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Bedrijfsvoerders vanrioolwaterzuiveringsinstallatieswordenvanàaag de daggeconfronteerdmet
tegenstrijdigeeisen; heteffluentmoetaan strengeeisenvoldoenen deoperationelekostenmoeten: zo
laagmogelijkzijn.Daarkomtnog bijdathettoegenomenaantalzuiveringsprocessenenhunmtc iinteractierwzi'stotcomplexesystemenmaken. Een intelligenteenbegrijpelijke regeling van deprocessen
kande bedrijfsvoerders helpenbijhetverwezenlijkenvan bovengenoemdedoelstellingen.Voorde
bedrijfsvoerders vanderwziUtrechtisde opgavenog uitdagender.De rwziUtrechtisnamelijk een
AB-systeem,eentweetrapsactiejslibsysteemwaarmeehethalenvanlagestikstofgehaltes mheteffluentoverhetalgemeenmeteenvoudig is.Metbehulpvaneenbeluchterregelmgdie«gebaseerdop
Juzzylogic'ishetvorigjaarechtergeluktomjaargemiddeldeejjluentkwahfeitvanlagerdanacht
milligramtotaalstikstofperlitertebereiken.Inditartikelzalwordeningegaanop de toepassingvan
juzzycontrol'indewaterzuivering,metspecialeaandachtvoorde toegevoegdewaardediede juzzyregelaar'heeft op derwziUtrecht.
Inhetnajaar van 1991 werdderwzi
Utrechtnaeengroteverbouwingheropend.De
nvzihadvanafdatmomenteencapaciteitvan
400.000i.e. enwas uitgelegdvoorBZV-verwijderingennitrificatie.Denitrificatie en fosfaatverwijderingwarennietmogelijk.Inde loop
vandejarennegentigwerdduidelijkdatop
grondvanhetLozingsbesluitstedelijk afvalwatermaatregelennoodzakelijk warenomin
hetbeheersgebiedvanhet HoogheemraadschapdeStichtseRijnlandenaanhetgebiedsverwijderingsrendementvan75procentstikstoftekunnengaanvoldoen.Aangeziende
rwziUtrechteengrootgedeeltevanhet afvalwatervanDe StichtseRijnlanden zuivert,lag
« n verder aanpassingvandezerwzivoorde
hand.Indeafgelopen tienjaarisop derwzi
Utrechteenscalaaanmaatregelen getroffen
terverbeteringvandestikstof-en fosfaatverwijdering.Sinds1januari2003geldtvoorde
rwziUtrechteenvergunningseis vantienmilligramtotaalstikstofperliter.Vooreentweetrapssysteemisdaarmeedelathooggelegd.
De
optimalisatievandebeluchterregelingdoor
bettoepassenvaneenintelligenteregelaaris
ee
nessentiëlemaatregelomdezedoelstelling
te
kunnenrealiseren.Op derwziUtrechtis
hiertoegekozenvoor'fiizzycontrol',een
geavanceerdregelconceptdattotnutoenog
n
tetveeloprwzi'sistoegepast.

'Fuzzy control'
'Fuzzycontrol'is eenregeltechnischetoepassingvan'fiizzylogic',waarbijprocessen
wordengeregeldop basisvanbeschikbarekennisdierechtstreeksinderegelaarwordtgeïmplementeerd.Fuzzylogicisinstaatomtegaan
metniet-lineaireprocessen,ditintegenstellingtotdemeesteanderegeavanceerderegel-

