eengelijkmatiger uitsturing, met een duidelijk werkgebied indeeerste helft van de zuurstofsetpoints.

Kennisregelsvoorhetbijregelenvandebeluchting.

gewenste verandering
van hetzuurstof-setpoint sterk
NH 4 -concentratiei
te laag
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omgeving. Deregelgebaseerde regelaar is in
simulatie vergeleken mereenklassiekePIDregelaar. Erwordt geregeld op een ammoniumsetpoint. Beideregelaars zijn zo optimaal
mogelijk ingesteld.

dalend
verandering N H 4
stijgend
zwak middel
middel zwak

sterk

Een afgeleide van een rustiger schakelgedragisdat demechanischeslijtage vande
regelkleppen lagerzal zijn.
Opgemerkt dient teworden dardePIDregelaar weltammer ingesreld kan worden
(rustiger regelgedrag),maar dat dit dan ten
kostegaat van de nauwkeurigheid; de regelaar
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Concentratie [mg/l]

geen vergelijking mogelijk. De regelgebaseerde regelaar wordt op korte termijn op meerdere rioolwaterzuiveringsinstallaties toegepast,
waarna weleen vergelijking gemaaktkan
worden.

Regelgebaseerde regelaar
versus PID-regelaar

12
actuele ammonium
concentratie [mg N/l]

Uitgestuurd 0 2 setpoint
Regelgebaseerde regelaar
Uitgestuurd 0 2 setpoint
PID regelaar

Vanwege deeenvoudige opzet vande
regelgebaseerde regelaar is implementatie in
de scada/PLC-bestuting zonder meer mogelijk
gebleken meteen kleine programmeerinspanning.

Conclusie
Weconcluderen dat de tegelgebaseetde
regelaar zowel technisch alspraktisch een
goed alternatiefvormt voorde huidige (PID)
hoofdregelaar voorde beluchting van afvalwatetzuiveringen.
•

1 12

A: Energieverbruik
eerder startenvan
beluchting

Afo.5:

B: energiebesparing
beluchting

Zuursto/setpointopbasisvangegeven ammoniumsignaal (PIDversusregelgebaseerde regelaar].

isdanniet meer acceptabel ingesteld voorhet
gehele werkgebied.

Beluchtingsenergie
Eenpunt van aandacht isdebeluchtingsenergie dienodig isomhetnitt ificatiecompartiment teregelen.Zoals aangegeven isdePIDregelaar relatief traag ingesteld voor een
acceptabel tegelgcdrag.De regelgebaseerde
regelaar neemt echter naast de waarde vande
ammoniumconcentratie tevensdemate van
verandering van dieconcentratie mee. Met
ander woorden deregelaar anticipeert opde
verandering van hetammoniumsignaal, wat
geresulteerd heeft ineen relatief snelle regelaat.
Om aan tegeven wat het vetschilinverbruik van beluchtingsenetgie isvoorhetwegregelen van een afwijking van hetammoniumsetpoint, zijn deberekende setpointsvan
beide regelaars uitgezet bij een gegeven
ammoniumsignaal (zie afbeelding 5).
In afbeelding 5isteziendatdereactie,op
het aangeboden ammoniumsignaal, van de
regelgebaseerde regelaar sneller isdan die van
dePID-regelaar. Het verschil intijd datde
beluchting aangeschakeld wordt, iseen energiebesparing opdebeluchting. De besparing
in beluchtingsenetgie wordt onder de grafiek
van afbeelding 5 aangeduid door B, hiervan
moetA afgetrokken worden. Het signaal inde
afbeelding isslechts een voorbeeldsignaal.Uit

simulatie isechter gebleken datde beluchtingsenergie met gemiddeld tien procent gereduceerd wordt bij gebruik van de regelgebaseerde regelaar tenopzichte vande
PID-regelaar.

Praktijkervaring
Deregelgebaseerde regelaar isgeïmplementeerd opde rioolwaterzuivering Nieuwe
Waterweg.Dezezuivering isrecentelijk vollediggetenoveerd enisnuongeveet eenjaar operationeel.Het iseenzuivering die ontworpen
isvoot 100.000vedievoornamelijk huishoudelijk afvalwater zuivert.Hetiseen tweebenig
omloopsysteem waarbij éénbeen belucht
wordt door middel van een bellenbeluchtingsysteem eninhetandere simultaan denitrificarie plaatsvindt.

technisch
Deregelgebaseerde regelaar blijkt nauwkeuriger hetammoniumsetpoint te regelen,
wat tenopzichte van dePID-tegelaar eenfoutreductie vangemiddeld 15 procent totgevolg
heeft. Bovendien ishetregelgedrag vande
regelgebaseerde regelaar aanzienlijk rustiget
dan het gedrag van dePID-regelaar. Uiteindelijk zaldoor hetrustiger schakelgedrag tevens
een reductie van de mechanische slijtage
plaatsvinden. Tenslotte isnaat voren gekomen
dat debenodigde beluchtingsenergie bijhet
regelen met de tegelgebaseetde regelaarmet
ongeveer tien procent gereduceerd is ten
opzichte van de PID-tegelaai;
•

praktisch

Doorgebruik temaken vandeontworpen
symmetrische basistabel hoeft detegelaatin
de praktijk enkel licht bijgeregeld teworden.
Deoperator kan zijn kennis gebruiken om de
regelaar mtestellen.Etisgeen specifieke
regeltechmschekennis nodig.De regelgebaseerde regelaar iseenvoudig te implementeren
in dehuidige scada/PLC-besturing.«
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Overhetenetgieverbruikende regelnauwkeurigheid invergelijking met een alternatieve
regelaar (bijvoorbeeld deinditartikel gebruiktePID-regelaar) kan noggeen uitspraak
gedaan worden. Omdat rwzi Nieuwe Waterweginde huidige configuratie uitsluitendmet
de regelgebaseerde regelaar gewerkt heeft,is
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