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Detoepassingvaneentrainingssimulatorisontstaanbinnendelucht-enruimtevaartindustrie.
Ookbinnendeprocesindustrieisdezetoepassing
reedsgemeengoedvoormetnamederajjinageen
zwarechemie.Anderesegmentenvolgenwat
schoorvoetend.'Binnendewatersectorismodellering eenalomgebruiktmiddelvoordiverse
vraagstukkenvantechnologischeofontwerptechnischeaard.Maartoepassingenvanmodelleringvoordetrainingvanmensenopdewerkvloerzijnnogzeerspaarzaam.Tochbiedtook
binnendewatersectordetoepassingvantrainingssimulatorenvoordelenvoordeoperationele
ondersteuning.Eenvoorbeeldhiervanishettrainingsmodeldat DuinwaterbedrijfZuid-HollandlietmakenvoorpompstationScheveningen.
DZHbetrektzijnwateruitdeMaasin
Brakel.Naeeneerstevoorzuiveringwordthet
geïnfiltreerd inhetduin bijScheveningen.
Nainfiltratie wordthetwaterviagepompte
enongepomptewinningen aanhetduin onttrokken,ingezameldennaardenazuivering
vanScheveningen getransporteerd.
InhetkadervanhetprojectEIJKOMisde
inzamelingvandrinkwater ingrijpend veranderd.Zoisdeverzamelkomvervangendoor
eenaanzienlijk kleineregeslotenverzamelput.Hierdoorontstondeenvolledignieuwe
situatievoorhetbedienendpersoneel.

vandeverzamelkom iseen hydraulisch
rekenmodelgemaaktvanhet winningengebied(Wanda).Hetmodeliszogoed mogelijk
gekalibreerdaandehandvanmeetgegevens,
diebeschikbaar kwamen naeenkorte meetcampagne.
Metbehulpvanhetrekenmodeliseen
uitgebreideanalysegemaaktvan het
hydraulisch functioneren vanhet winningengebied,waarbij denadruk lagophet
optredenvanwaterslagbij algehelepompuitval.
Hetrekenmodelwasechterniet geschikt
omdebedrijfsvoerders vandedrinkwater-

winningvoorafkennis telatenmaken met
denieuweoperationelesituatie.Hetmodel
isvooralgeschiktvooranalyseenheeft een
hoogacademischkarakter.Daarbijgeeft het
rekenmodelniethetbeeldwaarmee bedrijfsvoerdersgewendzijnomtewerken.
Daaromisbesloteneennieuwmodelte
ontwikkelendataandevolgende randvoorwaarden voldoet:
• Hetmodelmoetgoedzijn enbewezen;
• Debedieningvanhetmodelmoetvoor
bedrijfsvoerders herkenbaar zijn;
• Deresultaten moetendirectzichtbaar
zijn.Debedrijfsvoering moet aangepast

DuinwaterbedrijfZuid-Hollandismomenteel indeafrondende fasevinhetprojectELIKOM
(ELIminatieverzamelKOM).DoorELIKOMwordthetgewonnenduinwater,datbacteriologischzuiveris,nietmeerblootgesteldaandebuitenlucht.Ditvoorkomtbacteriologischeherbesmetting.Hetprojectbestaatuitdriedelendienauwmetelkaarverbonden zijn:
• Hetvervangenvandegroteenopenverzamelkom dooreenkleineengesloten
verzamelput;
• Nieuwepoederkooldosering(vandoseringopdeopenverzamelkom naar dosering
opde snelfiltets);
• Overkappingvande snelfilters.
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Nieuwe dynamiek van de verzamelput
Doorderealisatievandeverzamelput
ontstaat eennieuwedynamiekindewaterwinningvanuit hetduin.Deverzamelkom
functioneerde namelijk alsbuffer vooralle
gepompteenongepomptewinningen.Vanuit deverzamelput wordthet waternaarde
onthardingsinstallatie en/ofde snelfilters
gepomptdoorde pompenverzamelkom.
Doorhetbufferende effect hiervanwashet
effect vandiversepompschakelingenopde
uiteindelijke dynamiekvande winningen
heelbeperkt.Denieuweverzamelput heeft
eenaanmerkelijk kleinervolumeendaarmeeeendirectengrotereffect ophet waterniveauendedynamiekvande ongepompte
evelende) winningen.

et functioneren van de
inningen
Ommeer inzicht tekrijgen inde
hydraulischegevolgenvanhet elimineren
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Oudesituatiemetverzamelkom.

Nieuwesituatie.Doorpoederkooldoseritujopdesnelfilterswordteenaanzienlijkbesparinginhet^ebruikvan
kool^erealiseerd.

kunnen wordenterwijl het model
draait;
• Desimulatietijd endeactueletijd moetengelijk oplopen;
• Hetmodelmoetgeschiktzijn voortrainingsdoeleinden.