technieken.Erwordtgeengebruikgemaakt
vancomplexewiskundigemodellen,maarvan
opdepraktijkgebaseerdekennisregels.De eenvoudigeopzetmaaktfuzzylogicinzichtelijk,
efficiënt en flexibel.
Tenopzichtevanconventionele(PID) regelaarsheeft eenfuzzyregelaar eenaantalvoordelen.Hetbelangrijkstevoordeelisdatderegelaaronderverschillendeprocesconditiesanders
kanreageren.DaarwaareenPID-regelaarhet
moetdoenmetvasteparametets,kanbijeen
fuzzyregelaar de matewaaropderegelaar
reageertafgestemd wordenophetwetkpunt
waarhetproceszichop datmomentbevindt.
Hierdootkanbeterwordeningespeeldopveranderingenindeprocesomstandigheden,zoals
hetaanvoerdebietende procestemperatuur.
Eenanderverschiltusseneenconventioneleregelaareneenfuzzyregelaar isdatde
laatstemeerderemeetwaardengelijktijdig kan
verwerkentoteenstuurwaardeofzelfstot
meerderestuurwaarden.
Eenfuzzyregelaar werktmetkennisregels.
Voorhetbepalenhiervankanineersteaanvangwordenvolstaanmetop hetprocesgebaseerdevuistregels.Dekennistegelskunnen
verderwordenverfijnd doorverderewaarnemingvanhetprocesincombinatiemethet
gedragvanderegelaar.Vaakkaneen fuzzyregelaareensterkemeerwaardeople/erenvoor
diesituatieswaarbijmeteenconventionele
regelaargeenbevredigendresultaatbereikt
kanworden (zie ookhetkader).
Rioolwaterzuivering
In 1997 heeft deSTOV'Adetoepasbaarheid
vanfuzzy controlbijhetzuiverenvanstedelijk
afvalwater onderzocht1'2'.Hierbij isgebleken
dateenfiizzyregeling,alsonderdeelvaneen
multivariabelebeluchtingsregeling tenbehoe-
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Opbouw fuzzy regelaar
Eenfüzzyregelaar bestaatuitdriegedeelten.Heteerstedeelzorgtvoor
het'fuzzyficeren' vandemeetwaarden.Daarnaevalueren kennisregels
de'fuzzy' meetwaarden.Hetuitgangssignaalontstaatdoor 'defuzzyficeren',waarbijdeuitkomstvandekennisregelsvertaaldwordtnaar
eenscherpestuurwaarde.Deeersteillustratiegeeftdeopbouwschematischweer.

Bijhet'fuzzyficeren' wordendemeetwaardenuithetprocesomgezetin
vagetermen.Eenvoorbeeldisdevertalingvantemperatuur naareen
waarderingvanlaag,normaalenhoog.Dematewaarindetemperatuur laag,normaalofhoogis,wordtbepaaldvia lidmaatschapsfuncties.
Indetweedeillustratieishieraaneeninvullinggegeven.Hieruitisafte
lezendateentemperatuur van24°Calshoogkanwordenopgevat.De
termhoogheeft bij24°Cdewaarde1oftewel 100procent.Bijzi°Cisde
termhoognogongeveer40procent,maardetermnormaalongeveer60
procent.Hetresultaatvande'fuzzyficatie' iseenvertalingvandemeetwaardenaardematewaarindezepastbijdegedefinieerde termen.

zoudevolgendekennisregelkunnenwordengedefinieerd: 'ALSde
temperatuur laagis,DANzetmendeverwarminghoger'.
Kennisregelswaarbij meerderesituatieswordengecombineerdworden
hieronderalsvoorbeeldgegeven.
1.ALSdebinnentemperatuurlaagisENdebuitentemperatuur gemiddeld,danmoetdeverwarmingeenbeetjehoger.
2.ALSdebinnentemperatuur laagisENhet buitenkoudis,DANmoet
deverwarminghoger.
Omdeuitkomstvaneenkennisregeltebepalenwordtvoorde'EN'fiinctiedeminimumoperatie toegepast:delaagstevandetweetermen
bepaaltdeuitkomst.Wanneerwedeeersteregeluitbovenstaandvoorbeeldnemenenaannemendat'debinnentemperatuur islaag'voor80
procentgeldten'debuitentemperatuur isgemiddeld'voor60procent,
danzalhetresultaatvandezeregelvoor60procentgelden,namelijk60
procenteen'beetje hoger'.
Voorbeeld:
1. min(0,8;0,6)=0,6(beetjehoger)
2. min(0,8;04)=04(hoger)
Het'defuzzyficeren' zetdeuitkomstvandekennisregelsweeromnaar
eenscherpstuursignaal.Wanneermeerderekennisregelsaandezelfde
actiebijdragen (bijvoorbeeld'verwarmingeenbeetjehoger'),dan
wordtdiekennisregelgebruiktwaarvandebijdragehetgrootstis.Vanuithetvoorgaandevoorbeeldzijndevolgendeuitkomsten vandekennisregelsvantoepassing:
1. beetje hoger=0,6
2. hoger=0,4
Devertalingnaareenscherpestuurwaardeontstaatdoorhetnemen
vanhetgewogengemiddelde.Dederdeillustratiegeeft dezesituatie
weer.Destuurwaardebedraagt indatgevalietsmeerdan0,5.
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vevandestikstofverwijdering, kanleidentot
eenverbeteringvandeeffluentkwaliteit eneen
verlagingvanhetenergieverbruik.Indit
onderzoekwordendevolgendespecifieke
eigenschappenvanfuzzycontrolgenoemd,die
dittyperegelaaraantrekkelijk makenvoortoepassingopeenrwzi:
demogelijkheid omervaringskennisopte
nemeninregelingen,
demogelijkheid vanniet-lineairregelgc••
drag,
deinzichtelijkheid voorniet-regeltechnici,
demogelijkheid aantesluitenbijbestaanderegelingen.
Alsvervolgopdezestudieheeft deSTOWA
eenonderzoekuitgevoerdomdeeffecten van
fuzzy controlinmeerdetailte kwantificeren.
Uitdezesimulatiestudie3'bleekonderandere
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datdoordeimplementatievaneen fuzzyregelingeensignificante reductievande
schakelfrequentie vandebeluchterskon
wordengerealiseerd.

