Productiebesturing van drinkwaterpompstations

Inleiding
Door waterleidingmaatschappijen wordt
veel geld en energie gestoken in de ontwikkeling van nieuwe productiecapaciteit en
reinwaterberging. Het blijkt dat een verbeterde besturing van het zuiveringsproces
een aanzienlijke besparing in keldervolume
dan wel productiecapaciteit kan opleveren.
Besturing op kelderniveau
Bij de huidige besturing van grondwaterpompstations worden de winputten in de
meeste gevallen direct aangestuurd op
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Samenvatting
De productie van veel (grondwater)pompstations in Nederland wordt gestuurd met
eenvoudige besturingssystemen, waarbij het productiedebiet rechtstreeks aan het
niveau in de reinwaterkelder is gerelateerd. De productiebesturing kan verbeterd
worden, wanneer hierbij gebruik gemaakt wordt van vraagvoorspelling.
Een besturingsprogramma dat gebruik maakt van een vraagvoorspellingsprogramma
kan zorg dragen voor een stabieler productiepatroon, waarbij het geheel afschakelen
van de zuivering voorkomen kan worden.
In dit artikel wordt een dergelijk besturingsprogramma besproken. Dit besturingsprogramma is sinds 1januari 1996 operationeel op pompstation Helden van WML.

nodig om te voorkomen dat het niveau
in de kelder te ver daalt. De benodigde
capaciteit bedraagt in dit geval 1,4 maal
het (dag)gemiddelde verbruik.
Een ander nadeel van de besturing op
kelderniveau is dat de veranderingen in het
productiedebiet vrij groot zijn. Wanneer
met deze besturing een aantal gemiddelde
dagen wordt gesimuleerd blijkt dat de
zuivering bovendien 1tot 2 maal per
nacht gedurende enige uren geheel wordt
afgeschakeld. Deze twee verschijnselen,
het schakelen met grote debietsveranderingen en het geheel afschakelen
van de zuivering, hebben in een aantal
Afb. 1-Sturingvan
winputten op kelder-

gevallen een negatieve invloed op de reinwaterkwaliteit.
Besturing met behulp van vraagvoorspelling
Om de besturing van de winputten van
grondwaterpompstations te verbeteren is
een besturingsstrategie ontwikkeld waarbij
gebruik gemaakt wordt van een vraagvoorspellingsprogramma. Het gebruikte vraagvoorspellingsprogramma voorspelt de
totale vraag voor de komende 24 uur op
basis van het verbruik van de voorgaande
48 uur met onderstaande formule:
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basis van het niveau in de reinwaterkelder.
De winputten worden hierbij ingedeeld
in een aantal (doorgaans 3 tot 5) pompgroepen, waarvoor aparte in- en afschakelniveaus gedefinieerd worden. In afbeelding
1 is een voorbeeld gegeven van schakelniveaus voor een pompstation, waarbij
4 pompgroepen aanwezig zijn.
Bij deze besturing kunnen de in- en
afschakelniveaus en het aantal winputten
per pompgroep gevarieerd worden.
Het nadeel van deze besturing van de
winputten is dat het productiedebiet pas
verhoogd wordt wanneer het niveau in de
kelder daalt. De volgende pompgroep
wordt immers pas bijgeschakeld wanneer
het niveau in de reinwaterkelder tot onder
het inschakelniveau van deze groep is
gedaald. In afbeelding 2 is een simulatieresultaat weergegeven van de besturing op
kelderniveau.
In afbeelding 2 is het nadeel van de veelvuldig toegepaste besturing op kelderniveau
duidelijk te zien. Er is een faseverschil
tussen het verbruik en het productiedebiet
waar te nemen: ongeveer 2 uur nadat het
verbruik is toegenomen is het niveau in de
reinwaterkelder ver genoeg gedaald om te
zorgen dat de volgende pompgroep wordt
ingeschakeld. Hierdoor is later op de dag
(rond 19.00 uur) een grotere capaciteit

60%

Pompgroep 3
Pompgroep4

20%%

I

V////////////////////^^^^^

Aß. 2 - Simulatieresultaat besturingop
kelderniveau.
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Afwijking van wenscurve
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Afl>. 3 - Correctie van productiedebiet bijbesturing op een wenscurve.

