PLATFORM

Hardheidsverk^in^door
middelvanyroductiebestunng

Verbetering vande ontharding
WZHO denkt daterdrie oorzaken zijn
voordeproblemen methetverlagen vande
hardheid. Deeerste isonvoldoende menging
van dekalkmelk methetteontharden water,
waardoor niet alle gedoseerde kalkmelk
reageert.
De tweede isdevariatie indebiet doorde
reacroren. Deaanwezige berging wordt in
onvoldoende mate gebruikt omdevraag afte
vlakken. Deproductie vond voornamelijk
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Op zuiveringsstation Reijerwaard van Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO)
bleefdehardheid vanhet water, ooknadebouw
van eenonthardiugsinstallatie, aande hoge
kant. De onthardiug zorgde bovendien voorveel
storingen. Omdezeproblemen optelossenisde
menging vankalkmelk met water mde reactor
verbeterd en iseenvlakdraaiprogramma voorde
productiebesturinggeïnstalleerd. Deverbeterde
menging zorgde voor een verlaging van de
hardheid.
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Reijerwaard inRidderkerk iséén vande
zuiveringsstations van deNVWZHO.Het
ruwe water van Reijerwaard heeft eenhardheid van 3.2mmol/1.Om de hardheid teverlagen, isWZHO in 1994begonnen metde bouw
van een onthardingsinstallatie. Deinstallatie
isontworpen opeen eindhardheid van
1.5mmol/1. In 1995isdeinstallatie in gebruik
genomen, maar naverloop van tijd bleekdat
degewenste eindhardheid niet gehaaldkon
worden. Het reinwater hadeen hardheidvan
ongeveer 2.0mmol/1. Deontharding veroorzaakte daarnaast veel storingen.
ZSReijerwaard produceert uit
(oever)grondwater ongeveer 2.6 miljoen m !
drinkwater perjaar. Hetruwe water vanZS

8

Beg.gr.

- • —

Afb. I

DezuiveringvanZS Reijerwaard

Reijerwaard bevat onder andere hoge concentraties ijzer, ammonium enchloride. De kwaliteit verschilt sterk per putendaarmee ook
per putschakeling. Intabel Iwordt desamenstelling van hetruwe water gegeven.

TabelI-Desamenstellingvanhetruwewater
Parameter

IJzer
Mangaan
Methaan
Ammonium
Calcium
Magnesium
Hardheid
Chloride

Eenheid

Minimum

Maximum

Gemiddeld

mg/l

57

6.9

6.3

mg/l

0.4

0.6

0.5

g/l
mg/l
mg/l
mg/l
mmol/1
mg/l

9

5.0

8.1

7.0

9.8

12.1

10.9

91-3

103.4

100.2

15.6

18.7

17.6

2-9

3-3

108.4

141.8

3-2
130.6

De zuiveringbestaatuit devolgende stappen (zie ook : fbeeld ngl):
r winning,
6
carry -overfilters(nat),
2 cascadebeluchting,
7 actiefkoolfilters,
3 voorfiltratie (droog)
8 UV- desinfectie,
4 nafiltratie(droog),
9 reinwaterkelder,
5 ontharding,

plaats tussen 06.00uuren01.00uur, waardoor
dezuivering 'snachts opeen laag pitje draaide. Dan ishetdebiet zolaagdatvaak één reactor uitvalt enbij deander hetpelletbed niet
meer inexpansie kanblijven. Dederde oorzaak
tenslotte isdewisselende samenstelling van
het water door degrote verschillen in putkwaliteiten.
Het probleem van teweinig mengingvan
de kalkmelk methetwater indereactoris
opgelost door hetgebruik van een andere
dosccrlans. Hetuitgangspunt daarbij wasdat
de snelheid waarmee dekalkmelk inhetwater
wordt gespoten zogroot mogelijk dient te
zijn. Deandere twee problemen zouden opgelost kunnen worden door een grote matevan
afvlakking vandeproductie. Hetteproduceren debiet wordt dan gelijkmatiger overeen
dag verdeeld, waardoor dezuivering 's nachts
niet meer opzo'n laag niveau hoeft tedraaien.
Daarnaast wordt dekwaliteit constanter door
een vermindering van hetaantal putschakelmgen.
Om een vlakkere productie tebewerkstelligen ishetvlakdiaaiprogramma OPIRgeïnstalleerd.

