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Rioolwaterzuivering
slimgeregeld?
Onderdeprikkelendetitel'Zuurstojregeling uit
detijd?'verscheeninH 2 0 tienjaargeledeneen
artikeloverbeluchtingsregelingenvoorrwzi's.
Hierinwerdondermeeraangetoonddatmeteen
geavanceerderegelaartot20procentenergie
bespaardkanworden.Toenwordengeavanceerderegeltechniekenals'fuzzylogic'envoorspellenderegelaarsslechtssporadischtoegepast.
Washetoptimismevaneendecenniumgeleden
nietgerechtvaardigd?Tijdomopnieuwdestand
vanzakenmetbetrekkingtotbeluchtingsregelingenoptemaken.
Eengoede,betrouwbare beluchtingsregelingiscruciaalvoordebedrijfsvoering van
rwzi's.Debeluchting isimmersvangrote
invloedopdeeffluentkwaliteit. Bovendien
heeft hetbeluchtingscircuiteengroot aandeelinhet totaleenergieverbruik vande
rwzi(ongeveer75procentopeen installatie
zonderslibgisting).Opdemeesterwzi's
wordtdebeluchting aangestuurd metconventioneleregelaars.Vanwegehet cruciale
belangvandebeluchtingendoordetoepassingvanklassiekeregelprincipeszou men
danookverwachten datditdeelvande
besturinggoedenbetrouwbaar functioneert.Indepraktijk isditechterlangniet
altijd hetgeval.

Conventionele beluchting niet
altijd op orde
Opveelzuiveringenverlooptdebeluchtingnietoptimaal,slingerend ofzelfs instabiel.Daaroverwordtweinigophefgemaakt
zolangdegemiddeldeeffluentkwaliteit over
langereperiodesmaarvoldoendeis.Hierbij
gaatmenechtervoorbij aaneenaantalnadeligeeffecten. Meteeninstabieleregelingis
debeheersbaarheid vande effluentkwaliteit
kleiner,ertredenvakerstotingen aan werktuigen openhetenergieverbruik zalhoger
liggen.Veelproblemen met conventionele
beluchtingsregelingen kunnen worden
voorkomen door hogereprioriteit toetekennenaanhetregelaarontwerpenaan het
inregelenvande besturing.
Enerzijds kunnen onvolkomenheden
aanbeluchtingsregelingen wordenvoorkomendoorindeontwerpfase meer aandacht
aandetails tebesteden.Inde afvalwaterbranchewordt inregelaarontwetpen nog
weiniggebruikgemaaktvan voorzieningen
diedagelijkse praktijk zijn indeprocesindustrie.Eeninhetoogspringend voorbeeld
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zijnzuiveringen dieondanks voldoende
beluchtingscapaciteit tochproblemen hebbenompiekaanvoeren adequaat teverwerken.Ditprobleemisvolledigtoete schrijven
aaneentrageresponsievanderegeling.
Klassiekevoorwaartskoppeling ondervangt
ditprobleem opeenvoudige wijze,maar
wordtdesondanks nogweinig toegepast.
Anderzijds krijgt hetinregelen van
beluchtingsregelaars zeldendeaandachtdie
hetbehoeft. Hetinregelen iseen langdurig
proceswaarvandecomplexiteitinhet multidisciplinairekarakter ligt.Procestechnologischekennisalleenisnietvoldoendeomde
beluchtinggoedaftestellen.Hetvereist
inzichtindesamenhangtussen regeltechniek,debiologischeprocessen, meettechniek
enwerktuigeigenschappen.Bovendienishet
zuivetingsproces sterkniet-lineair,waardooreenschijnbaarstabieleregelaaronder
veranderde weersomstandigheden plots
instabielblijkt. Eengoedefijnstelling vande
regelaarbestrijkt derhalvemeerdere weken.
Deinregelfase valthierdoor buiten descope
vandeinbedrijfstelling. Hetinregelen van
debeluchtingsregeling wordt daneentaak
vandebedrijfsvoerders. Dezezijn daarzeldenvoldoendevooropgeleidenzoudenveel
baathebbenbijextraondersteuning van
tegeltechnicimet kennisvan afvalwatetzuiveringsprocessen.