deeffluentkwaliteit. InDuitslandismet fuzzy
logicmetnameervaringbijintermitterend
beluchtesystemen5',eentypeprocesvoering
datinNederlandnietveelwordttoegepast.

In de praktijk
HetWatetschapReggeenDinkelneemtals
partnerdeelaaneenEuropeesonderzoeksprojectnaardetoepassingvanfuzzy controlop
rwzi's.Hetpraktijkonderzoek vindtplaatsop
deNederlandserwziNijverdal endeDuitse
rwziRheine-Nord.Indeeerstefasevandit
project isopbeiderwzi'sdewerkingvaneen
füzzyregelaar vergelekenmeteenconventioneleregelaar.DeresultatenvanderwziRheineNord,eensysteemmet intermitterende
beluchting,zijnzeergoed4'.Deprocesstabiliteitisverbeterdenhetenetgievetbruik totwel
35procentverlaagdbijeenbijna gelijkblijven-

OpderwziNijverdal,bestaandeuit twee
parallelleoxidatksloten,zijndeervaringen
met'fuzzy' eveneenspositieP'6'.Deenergiewinstwasweliswaarbeperkt,doordatderwzi
indejarenervoorreedswasaangepastvolgens
delaatstestanddertechniek.Deverhoging
vandeprocesstabiliteit wordtechterals
belangrijkvoordeelgenoemd.Debelangrijkste
conclusievanbeideonderzoekenisdatdetechnologiegeschiktisvoorpraktischetoepassingenenleidttoteenbeteiebenuttingvande
capaciteitvandeinstallaties.
Indetweedefasevanhetprojectzalde
komendejarendegehelewaterlijn vanbeide

!

LATFORM

afvoer *
02

analyser

NH 4 analyser
N 0 3 analyser

toevoer

A/b.1:
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Effluantdabiat

1
FuzzytoQic'-fegetaar"

Kauza
Fuzzy/convantionaal

1

-

1

1

! .
f
1

Keuze
Cascade/zuurstofragi iling

- — •
twktchttrs

1

AmmoniumPID
Ammonium

SP

Pf
Zuurstof

PV

meetwaard«
H ndnutJgesetpoint
imrttiling

AJb.z:

beluchtingstanksaangepastterverbetering
vandedenitrificatie.Hierbij isheteerstecompartiment ingerichtalsvoordenitrificatietank
eniseeninternerecirculatiepomp geplaatst.
In 1997 isvervolgensderejectiewaterbehandelinginbedrijfgenumen,waardoorde
stikstofvracht vandewaterlijn met 10tot15
procentwerdgereduceerd.In2002 isdenieuwe
geavanceerderegelinggeïmplementeerd enin
gebruikgenomen.Hierbijzijn tevensde
beluchtetsinhetvierdecompartimentvan
elkebeluchtingstankmet frequentie-omvormersuitgerust.In2003 istenslottedemogelijkheidvankoolstofbrondosering aangebracht,dieechterpas vanafafgelopen
novemberwordtgebruikt.

Zuurstofmaatwaarda

SchematischeweergavevandebeluchtingsregelingvanierwziUtrecht.

