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zuiveringwordtproefinstallatieonderzoek uitgevoerdwaarbijwordtuitgegaanvande eigen
eisen.Bijopschalingnaareenpraktijkinstallatiewordtrekeninggehoudenmet
onzekerhedeninhetopschalenenonzekerhedenindetoekomstverwachting vandekwaliteitvandebron.Ditallesheeft totgevolgdat
drinkwaterzuiveringen perdefinitie zijnovergedimensioneerd voorwatbetreft dewaterkwaliteit,zoookde zuiveringteWeesperkarspel.Doorhetbeterbenutten vande
overcapaciteit kunneninvesteringen worden
uitgesteldenkandekwaliteitwordenverbeterd.
Hetbeterbenutten vandeovercapaciteit
wordtindehuidigesituatiegedaandooroptimalisatievandeindividueledeelprocessen.De
grenzen aanhetoptimaliseren vandeelprocessenmetdehuidigeautomatiseringzijn echter
bereikt.Deverwachting is dateenverdergaandebenuttingvandeovercapaciteitalleen
mogelijk isdoorhetprocesalsgeheeltebenadereninplaatsvanindeelprocessen.
Kenmerkendvoordezeintegralebenadering is, datmetnamewordtgekekennaar
invloedenvandeelprocessenopnavolgende
deelprocessenenopeenzelfde waterkwaliteitsparameter.
Eenaantaldeelprocessen binneneenzuiveringbeïnvloedtdewerkingvannavolgende
deelprocessen.Zo geldtbijvoorbeeld bijozonisatiedateendeelvanhetgedoseerdeozon
wordtgebruikt voordesinfectie eneendeel
wordtverbruikt dooromzettingvanDOCin
onderandereAOC. Indientijdensdecoagulatie/sedimentatieminder DOC wordtverwijderd,zalmeerozonmoetenwordengedoseerd
omhetzelfde desinfectie niveauvoordeozonstaptehandhaven.Inafheelding risweergegevenwelkewaterkwaliteitsparameters wijzigendoordeverschillendedeelprocessenvan
Weesperkarspel.Tevensisvoordezewaterkwaliteitsparameters aangegevenofzedenavolgendedeelprocessen beïnvloeden.
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WaterleidingbedrijfAmsterdam wilin detoekomstecuverdere verbetering vanhaarwaterkwaliteit
realiseren.Daarvoorzal een integralebenaderingvanhet zuiveringsprocesnoodzakelijkztjn.Processturingzaldaarbijplaatsvinden opbasisvan een integraalsturingsmodelvandezuivering.Inhet
kadervan Promoot*wordtde komendevierjaaronderzoekuitgevoerdnaareenintegrale benadering
vanhetzuiveringsprocesvan productielocatieWeesperkarspel** PromocitiseensamenwerkingsverbandtussenWaterleidingbedrijfAmsterdam,TUDelft, DHVWam enABB enwordt medegefinancierddoorSenter.Eendeelvan hetonderzoek richtzichopdeontwikkeling vaneenintegraal model
vandezuivering.Het modelbepaalt, opbasisvan deruwwaterkwaliteit, deinstellingenvoorde
bedrijfsvoering aande handvancriteria diezijngedejinieerd m eendoelfunctie. Deverwachtingis
dat de bedrijfsvoering volgenshetmodel leidttotverbetering vandekwaliteit,vergroting van deproductzekerheid, verlaging vandekostenenvermindering vande belasting van hetmilieu.MetPromicitwordtecusrapgezer richtingdezuivering van de toekomst.
Waterkwaliteit isvanoudsher de belangrijkstedrijvende krachtvandewaterleidingsector.De ambitievandegezamenlijke waterleidingbedrijven istekomentotwatervan
onberispelijke kwaliteit,opeenduurzame wijze geproduceerd.OokWaterleidingbedrijf
Amsterdam heeft deambitieomdewaterkwaliteitverderteverbeteren.Daarvoorzaleen
integralebenaderingvanhet zuiveringsproces
noodzakelijk zijn.Sturingvandebestaande
zuiveringzalplaatsvindenopbasisvaneente
ontwikkelen modelvoorde zuivering.Deverwachting is datdezeontwikkeling,naasteen
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Integrale benadering zuiveringsproces
Indewaterleidingwet wordeneisen
gesteldaankwaliteitsparameters vandrinkwater.Eenwaterleidingbedrijf steltzichzelf
overhetalgemeenstrengereeisentendoelom
zodoendeteallentijdeaandewettekunnen
voldoen.Bijhetontwerpvaneendrinkwater-