Rustig bedrijfdankzij slimme
regelaars
Metdepraktijk vanmatig ptestetende
conventioneleregelingen ishet begrijpelijk
datzuiveringsbeheerders strevennaar rust
enbedrijfszekerheid inde beluchtingsrege-
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ling.Erheerstdanookeenzeker wantrouwenten aanzienvangeavanceerdere, minder
beproefde technieken.Tochzouhetjammer
zijnalsvoorbij zouwordengegaanaande
voordelendieslimmeregelingen tebieden
hebben.
Voorbeeldenvandetoegevoegde waatde
vantoepassingvanslimmeregelaarszijn de
rwziOijen enderwziUtrecht.Opderwzi
Oijen draaitalvelejaren de modelgebaseerdeQute-regelaar.Hetdoelvanderegelaar
wasineersteinstantieenergiebesparing.De
bedrijfsvoerders kennenechtergroterevoordelentoeaanandeteeigenschappen vande
Qute-regelaar.Vooraldetoegenomencontroleoverhetstikstofgehalte enhet rustige
regelgedragstemmendebedrijfsvoerders tot
tevredenheid.Deervaringenopderwzi
Utrechtmeteen'fuzzy logic'-regeling tonen
degroteflexibiliteit vandezetechniek.Op
zekermomentbleekde oorspronkelijk
beoogdezuurstofmeting weiniggeschikt
vootaansturingvandebeluchting.Meteen
conventionele regelingzouditgroteproblemenveroorzaakt hebben.De'fuzzy logic'regelaarkonechtervrijeenvoudig worden
aangepast omopbasisvandeoverige
beschikbaremetingen tetegelen.

Moeizame implementatie
Deintroductievanslimme beluchtingsregelingen verlooptnogaleens moeizaam.
Tegenslagen zijn inherentaan innovatieve
projecten.Tochkandestagnerende opkomst
vangeavanceerde regelingen nietvolledig
aankinderziektes wordentoegeschreven.De
meesteknelpunten doenzichvoortijdens de
implementatiefase. Slimmeregelaars sturen
hetbeluchringsptocesvaakaanviahetcon-

Voorbeeldvaneeninstabielebeluchtingsregelingopeenrwzi.Deluchtajsluiterswerdenvoortdurend
.geopenden.gesloten.Hetgevolgwasonderanderedatsteedseentweedecompressorin-enuitgeschakeld
werd.Hierdoorlagnietalleenhetenergieverbruikhoger,maartradendaarnaastindecompressorinstallatiejrequentstoringenop.
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Erbestaanverschillendetechniekendieaantengtmnacrieregelaartengrondshgkunnenhflgen:
mathematischeprocesmodellen,menselijkeervaring(bijvoorbeeldvanbedrijfsvoerders)enstatistische
correlatietussendeverschillendeprocesparameters.

ventionele besturingssysteem.Alvorenseen
optimaliserende beluchtingsregelaar te
implementeren,ishetderhalve essentieel
datdeconventionelebesturinggoedoporde
is.Zoalsgezegdisditnognietaltijd het
geval,waardoor deprestatiesvan geavanceerderegelaarsook achterblijven.
Andersoortigeproblemen kunnen wordenvoorkomen doorvoorafgoednatedenkenoverdekoppelingvanderegelaar met
hetbesturingssysteem.Menkan bijvoorbeelddeslimmeregelaaropeenapartepc
installeren endegewenste gegevensuitwisselingmethetbestaande besturingssysteem
duidelijk specificeren.Door vernieuwingen
mprocesautomatiseringssystemen hebben
geavanceerderegeltechniekengrotere kans
vanslageneniseenkoppelingmet slimme
re
gelaarssteedsgemakkelijker totstand te
brengen.