OPIR-productiesturing
H 2 0 I ig-
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OPIRiseen vervolg op de productiesturing zoals die beschreven staat in H , 0 nr.15
van 1997. Op basis van een voorspeld verbruik
en een beschikbaar keldervolume wordt de
productie zo vlak mogelijk ingezet. Vergeleken
met de vorige versie van OPIR zijn er een aantal essentiële verschillen, diede productiesturing aanzienlijk vereenvoudigen en verbeteren.
Deproductiesturing door OPIR wordt
gebaseerd op een voorspelling van het verbriukspatroon voor de komende 24uur. Op
basis van het verbruik van de afgelopen 48 uur
wordt het totale verbruik voor de komende 24
uur voorspeld. De variatie overdedag wordt
bepaald met behulp van standaard dagcurves.
Destandaard dagcurves worden afgeleid
aan de hand van historische data, die door
OPIRzelfverzameld en gevalideerd worden.
Hierdoor past OPIRzichzelfaan het typische
verbruikspatroon in het distributiegebied aan.
Daarnaast worden opdeze manier seizoensinvloeden meegenomen.

echter niet rechtstreeks ingezet, maar doorgegeven aan deproductie-PLC DePLCbepaald
aan de hand van een tweetal condities ofde
prodtictiesturing op basis van de oude besturing (op kelderpeil) ofop OPIR besturing moet
draaien. Het inzetten van de putten en alle
daarbij behorende controle functies blijven m
dePLC gehandhaafd.
Decondities waar de PLCde inzet van de
productie op bepaald zijn:
OPIRdraait en heeft verbinding met het
besturingsnetwerk. Hiervoor wordt een
zogenaamde watchdog met de productiesturing meegestuurd.
Besturingdoor OPIRisgewenst. De productiesturing wordt door de machinist
ingeschakeld.
Door dezecondities ishet mogelijk onder
alle omstandigheden over te schakelen naar de
oude besturing. (Stekker uit depcen klaar...)

VoorOPIR Na OPIR
Hoge druk kalkmelk
Hoge pH
Tabel II

6.25
8

0.5
6

Gemiddeldaantalstoringenpermaand

OPIR isdeze variatie teruggebracht tot circa
40m'/uur. De variatie in het debiet isdus met
&7 procent afgenomen. Ook het aantal storingen is sterk gedaald. In onderstaande tabel
wordt een overzicht gegeven van het aantal
storingen dat zijn oorsprong heeft in de onthardingsinstallatie.
Het aantal storingen dat door de hoge
druk in de kalkmelkleiding wordt veroorzaakt
isafgenomen van gemiddeld 6.25naar gemiddeld 0.5keer per maand (afname van92pro-

Door in de voorspelling alleen op kritieke
momenten te sturen, wordt een zo constant
mogelijke productie gerealiseerd, zonder
gevoeligheid voor voorspelfouten. De kritieke
momenten zijn die momenten waarop de kelder boven ofonder zijn gewenste peilen (kritieke peilen) komt.
Detwee uitgangspunten bij het inzetten
van de productie zijn derhalve:
Deenige reden voor het op- of afschakelen
van de productie is het voorspellen van het
bereiken van een kritiek peil.
Er moet zo vroegmogelijk gereageerd
worden op een kritiek moment, zodat de
productieschakeling zo klein mogelijk is.

jeember

ieptember

januari

Tijd (maanden)

Op basis van het voorspelde verbruik en
het huidig kelderpeil kan zo de productie voor
elk van de komende 24uur bepaald worden.
BijWZHO isook een kwaliteitsregistratie
van het ruwwater opgenomen. Doordat OPIR
de afzonderlijke winputten inzet kan de kwaliteit van het ruwwater niet alleen berekend
worden voor de ingezette putten, maar ook
voorspeld worden voor de komende 24uur.
Degegevens die door OPIR verzameld
worden (verbruiken, productie, kelderpeil,
ruwwaterkwaliteit), worden als 5 minuten
gemiddelden opgeslagen en kunnen eenvoudig verwerkt worden.