Eenaantaldeelprocessen binneneenzuiveringheeft invloedop dezelfde waterkwali-

Invloed van deelprocessenop navolgende deelprocessen.
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verbeteringvandewaterkwaliteit,ookeenvergrotingvandeproductzekerheid, eenverlagingvandekosteneneenverminderingvande
belastingvanhetmilieuoplevert.
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teitsparameters.Zoworden pathogène microorganismen verwijderd tijdens coagulatie/
sedimentatie, snelfiltratie, ozonisatie en langzaam zandfiltratie en kan herbesmetting
plaatsvinden indewaterleidingplas.Voor
coagulatie/sedimentatie, snelfiltratie en biologisch actieve koolfiltratie isdedesinfectie niet
deprimaire taak.Daarom wordt bij dezeprocessen minder aandacht geschonken aan de
desinfectie. Bijdeintegrale benadering wordt
dedesinfectie van deze processen wel meegenomen. Dit kan leiden tot een andere bedrijfsvoeringvan het totaleproces.
Deaandacht bij een integrale benadering
richt zichop desinfectie, nagroei, conditionering, bestrijdingsmiddelen en de zogeheten
emerging substances,zoals hormoonverstorende stoffen.

Integrale modellering
Onderdeel van Promicit isde integrale
modellering vanWeesperkarspel.Vanwege het
grote aantal variabelen en afhankelijkheden is
het bepalen van de instellingen van de
bedrijfsvoering opbasisvande integrale benaderingzeercomplex en ishet gebruik van
computermodellen noodzakelijk. Het model
bepaalt,op basis van de ruwwaterkwaliteit,de
instellingen voor de bedrijfsvoering aan de
hand van criteria diezijn gedefinieerd in een
doelftinctie.
Om de prestaties van dezuivering bij
bepaalde instellingen te kunnen kwantificeren
en evalueren, dient dewerking te worden
getoetst aan een doelfunctie. In het onderzoek
naar dedoelfunctie is het belangrijkste onderdeel het bepalen van decriteria, ende bijbehorendegewichten, waaraan dezuivering moet
voldoen.Dit kunnen criteria zijn ten aanzien
van kwaliteit, milieu en kosten.
Het onderzoek naar dedoelfunctie zallei-
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ProefinstallatieWeesperkarspe

den tot ontwikkeling van een minimalisatieroutine inMatlab/Simulink waarmee de meesr
optimale bedrijfsvoering vandezuivering kan
worden bepaald voor degegeven ruwwarerkwaliteit.

len.Debestaande modellen dienen verder te
worden uitgebreid en moeten worden geïnregreerd tot eenoverall-model.In afbeelding 2 is
een inschattinggegeven van het deelvan de
verschillende deelprocessen dat reeds isgemodelleerd.

Voordemodellering wordt gebruik
gemaakt vanStimela***.Stimela iseen modellenbibliotheek van dynamische deterministische modellen van zuiveringsprocessen.
Modellen inStimela worden geschreven in
Matlab/Simulink enkunnen parallel en serieel
aan elkaar worden gekoppeld zodat interacties
tussen processen kunnen worden meegenomen in deberekening1).Vanbijna alledeelprocessen vanWeesperkarspel bestaan reeds
modellen, waarvan een aanral Stimela-model-

Vanbelang voor het integrale model van
dezuivering zijn deinstelmogelijkheden. Dit
zijn 'knoppen' waaraangedraaid kan worden
dieeen effect hebben opdewerking van dezuivering en dus dewaterkwaliteit, de zogenaamdestuurparamerers.Destuurparameters kunnen worden ingedeeld in drie hoofdgroepen
(zieafbeelding 3):procesinstellingen, chemicaliéndoseringen en deelstromen.

Stimela-modellenvandeelprocessenWeesperkarspel.

Coagulatie/tlocculatie/sedimentatie ^M
Zoutzuurdosering J H
Sneültratie

H

Ozon I
Ontharding
Zoutzuurdosering

Eenbijzondere procesinstelling,die valt
ondet deelstromen maar niet toebehoort aan
eenenkel deelproces,isde keuze voorde bron.
Weesperkarspel heeft rweebronnen van ruw
water, namelijk water uit deBethunepolder en
water uit hetAmsterdam-Rijnkanaal. Beide
bronnen hebben een verschillende kwalireit.
Het totaledebiet dat doorde beide bronnen
perdag moet worden geleverd, isgeen stuurparameter; herdagdebiet isnamelijk afhankelijk vandedrinkwatervraag. De verhouding
tussen de tweeruwwaterbronnen iswel een
stuurparameter.