Bedrijfsvoerders cruciaal
Cruciaalvoorhetsuccesvan slimme
regelaarsishetvertrouwen vande bedrijfsvoerder.Bedrijfsvoerders hebben grote
behoefte aaninzicht indeglobalewerking
vanderegeling.Eenkrachtigmiddelisheldere,eenvoudigevisualisatieen bediening.
v
an grootbelangishetinglobale termen
uitdrukken vandedoorderegelaargevolgde
strategie.
Voortsvaltsterkaanteraden om
bedrijfsvoerders actieftebetrekken bij het
inregelenvandeslimme regeling.Niet
a
Ueenvanuit opleidingsoogpunt maarook
vanwegedegrotetoegevoegdewaardevan
nunpraktijkervaring.Alsnazorgkan men
Vl
aeeninbelverbinding periodiekmetde
bedrijfsvoering meekijken eneventueelver-

beteringendoorvoeren.Opdezewijzevoelen
debedrijfsvoerders zichgesteund en krijgen
zijvertrouwen indenieuweregeling.

Ontwikkelingen rond
intelligente regelaars
Enkelemogelijkhedenvangeavanceerde
regeltechnieken wordennognietofonvoldoendetoegepast.Deeerste'fuzzy logic'regelaarsdedenquaregelgedragergaanconventioneleregelingen denken.Demeest
veelbelovendeeigenschapvan'fuzzy logic'
werdnognauwelijks benut.In tegenstelling
totconventionele technieken is'fuzzy logic'
instaatomadequaatopniet-hneaireverstoringentereageren.Ditisveelbelovend
gezienhetsterkniet-lineairekarakter van
het zuiveringsproces.
Eennogonontgonnen gebiedishet
gebruikvanlaboratoriumanalyses bij
'online'-regelingen.Opelkerwziworden
regelmatigsteekmonstersgenomen.Deanalyseresultaten komenpasenkeledagen later
beschikbaar.'Ofïline'-analyses vante
beheersengroothedenzoalsammonium zijn
derhalveongeschiktvoorde'online'regeling.Informatie ovettragereprocessen
-zoalshetslibgehalte-verschaft echter
inzicht indetoestand waarindeinstallatie
zichbevindtenkandusworden gebruikt
omde'on-line'-regelingautomatisch aan te
passen.DHVpastdezetechniek sinds kort
toeindezogehetenCarCon-regelaar.De
CarCon(CARrouselCONtroller)werdontwikkeldvoorhetadaptiefaansturen van
oppervlaktebeluchters opCarrousel-zuiveringen.

Toekomst
Doortweetrendsinde afvalwaterbrancheneemt hetbelangvangoed functione-

rende,betrouwbare beluchtingsregehngen
toe.Teneersteissprakevansteeds verdergaandecentralisatieinhetzuiveringsbehcer.
Onbemandeinstallatiesdienen autonoom
degewensteeffluentkwaliteit televerenen
welmeteenminimum sanstoringen.Toepassingvanbestaandevoorzieningen uitde
procesindustrie leidt totgrotere betrouwbaarheid enstoringsreductie.Doordetweedetrend-deinvoeringvande Kaderrichtlijn
Water-zaldedrukopdeprestaties van
rwzi's richting2015steedsverder toenemen.
Bestaandeinfrastructuur dient efficiënter
benut tewordenendoordehardere prestatie-eisenneemtderuimtevoormatigpresterendebeluchtingsregelingen af.Derhalvezal
dezorgvoorhetontwerpen eninregelen van
conventionele beluchtingsregelaars steeds
belangrijker worden.
Indeafgelopenjaren zijn waardevolle
ervaringen opgedaanmet slimme regelaars
voorzuiveringsinstallaties. Ineerste instantiewasdedoelstellingvooralom met
geavanceerde technieken energiekostenreductietebewerkstelligen.Inmiddels blijkt
datvoordeafvalwaterbranche detoegevoegdewaardevanslimmeregelingen primair
eenstabielerebedrijfsvoering is.Doorverbeterde procesautomatiseringstechnieken
wordtdetechnische implementatie steeds
eenvoudiger.Detoekomstverwachtingis
dan ookdatsteedsvakerzalgelden:rwzi's,
slimgeregeld! f
Adrien vanden Berge en
Kim van Schagen
(DHV Water)
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