Hierbij geldt:
- Dn
Het voorspelde dagverbruik
van de komende 24 uur [m3]
- Dn ,
Het dagverbruik van de
afgelopen 24 uur [m3]
1),
Het dagverbruik van uur -24
tot uur -48 [m3]
- D gem
Jaargemiddeld dagverbruik
vorig jaar [m3]
Statistisch bepaalde conU p L>23 U-j
stanten [-]
Vervolgens voorspelt het programma voor
ieder van de komende 24 uren het uurverbruik op basis van meerdere standaardverdelingen van het uurverbruik op een
dag. De te produceren hoeveelheid wordt
gelijk gesteld aan het gemiddelde van de
24 voorspelde uurverbruiken.
Om overstorten of leeglopen van de reinwaterkelder te voorkomen zal een terugkoppeling van het actuele kelderniveau bij
de besturing betrokken moeten worden.
Om deze terugkoppeling te realiseren wordt
bij de ontwikkelde besturingsstrategie dagelijks een gewenst verloop van het kelderniveau vastgesteld (de 'wenscurve').
Deze curve wordt om 7.00 uur 's ochtends
voor de komende 24 uur vastgesteld op
basis van:
- het (gewenste) kelderniveau om 7.00 uur
- een constant productiedebiet
- de voorspelde uurverbruiken voor de
komende 24 uur.
Wanneer een verschil tussen het gewenste
en het actuele kelderniveau optreedt, dan
zal het productieniveau zodanig bijgesteld
worden dat de niveaus na een bepaalde
'correctietijd' weer gelijk zijn.
In afbeelding 3 is te zien hoe na het
verstrijken van de correctietijd het actuele
kelderniveau weer gelijk is aan het
gewenste niveau.
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Aßj. 4 - Simulatieresultaat sturing op een wenscurve.

De formule waarmee het te produceren
debiet wordt bepaald luidt als volgt:
berging
^•productie

6

voorspeld

Correctietijd

Hierbij geldt:
H e t te
Qproductie
produceren debiet
[m 3 /h]
D
Het
voorSPeid
(gemiddelde) voorspelde
verbruik [m3/h]
Ab •
Het verschil tussen de actuele
en de gewenste vulling van de
reinwaterkelder [m3]
Correctietijd De tijd waarin Abe • gecorrigeerd wordt [uur]
In afbeelding 4 is het simulatieresultaat
weergegeven van de besturing op een
wenscurve. In afbeelding 2 en afbeelding 4
zijn dezelfde dagen gesimuleerd.
In afbeelding 4 is te zien dat de 'besturing
op een wenscurve' zorgt voor een stabieler
productiepatroon: het aantal schakelingen
is kleiner en bovendien zijn de debietsveranderingen kleiner dan bij de besturing
op kelderniveau.
Daarnaast is te zien dat het maximale
productiedebiet bij de 'besturing op een
wenscurve' slechts circa 10%boven het
gemiddelde verbruik ligt, terwijl dit bij de
besturing op kelderniveau circa 40%
bedraagt.
In de praktijk zal de bedrijfsvoerder bij de
besturing op vaste kelderniveaus, als een
maximale dag verwacht wordt, ingrijpen op
de besturing (aanpassing van grenswaarden
of pompindeling) om zo te voorkomen dat
een afschakeling optreedt op een dag dat
de volle capaciteit nodig is. Deze 'intuïtieve
vraagvoorspelling' is echter sterk persoonsafhankelijk. Bovendien worden het aantal
schakelingen en de schakelstappen die
hierbij optreden groter.

In extremo worden alle winputten in de
eerste pompgroep ingedeeld, zodat het
productiedebiet maximaal is of gelijk aan
nul. Dit zal op andere dan de maximale
dag resulteren in het (meermaals 's nachts)
geheel afschakelen van de zuivering met
een maximale debietsverandering. Wanneer
met de besturing op kelderniveau dezelfde
capaciteit bereikt moet worden, zal een
ongunstiger productiepatroon optreden,
met grote debietsveranderingen en veelvuldig geheel afschakelen.
Theoretisch benodigde productiecapaciteit en keldervolume
Met een berekening kan bepaald worden
welke productiecapaciteit en welk keldervolume nodig is. Wanneer bijvoorbeeld
uitgegaan wordt van dagafvlakking, dan
is de theoretisch benodigde productiecapaciteit gelijk aan het gemiddelde verbruik op de maximale dag. Het benodigde
keldervolume voor opvang van de variaties
ten opzichte van het gemiddelde verbruik
is circa 20% van het totale verbruik op de
maximale dag. Dit komt overeen met het
gearceerde oppervlak in afbeelding 5.
Om verschillende redenen is deze theoretisch benodigde netto hoeveelheid onvoldoende. Bij de besturing met behulp van
vraagvoorspelling is het probleem dat de
maximale dag in de meeste gevallen niet
exact voorspeld wordt. Op de maximale
dag zal daarom met een te laag productiedebiet gestart worden, zodat later op de
dag een grotere productiecapaciteit of een
groter keldervolume nodig zal zijn.
Door de voorspelfout zal het actuele
kelderniveau in korte tijd onder het
gewenste niveau dalen zodat de productie
snel opgeschakeld zal worden.
Het effect van het vertraagd opschakelen
is echter nog veel sterker bij besturing op
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Dagpatroon maximale dag

