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Aandehand vanmetingen aan ecuproeffilter vanhetWaterbedrijfGroningenheeft Kiwaeenmode!
ontwikkeld,waarmee hermogelijk iseenontwerp temaken vooreen regeling vooreensnel zandfilter
binnen e'e'nlooptijd. Deregeling moetervoorzorgendatdegemiddelde ijzerconcentratievan het
effluent ondereenbepaalde maximale waarde blijft. Deonderzoeksresultaten latenziendathet
modelgoed voorspeltengoed inzichtgeeft indewerkingvan hetfilter, afhankelijk van desituatie.
Tijdens hetAIRTC-symposium inGrand Canyon [USA) ztjn deresultatengepresenteerd.
Snellezandfilters wordenalsindsde
vorigeeeuwgebruikt voorhetzuiverenvan
grondwater. Hoewelhetopdiemaniergeproduceerdedrinkwater vanuitstekende kwaliteit
is,bestaan nogenkeleproblemen met zandfilters.Diehouden verband mettehogeijzerconcentratie inheteffluent enhoogverbruik
vangezuiverd water(voorhetspoelenvande
filters].
Bijdemetingen aanhetproeffilter van
WaterbedrijfGroningenzijn filtratiesnelheid,
looptijd, hetmomentvanspoelenendespoelproceduregevarieerd.Aangezien het moment
vanspoelenendespoelprocedure slechtsin
beperktemategevarieerd zijn, heeft Kiwazich
beperkt tot hetontwikkelen vaneenmodel
vooreenregelingbinnen éénlooptijd (een
zogenaamdekortetermijn regeling).
Deijzerconcenttatie inheteffluent wordt
beïnvloed doordefiltratiesnelheid,de looptijd,
destandtijd vanhetfiltermateriaalendeijzerconcentratie indeinstroom.De filtratiesnelheid,hetmoment vanspoelenendespoelprocedure-opgesplitst insnelheid vanspoelwater,snelheid vanspoelluchten tijdsduur
ervan-zijngebruikt alsstuurvariabelen voor
hetopzetten vaneenregeling.
Eenregelingvoorhetoptimaalgebruik
vaneensnelzandfilter moetverschillende
takenkunnen uitvoeren,zoalshet bijregelen
vandebedrijfsvoering alsantwoordoplangzameveranderingen enhetreagerenopsnelle
(tijdelijke) veranderingen.

Alsdestationaire bedrijfsvoering gegeven
ishoeft hetsysteem inprincipealleennog
maar tereagerenopveranderingen dieoptreden tenopzichtevandestationaire toestand.
Eenvoorbeeld vanlangzameveranderingenis
eenveranderendekwaliteit vanhetgrondwater.Alsdeijzerconcentratie indeinstroom
verandert,kanhetzijn datdespoelingniet
meeroptimaal is.Eenregelingkanhierop
inspelen doordelooptijd ofdespoelprocedure
aantepassendiemaareensperlooptijd gewijzigdkunnen worden.Eenvoorbeeld vansnelle
veranderingen iseenhogereoflagerevraag,
bijvoorbeeld alsgevolgvanhet schoonmaken
vaneennaastliggendfilter.Eenregelingkan
hieropinspelendoordefiltratiesnelheidte
veranderen.
Effecten op korte termijn
Bijdehuidigebedrijfsvoering wordtde
filtratiesnelheid veelalbepaalddoordevraag
naarwaterenwordtgeenrekeninggehouden
metdetoestand vanhetfilterbed.Alseen
prognosevoordevraagvooreenbepaalde
tijdsduur bekend is,moethetmogelijk zijnde
filtratiesnelheid zotekiezendatdegemiddeldeijzerconcentratie inheteffluent, rekeninghoudend metdetoestandvanhet filter,
geminimaliseerd wordt.
Dezeomstandigheden makeneenregeling
gebaseerdopvoorspellingen uitgaandevan
eenmodelvanhetproces,voordehand
liggend.Metbehulpvaneenmodelwordende
stuurvariabelen zoingesteld datdeuitgangzo