Het trainingsmodel
Hettrainingsmodel (Operator Training
Model,onrwikkeld inMatlab/Simulink) isin
tegenstellingtot deWanda-omgevingvolledigopenenbiedt allerleimogelijkheden om
degrafische uitvoetnaarwensuit tebreiden.IneersteinstantieisinSimulinkeen
hydraulisch modelgemaaktvanhet winningengebied.Hierbij zijndezelfde wiskundige
formuleringen gebruiktalsinWanda,waardoordetweemodellenexactdezelfde resultatengeven.
Vervolgens ismetMatlabeen grafische
bedieninggeschreven,diezogoed mogelijk
overeenkomt met dehuidige grafische
omgeving,waardebedrijfsvoerders mee
werken.Dein-enuitvoer vanhet model
geschiedtviadezegrafische omgeving.
Deinvoervanhetmodelbestaatuit het
m-enuitschakelenvanpompenen kleppen.
Ookkandewatervraagworden ingevoerd.
Deuitvoer bestaatuit overzichten vandebietenaandewinningen- envraagkantenoverzichtenvanwelkewinningen water leveren
enhoeveelenwelkewinningen dicht staan.
Ookwordenverhanglijnen getoond, waarmeedebedrijfsvoerders kunnen zienof
niveausinhetwinningengebied tehoogof
telaagworden.
Omhet mogelijktemakendatechte
bedrijfssituaties kunnen worden nagebootst
tijdens detraining,iseenmoduleaan het
modeltoegevoegd,waardoor detijd in het
modelgelijk looptaandeechtetijd. Hierdoormoetenbedrijfsvoerders beslissingen

nemen ineentijdsbestek dat overeenstemt
metdewerkelijke operationelesituatie.De
urgentieomtebeslissenendeimpact van
hun beslissingen wordendaarmee'realtime'ervarendoorde bedrijfsvoerders.
Hettrainingsmodel isnietalleen
bedoeldvoorhetoplossenvan academische
vraagstukken,maarookgeschiktvoorhet
trainen vandemensenopdewerkvloer. Het
'beeld'vanhetmodeliszoveelmogelijk in
overeenstemminggebracht metde software
waardebetrokken mensen indedagelijkse
praktijk meewerken.Hierdoorzijn demeestebarrièresomeropeenvoudigewijzemee
tekunnen werkenvoorhen weggenomen.
Hetmodelisgeschiktvoorhetlaten
oefenen vanprocesvoerdersmetdegewijzigdebedrijfsvoering vanhet winningensysteem.Ditisnoodzakelijk omdat de bufferendewerkingvandeverzamelkom komtte
vervallenen(pomp)schakelingenin dejuiste
volgordezullenmoetenworden uitgevoerd.
Diversesituatieskunnen worden gesimuleerd:
• eentelaagpeilindeverzamelput (pompenvallendroogc.q.laagniveaualarm);
• het inwerkingtredenvandenoodoverlaatvandeverzamelput;
• ervaringopdoenmetcombinaties van
winningen dieingezetkunnen ofmoetenwordenomdegewenstedagproductieintestellen(rekeninghoudend met
hetverdringingseffect vandeondiepe
hevelwinningen bij inzetvangepompte
diepewinningen);
• ervarenhocsnelhetniveau indeput
reageertingevalvanstoringen (bijvoorbeeldpompuitval);
• hetvoorspellenvanheteffect bij het uit
bedrijfnemenvansubsystemen bij
onderhoudswerkzaamheden.

Evaluatie

^^^^^^^^^^^^

Bijhettestenvanhetmodelmet praktijkwaarden bleekhetmodelreëelewaarden
vandebieten,watetstanden endrukken op
televeren.Indenieuwesituatie kwamende
resultaten goedovereen metdeuitgangspunten vanELIKOM.
Inmiddels verkeerthetproject inde
afrondende fase.Deverzamelput isin
gebruikgenomen.Allewinsystemen zijn in
eenzestalfasen opdenieuwe verzamelput
aangesloten.Deonderzoeksafdeling van het
productiebedrijf vanDZHmaakt inmiddels
regelmatiggebruikvanhetmodelomnate
gaan hoehetwin-entransportsysteem zich
gaatgedragenonderbijzondere omstandigheden, f
Paul Laurijssens
(Duinwaterbedrijf Zuid-Holland)
Edward vanDijk en
Hans vanderKolk (DHV Water)

Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'si'oorsturenmeteen
lagereresolutieheeftgeenzin.Debeeldschermresolutievanfoto'sbedraagt meestalslechts72dpi.
Gebruikvanhetprogramma Powerpoint
voorgrafisch materiaalwordt afgeraden!