Relatie tussen benodigd keldcrvolume en produktiecapaciteit
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Afb. 5 - Benodigd keldcrvolume bij dagafvlakking.

kelderniveau. Dan wordt de productie pas
maximaal wanneer het niveau in de reinwaterkelder al gedaald is tot het onderste
schakelpeil. Doordat dit peil vast ligt is het
aantal m 3 dat hierdoor 'gemist' is veel
groter (tenzij de bedrijfsvoerder dit niveau
steeds aanpast aan het gebruik). De waterhoeveelheid die door later opschakelen
naar maximale capaciteit 'gemist' wordt
moet of later op de dag uit de kelder
gehaald worden, of door een grotere
productiecapaciteit ingehaald worden.
Optimalisatie productiecapaciteit/
keldervolume verhouding
Om het zojuist beschreven tekort in capaciteit op te vangen kan gekozen worden om
extra productiecapaciteit of een groter
keldervolume te installeren. Door bij
verschillende simulaties de beschikbare
productiecapaciteit te variëren, kan een
relatie afgeleid worden tussen de productiecapaciteit en het keldervolume.
In afbeelding 6 is deze relatie weergegeven.
Afbeelding 6 geeft mogelijke combinaties
van netto(!) keldervolume en productiecapaciteit weer. De theoretische curve is
conform het netto volume dat benodigd is
op de maximale dag zoals is weergegeven
in afbeelding 5. De doorgetrokken lijn is
door simulatie bepaald, waarin alle voorspellingsfouten voorkomen (verbruiksgegevens pompstation Helden van 1994).
De derde curve geeft de relatie weer voor
het geval er op niveau geschakeld wordt.
Hierbij isuitgegaan van schakeling op vaste
niveaus. Deze niveaus zijn zo gekozen dat
ze in de loop van het jaar niet aangepast
hoeven te worden, en toch niet al te veel
pompschakelingen veroorzaken. Opgemerkt
kan worden dat de niveaus in praktijk veelal
per seizoen worden aangepast, waardoor
een enigszins beter resultaat wordt bereikt.

Keidervnlume [% van totaal verbruik op maximale dag]

Afb. 6 - Relatie tussen benodigd keldervolume en productiecapaciteit.

In afbeelding 6 is te zien dat bij sturing
op een wenscurve een productiecapaciteit
benodigd is die 12%groter is dan de
theoretisch benodigde capaciteit, terwijl dit
bij sturing op kelderniveau 43%groter is.
Voor het keldervolume zijn deze waarden
respectievelijk 35% en 150%. Hieruit blijkt
dat een aanzienlijke besparing met de
verbeterde besturing te realiseren is.
Naast de besparingen spelen ook kwalitatieve aspecten een rol. Door een stabieler
productiepatroon verbetert de kwaliteit van
het gezuiverde water en bovendien kan het
inzetten van slechte winputten voorkomen
worden.
In het geval van pompstation Helden van
WML betekent dit dat de inzet van 2
winputten met een erg hoog nikkel-gehalte
voorkomen kan worden.
Wanneer de investeringen voor productiecapaciteit (per m 3 /h) en keldervolume
(per m 3 ) bekend zijn kan voor iedere combinatie van productiecapaciteit en keldervolume de totale investering voor een
nieuw te bouwen pompstation berekend

worden. Uitgaande van een grondwaterpompstation met een eenvoudige zuivering
en een capaciteit van 2,5 min. m 3 /j zijn de
investeringen als functie van het keldervolume weergegeven in afbeelding 7.
De curve in afbeelding 7 geeft de relatie
weer als besturing met behulp van vraagvoorspelling wordt toegepast.
In afbeelding 7 is te zien dat de investeringskosten minimaal zijn in het gebied
tussen 25% en 40% keldervolume.
De productiecapaciteit is hierbij respectievelijk 100% en 90% van het verbruik op de
maximale dag in 1994. Bij de productiecapaciteit van 90% van de maximale dag
heeft afvlakking over meerdere dagen
plaatsgevonden.
Deze gegevens zijn afhankelijk van het
patroon van de uurverbruiken op de maximale dag. Ook de kosten van de capaciteit
van het pompstation in verhouding tot de
kosten van de reinwaterkelder spelen een
grote rol. Vooral bij complexere (en dus
duurdere) zuiveringen kan het lonend zijn
om grotere reinwaterkelders te bouwen in

Relatie tussen keldervolume en investeringskosten
(Pompstation Helden 1994)

Afb. 7 - Relatie lussen
keldervolume en
investeringen.