goedmogelijk aaneen referentie-functie
voldoet.Inhetspecifieke gevalvanhetfilter
betekentditdatdefiltratiesnelheidzo
gepland wordtdathetverloopvandeijzerconcentratieinheteffluent minimaal is.Met
behulpvandeprognosevandevraagwordtde
gemiddelde filtratiesnelheid vastgesteld.Door
meteenmodeldeijzerconcentratie tevoorspellen voordegehele looptijd ishet mogelijk
omhetmeestoptimaleverloopvoorde filtratiesnelheid tevinden.Ditkanbetekenen dat
defiltratiesnelheidnietsteedsgelijk isaan
maargemiddeld welevengrootisalsdevraag.
Modellering van het filter
Omeengoederegelingteontwerpenop
basisvanhetgeschetsteprincipeishetnoodzakelijk eenmodelvoordeijzerconcentratie in
heteffluent teontwikkelen waarbij eenevenwichtgevondenmoetwordentussende
nauwkeurigheid endecomplexiteitervan.Een
tecomplexmodelisvaakondoorzichtigen
onhandig inhetonderhoud;eenteeenvoudig
modeldaarentegen zalgeen nauwkeurige
voorspellingen kunnengeven.Aangezienhet
filtratieproces zeercomplexis(meerdere
processen lopendoorelkaarheen),ishetniet
mogelijk eenmechanistisch modeltemaken
opbasisvankennis vanhetproces.Alsalternatiefkunnen techniekengebruikt worden
diealleenmeetwaarden vanhetprocesgebruiken.Alsdeingangs-en uitgangswaarden
bekendzijn, ishetmogelijk eenmodelopte
stellengebaseerdopdezemeetwaarden.
Omhetfiltratieproces metbehulpvan
eenmodeltebeschrijven zijn voldoendeen
goedegegevensnodig.Metditdoelzijn bijhet
Waterbedrijf Groningengedurendedrie
wekenmetingen gedaanaaneen proeffilter.
Hierbij zijnzoweldefiltratiesnelheidals,zij
het inzeerbeperkte mare,delooptijd alsde
spoelprocedure veranderd.Gemetenzijn troebelheid vanheteffluent en filtratiesnelheid.
Troebelheid wordt inplaatsvan ijzerconcentratiegemetenomdattroebelheid continu
gemeten kanworden enomdatereenhele
goederelatiebestaat tussentroebelheid en
ijzerconcentratie.
Inafbeelding 1 zijn detroebelheidende
filtratiesnelheid vandelaatstedagvande
tweedeweekafgebeeld.Dezeafbeelding toont
eenverband tussendefiltratiesnelheidende
troebelheid.Elkesnelheidsverandering wordt
naenigetijd gevolgddooreenveranderingin
detroebelheid.Aandehand vanberekeningen
volgtdatdetroebelheidongeveer 11 minuten
achterloopt.
Degrootteenderichtingvandesnelheidsveranderingen speleneveneenseen
belangrijke rol.Eengrotepositieveveränder n d S 13-1999 23
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ring (zoalsbij 1=40)heeft een enorme sprong in
de troebelheid tot gevolg. Er iszelfs sprake van
'overshoot' voordat de troebelheid zijn uiteindelijke stationaire waarde bereikt. Bij negatieve snelheidsverandenngen (zoalsbij t=85)
loopt de troebelheid veel langzamer terug.
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Ook het verleden van het filter heeft een
grote invloed. Bijde snelheidsveranderingen
tussen t=75en t=i25hebben twee sprongen,
die beide tot ongeveer 4m/h gaan, een ander
effect op de troebelheid. Een mogelijke
verklaring isdat tijdens de eerste snelheidsverhoging ijzervlokken, die losopde zandkorrels liggen, uit het fdter gespoeld worden
waardoor de troebelheid stijgt. Bij de tweede
snelheidsverhoging zijn er minder instabiele
ijzervlokken, waardoor ereen minder hoge
piek in de troebelheid volgt. De werking van
het filter hangt dus afvan de hoeveelheid
ijzervlokken in het filter diegelijk isaan het
verschil tussen de hoeveelheid aangevoerd
ijzer (Fe,„)en de hoeveelheid afgevoerd ijzer
(Fe„irl
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'Troebelheidenjïkratiesnelrieidtijdenshandmatigesnelheidsvariattes.

Alsook de troebelheid in het verleden als
inganggebruikt wordt, zijn deelementen van
de ingangen zoals weergegeven in tabel 1.
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Aangezien de troebelheid 11minuten
achterloopt op de filtratiesnelheid en verder
geen dynamica verondersteld wordt, kan het
proces als volgt beschreven worden:
Tt=l(t t - 11 ,v I _ 1I ,dv t _ 11 ,(Fe m ) wl ,(Fe mt ) t _ 1I ]
waarbij Ttde waarde voor de troebelheid op
tijdstip tis.
Omdat geen mechanistisch model van het
proces beschikbaar isligt het voor de hand een
modelstructuur te kiezen die flexibel is.Aan
de hand van een onderwerp, waarbij gekeken
is naar zowel locale lineaire modellen als
globale niet-lineaire modellen, isgekozen
voor locale lineaire modellen. Dit zijn modellen die uit meerdere sub-modellcn bestaan die
elk het proces stuksgewijs lineair benaderen.
Een voorbeeld van locale lineaire modellen
zijn de Takagi-Sugeno modellen (1985).Dit
type modellen heeft een duidelijke en doorzichtige structuur, diegemakkelijk te begrijpen en te interpreteren is.
Deidentificatie van de locale lineaire
modellen is verdeeld in twee stappen
Duska,1996):
Bepalen van de locaties van de sub-modellen.Dit geschiedt aan de hand van het
clusteren van de meetwaarden van de
ingangen en de uitgang ofmet behulp
van eenvoudige kennis van het model
Schatten van de parameters van de sub24 HzO
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RMS-waardevanhetTS-mode!afhankelijk vanhetaantalclusters.

modellen. Nadat de locaties bepaald zijn
kunnen de parameters van de afzonderlijke lineaire sub-modellen uit de data
geschat worden.