Afb III

Dehardheidi»hetreinwater

Kwantiteit
Voordat OPIR opZSReijcrwaard operationeel was,varieerde het producticdebiet over de
dag met 300mVuur. Na ingebruikname van

cent). Het aantal storingen dat door een hoge
pH na de reactor wordt veroorzaakt is minder
drastisch afgenomen. Namelijk van 8naar6
(afname van 25procent). Daarbij moet echter

TabelIII-Concentratiesinhetreinwater

Parameter

Eenhe

IJzer
Mangaan
Ammonium
Troebelheid
Calcium
Magnesium
Hardheid

mg/l
mg/l
mg/l
ftu
mg/l
mg/l
mmo

VoorOPIR

NaOPIR

OPIR-realisatie
Voor de realisatie isgekozen voor een eenvoudige en bedrijfszekere implementatie,
waarbij de veranderingen aan de bestaande
besturing minimaal zijn.
OPIRdraait op een separate pcwelke aan
het besturingsnetwerk gekoppeld is.Van dit
netwerk haalt OPIRde benodigde meetgegevens.Deberekende productiesturing wordt
74

H20

19M998

o.or

0.01

0.003

0.002

0.002

0.003

0.26

0.15

51.6

387

17-7

16.7

2.0

1.6

oktober
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welrekeningwordengehoudenmethet feit
datvanafjuni depHalsgevolgvandelagere
hardheid vanhetwaterlicht istoegenomen.

Kwaliteit
Voorafgaande aandeinstallatievanOPIR
wasmetbehulpvandeaangepastelansende
mengingvankalkmelk metwaterverbeterd.
Hetresultaat hiervan waseenverlagingvande
hardheid inhet reinwatervanongeveer2.0
naarongeveer 1.8 mmol/1.Nadeinstallatie
vanOPIRbleekeenverdereverlagingvande
hardheid naareenniveauvan 1,6mmol./l.
mogelijk (zieafbeelding III)

Conclusie
Verbeteringvandemengingvandekalkmelkenhetwaterindereactordoorhetaanpassenvandedoscctlanscnbleekeengunstig
effect tehebbenophet onthardingsproces.
Metbehulp vanhetprogrammaOPIRishet
mogelijk gewordenomeengrotematevan
afvlakking vanhetproduktiedebiet terealiseren.Daarbij werdwaargenomen dat hetaantal

storingen indeonthardingsinstallatie sterk
afnam enwerd tevenseenpositieveinvloedop
dezuiveringalsgeheelvastgesteld.DeresultatendiemetOPIRopZSReijerwaard zijn
behaald,zijndermate positiefdatWZHO OPIR
ookopanderezuiveringsstations endoorpompstations wilintroduceren. De eerste
stappendaartoezijn reedsgenomen, f

Eengrotematevanafvlakking vanhet
producticdebieteneenconstantere kwaliteit
zijn nietalleengunstig voorhetverloopvan
hetonthardingproces,maarblijken gunstig
doortewerken indegehelezuivering.Ter
illustratie hiervanzijn in tabelIIIvoorverschillendeparameters deconcentraties inhet
reinwatervoorennadeinstallatievanOPIR
gegeven.
Hetgunstigeeffect vanOPIRopdezuivering kanhetbestewordengeïllustreerd aande
handvanhetverloopvandetroebelheid inhet
uitgaande reinwater.Hetverloopvandetroebelheidwordtinafbeelding IVgegeven.Naast
eenlagerniveau blijkt ookdevariatievande
troebelheid sterk tezijn afgenomen.

Tiber

december

januari

februari

maart

aprii

m

juli

augustus

september

oktober

Tijd (maanden)

Afb. IV

Troebelheid inhet reinwater

advertentie

NIVOLOG (DATALOGGER VOOR NIVO- EN DRUKMETINGEN)
• Leverbaar in Relatieve- en Absolute uitvoering
• Kan zowel Druk alsTemperatuur loggen (evenals tijd en datum)
• Bereiken 0-1m Wktot 0-250m Wk
• Resoluties tot 0,1mm Wk (14 bit)
• Opnemer volledig uitgevored in RVS316
• Datalogger kan 130.000 metingen loggen (batterij 10jaar lang
mee bij 1meting per uur, hierna eenvoudig te vervangen)
• Nederlandstalige software draaiend onder Windows'95 of NT
• Vanuit software kan offset ingegeven worden voor
bijv. NAP metingen
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AESensors levert sensorenvoor: Druk,Verschildruk, Nivo, Diepte,Lengte,Positie,Trilling,Versnelling,Inclinatie,
Hoek, Kracht,Gewicht, Flow, Hoeveelheid, Moment,Snelheid,Gasconcentraties, Display's,Controllers, Meetlinealen
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