Keldervolume [%van totaal verbruik op de maximale dag]
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ruil voor een kleinere capaciteit van het
pompstation.
Wanneer gekozen wordt voor een relatief
groot keldervolume en een kleine productiecapaciteit, dan kan de besturing met behulp
van vraagvoorspelling zorgen voor een
stabiel productiepatroon. Kleine schakelstappen en in het geheel niet volledig
afschakelen zijn het resultaat.
Project Spaarbekken Panheel
De beschreven productiebesturing leent
zich naast de toepassing op grondwaterpompstations ook goed voor meer complexe systemen. Een voorbeeld hiervan is
het Project Spaarbekken Panheel van
Waterleiding Maatschappij Limburg.
Hierbij zal in 2002 centraal 20 min. m 3 /j
oeverfiltraat gezuiverd worden en uiteindelijk op circa 8 locaties worden opgemengd
met lokaal gewonnen grondwater.
Een impressie van dit systeem is weergegeven in afbeelding 8.
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Afb. 9 - User-inlcrface
van besturingsprogramma
pompstation Helden.

Besturing met vraagvoorspelling in de
praktijk
Sedert 1januari 1996 is het beschreven
besturingssysteem operationeel op pompstation Helden van W M L De aansturing
van de bronpompen is door een PC overgenomen van de conventionele 'stekkermatrix'.
Bij de oorspronkelijke besturing waren de
25 bronpompen met deze stekkermatrix
ingedeeld in 3 pompgroepen, waarvoor
verschillende in- en afschakelniveaus ingesteld waren. Bij de geïmplementeerde
besturing door de PC wordt iedere bronpomp apart aangestuurd door het op
vraagvoorspelling gebaseerde besturingsprogramma. De stekkermatrix is bij de
installatie niet verwijderd, maar functioneert als 'back-up' besturing. In het geval

dat de PC of de communicatie uitvalt,
treedt de stekkermatrix in werking en
vindt de besturing op de conventionele
wijze plaats.
Het besturingsprogramma wordt ondersteund door de user-interface die in afbeelding 9 is weergegeven.
Het systeem draait nu sinds de implementatie zonder noemenswaardige problemen,
waarbij de doelstelling van een stabiel
productieproces tot tevredenheid gerealiseerd wordt.
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Nieuwe expositie in Bezoekerscentrum Meijendel

Afb. 8 - Impressie transport ProjectSpaarbekken Panheel.

De besturingsstrategie waarbij gebruik
gemaakt wordt van vraagvoorspelling is
een belangrijk hulpmiddel om het gehele
systeem optimaal te beheersen.
Naast minimalisatie van energieverbruik
wordt op dagbasis een constant productieniveau gerealiseerd, en zal de mengverhouding tussen oeverfiltraat van Panheel
en de lokale grondwaterwinningen weinig
fluctueren.
Om het systeem in de praktijk te testen is
door WML besloten tot introductie op
pompstation Helden.

In Bezoekerscentrum Meijendel van Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) is tot
eind september de expositie Minder water,
meernatuur te zien. Minder water,meer
natuur informeert de bezoeker over de
werkzaamheden in het duin, die in het
najaar van start gaan.
Vanaf 1september begint DZH met de
uitvoering van de zogenaamde regeneratieprojecten in Berkheide en Meijendel.
Met regeneratie wordt bedoeld het herstel
van vochtige en natte duinvalleien door
het opheffen van waterwinactiviteiten. Doel
van het project is om de natuurwaarde van
het door DZH beheerde duingebied te
verhogen.
Afspraken
In 1995 is in een bestuursovereenkomst
tussen de provincie Zuid-Holland en DZH

vastgelegd, dat zowel in Berkheide als in
Meijendel de hoeveelheid oppervlaktewater
wordt beperkt en de beginsituatie zoveel
mogelijk wordt hersteld. In de overeenkomst is vastgelegd op welke plaatsen en
wanneer de oppervlakte-infiltratie wordt
verminderd en hoe het verlies aan wincapaciteit wordt gecompenseerd.
Zicht op de werkzaamheden
De expositie laat aan de hand van foto's en
tekstpanelen zien wat de werkzaamheden
inhouden en waar zij plaats gaan vinden.
Het werk zal zeker enkele jaren in beslag
nemen. Om bezoekers en dieren zo min
mogelijk te storen vinden de werkzaamheden plaats buiten het broedseizoen.
Ook in het gebied zelf worden bezoekers
geïnformeerd over de werkzaamheden.
(Persbericht DZH)