Tabel1

Resultaten van het model
De keuze van het aantal clusters isgedaan
aan de hand van deRMS-waarde van de modeluitgang die een maat isvoor de afwijking van
het model ten opzichte van de meetwaarden
(hoe lager de RMS-waarde,des te beter het

Ingangsvartabclenvoordemodellenvaneensnelzand/titer.

Ingangsvariabele
Troebelheid van het fikraat
Filtratiesnelheid
Verandering van de
filtratiesnelheid
Hoeveelheid aangevoerd ijzer
Hoeveelheid afgevoerd ijzer

Symbool

dv

Jvdt
Fem

=j T - v - d t
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zullen,bijvoorbeeld alsgevolgvanaangroei
vanhetfiltetgrindofveranderingvanspoelprocedure,deeigenschappen vanhet filter
dusdanigveranderen dateenbijstellingvan
hetmodeltijdens hetbedrijfvanhet filter
noodzakelijk is,omeenbetrouwbarevoorspellingtegeven.Omdat bij niet-lineaireprocessenderolvandeniet-lineariteitvaakniet
vetandert,kandithet bestgedaanworden
dooralleendeparametersvanhetmodelaan
tepassen.
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O u t p u t voor de traimngsset van hetTS-model met vijf clusters (boven: interval met nacjenocej constante
snelheid, onder: interval met sterk wisselende snelheid. Doorgetrokken lijn: model-output, onderbroken lijn:
trainingsdata).

modelbijdemeetwaarden past).Hetgevolg
vandekeuzevanhetaantalclustersopde
RMS-waardeistezien inafbeelding2.
Uitafbeelding 2volgtdateengroter
aantalclusters inhetalgemeeneenbeter
modelgeeft.Alshetaantalclusters toeneemt,
wordtdeverbeteringvandefout echterkleiner.Opgrond hiervan,enomdatdevoorkeur
uitgaat naareeneenvoudigmodel,isgekozen
vooreenmodelmetslechtsvijfclusters.In
afbeelding 3 isdedevoorspellingvandit
modelsamen metdemeetwaatdenweergegeven.Hetmodelvoorspeltdeveranderingen in
detroebelheid vrijgoed.
Interpretatie resultaten
Uit deanalysevandelokalesub-modellen(VanGinneken, 1998)blijkt dat verschillendeclustersgebruikt worden om het
gebied vlak na hetspoelen, het gebied met
vrijwel constante filtratiesnelheid en het
gebied met grotetevariaties inde filtratiesnelheid temodelleren. Omdat hierbij
gebruik wordtgemaakt van lokalesubmodellen voorspecifieke situaties, kunnen
degevolgen vangeringeengrotere snelheidsvariaties goedgevolgd worden.De
invloed vande filtratie-snelheid opdetroebelheid is,vlak na het spoelen,geringer dan
inderest vandelooptijd. Wellicht komt dit

doordar vlakna het spoelen nogvrijveel
spoelwater in hetfilteraanwezig is. Ook
laten dedaarin aanwezige ijzervlokken zich
niet makkelijk afvangen. Dehoeveelheid
aan-enafgevoerd ijzer wordt inallesubmodellen vanelkaar afgetrokken, hetgeen
eropduidt dat detoestand vanhetfilterals
zodanigwordt meegenomen.

Conclusies en aanbevelingen
Uithetonderzoekisgeblekendatmodellen,gebaseerdoplineairesub-modellen,de
troebelheidgoedkunnen voorspellen.De
modellenzijndaaromgeschiktvoorhet
opzettenvaneenregelingwaarbij,zoalsindit
geval,devraagvooreenbepaalde tijdsduur
bekend is.Tevensgevendemodellen inzicht
indewerkingvoorspecifieke situaties.De
beschikbaremeetwaardenzijn echterte
eenzijdig omhardeconclusies tekunnen trekken.Omvoorspellingen tekunnen doenvoor
situaties waarbijdefiltratiesnelheid meer
gevarieerd wordt,moetenextra experimenten
gedaan worden.Hetisookmogelijk dat
anderevariabelendemodellen kunnen verbeterenhetgeenineenvervolgonderzoekkan
worden vastgesteld.Daarnaast moetworden
nagegaanwat, vanuit economisch oogpunt
gezien,het meestaantrekkelijk is:eeneenvoudigeregelingdanweleenregelinggebaseerd
opbovensraand model, f
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Dubbelnummers in de zomer
H20komtinjulienaugustus ineenietslagerefrequentie uit.Denummers 14en i5worden
samengevoegd.Ditdubbelnummer komtuit op16juli.Denummers 16en 17wordeneveneenssamengevoegd.Datdubbelnummer komtuitop13 augustus.Vanafnummer18
(3 septembet)komtH 2 0weeralsvanoudsomdetweewekenuit.Dekopijvoordebeide
dubbelnummers moetongeveertweewekenvantevorenopderedactiebinnen zijn.
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