Biologischeactievekoolfiltratie
Natronloogdosenng
Beluchting
Langzaamzandfiltratie

Stimelamodel[%]

• Gereed
HNtetGereed

DeStimela-modellen zijn deterministischemodellen diezijn opgezet opbasis van
theotetischeuitgangspunten. De modellen
worden off-line gekalibreerd en gevalideerd
door middel van laboratoriumonderzoek en
het uitvoeren van experimenten met de proefinstallatie (ziefoto).Tevenszullen de modellen
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Sruurparamaters van Weesperkarspel.

on-line worden gekalibreerd en verder verfijnd. Hiervoor zullen auromatische kalibtatieroutines worden ontwikkeld die gebruik
maken van on-line metingen uit het proces en
off-line metingen van het laboratorium.
Voorzowelkalibratiealsvalidatie zullen
metingen uit het proces en laboratoriummetingen worden gebruikt. Metingen uit het proceszijn met een kleine tijdvertraging van
hooguit enkeleseconden bekend. Laboratotiummetingen daarentegen hebben een tijdvertraging dieuiteen kan lopen van een paar uur
tot een paar dagen.Voorsommige parameters,
zoals deconcentratie pathogenen, ishet echter
van belangom dezedirect beschikbaar te hebben om bepaalde instellingen van het proces te
kunnen evalueren met behulp van dedoelfunctie. Omdat deze metingen niet on-line
beschikbaar zijn, ishet noodzakelijk een
inschatting temaken van dezeparameters. Dit
ismogelijk met behulp van een virtuele sensor.

Toekomstbeeld
Sturing van het zuivetingproces op basis
van een integraal model iseen geheel nieuw
concept binnen dedrinkwaterzuivering. Door
integratie van de modellering in de besturing
ishet mogelijk debedrijfsvoering verder te
verbeteren. Demodellering iseen instrument,
dat toegepast kan worden om niet alleen de
kwantiteit on-line testuren; maar ook de kwaliteit. Daarnaast vindt in de huidige situatie de
kwaliteitscontrole achterafplaats,door de
modellering en virtuele sensoren kan vooraf
een beeld worden gegeven vande kwaliteit van
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het geleverdewater.Dit ismet name van groot
belangvoor microbiologische parameters.
Naast toepassing van de modellering voor de
besturing zaldemodellering ook worden
gebruikt voor het uitvoeren van scenariostudicsvoorde toekomstige drinkwaterzuivering
Weesperkarspel.Alslaatste zalde modellering
debasis vormen voor een simulatoi waarmee
operators getraind kunnen worden en calamiteiten kunnen worden gesimuleerd.
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Eenaflevering van deJournal oftheAmericanWaterWorksAssociation in 2000was
geheelgewijd aan de voorspelling van detoekomst vandewaterzuivering en -distributie in
2050.Eénvan derodedraden die door alle voorspellingen liep isheranticiperen op een grote
verberering vandeon-line metingen van
waterkwaliteitsgegevens en geautomatiseerde
ofcomputerondersteunde sturing.Zo werd
gesteld dat 'Waterkwaliteitsgegevens zullen
worden gevoed aan sturingssystemen, die het
zuiveringsniveau zodanigzullen aanpassen
dat veiligdrinkwater gegarandeerd is tegen
een minimale behoefte aan chemicaliën...'2!en
dat 'Zuiveringsinstallaties zorijk zullen
worden aan automatisering en intelligentie
dat zederolvan een persoon aannemen, conversaties hebbende met deoperator....dat dicht
bij het gedragvan het menselijk gedrag
komt....'3).
MetPromicit zetten Waterleidingbedrijf
Amsterdam,deTechnische Universiteit Delft,
DHVWater en het bedrijfABB een stap richtingdezuiveringvan de roekomst.

NOTEN

*

PROeessModelling and Intelligent Control ofIntegral
water Treatment.
Pompstanon Weesperkarspel iséénvan de twee productielocaties van Waterleidingbedrij/Amsrerdam en produceerr
jaarlijks 30 miljoen kubieke meter drinkwater. De zuivering bestaat ait een voorzuivering opde vestiging Loenderveen en een hoojdzuivermg opde vesriging Weesperkarspel.

*** Stimela betekent trein in Zulu; de modellen van deelprocessen kunnen wordengekoppeld tot een 'zuiveringsrrein'.