rwzi'swordenuitgerustmetfuzzylogic-bestuting.Daarnaastzal op derwziRheine-Nordeen
demonstratie-en ontwikkelingscentrum
wordeningericht.Specialistischekennisbijhet
onderzoekwordtingebrachtdoorhetINFAinstituutvande HogeschoolinMünster.Evenalsbijde eersteprojectfase wordteengrootdeel
vanditonderzoekgefinancierd doorEUREGIO
(inhetkadervanhetInterreg-IIIa-programma
vande EU) endoorhetDuitseen Nederlandse
MinisterievanEconomischeZaken.
Op derwziUtrechtwordtsindseind2002
defuzzyregeling als multivariabelebeluchtingsregelingtenbehoevevande stikstofverwijderingtoegepast.In2004is ookop derwzi
HarderwijkvanhetWaterschapVeluweeen
njzzyregelaargeïmplementeerd.De opzethiervanvertoontveelgelijkenis metdievande
rwziUtrecht.Eenverschiltussenbeide fuzzyKgelaarsbetreft de technischeimplementatie.
!nUtrechtisderegelaar(vooralsnog)inde PLC
van de bestaandebesturingsinstallatiegeprogrammeerd.Dit is uitoogpuntvandebedien
ingnietoptimaal.OpderwziHarderwijkis
<ktegelaargerealiseerdop eenapartePC, welke
co
mmuniceertmethetPLC/SCADA-systeem.
Hierbijkandebedrijfsvoerder de fuzzyregelaar
vanuitdestandaardprocesvisualisatieinenuit
bedrijfzettenendebelangrijkste procesinstelhngenaanpassen.DHV heeft demogelijkheid
0l
n vanafafstand intebellen,zodatdehet

gedragvandefuzzyregelaar kanworden
geanalyseerd.

RwziUtrecht
De rwziUtrechtiseenzogehetenAB-systeemenisoorspronkelijkontworpenvoor
BZV-verwijderingennitrificatie.Hetsysteem
bestaatuittweezuiveringsstappen.De eetste
trapbestaatuittweehoogbelastebeluchtingstanks,gevolgddoortussenbezinktanks.Indeze
eerstetrapvindtchemicaliè'ndoseringplaats
tenbehoevevande fosfaatverwijdering. De
tweedetrapbestaatuitdrieapartebeluchtingstanksgevolgddoor 14nabezinktanks.
Elkebeluchtingstankbestaatuitviercompartimenten (zie afbeelding 1).Inheteerstecompartimentvindtalleenmengingplaats;inde
andetedriecompartimentkanwordenbelucht
doormiddelvanschotelbeluchters.Vanuithet
vierdecompartimentvindtrecirculatieplaats
naatheteetstecompartiment,tenbehoevevan
dedenitrificatie.Inheteerstecompartiment
kaneenkoolstofbron wordengedoseerdomde
denitrificatie teverbeteren.
Optimalisatie stikstofverwijdering
Omtekunnenvoldoenaande veranderendeeffluenteisen, isopderwziUtrechtinde
loopderjareneenaantalvelschillendemaatregelengetroffen terverbeteringvandestikstofverwijdering. In1996isopbasisvaneen
optimalisatiestudie7'deconfiguratie vande

Btluchterregeling
In2002isopderwziUtrechtopdedrie
zuiveringsstratenvande tweedetrapde
beluchterregelingaangepast.Diebestaatvanaf
datmomentuittweeparallelleregelingen(zie
afbeelding 2)waartussende bedrijfsvoerder
kankiezen.De eersteregelaariseencascaderegelingop basisvanammonium enzuurstof
Hetzuurstofsetpoint wordtbepaalddoorde
ammoniumregeling. De cascaderegelingkan
ookals zuurstofregelingwordentoegepast.
Hierbijwordtde ammoniumregeling uitgeschakeldenkandezuurstofsetpoint doorde
bedrijfsvoerder worden ingesteld.Daarnaastis
erdefuzzyregelaar, welkehiernaverderwordt
toegelicht.Bijeenstoringvandeammoniummetingwordtautomatisch op de zuurstofregelaarovergeschakeld.
De kennisregelsvandefuzzyregelaar zijnin
overlegmetde technologenvande rwziUtrecht
vastgesteld.Opbasishiervankunnenmeerdere
meetwaardengelijkiijdigwordenverwerkttot
eenstuurwaarde.De meetwaardendieinde
fuzzyregelaar vande rwziUtrechtals ingang
wotdengebruikt,zijnde ammoniumconcentratie,heteffluentdebietendezi urstofconcentratie.Heteffluentdebiet bepaaltmededesnelheidvande regelaar.Bij eenhogerdebietmoet
deregelaarsnellerreagerenop eenhoogammoniumgehaltedanbijeenlagerdebiet.Hetzuurstofgehaltebegrenstde aansturingvande
beluchters.Boveneenbepaald zuurstofgehalte
heeft hetverderverhogenvandeluchtinbreng
geenzin. Alleingangsvariabelenwordenviade
kennisregelsomgezetineenstuurwaardevoor
de beluchting.De uitsturingvande fuzzyregelaarwordtaanhetsnelheidssetpointvande
regelbarebeluchter4gekoppeld(zie afbeelding
2).Indiende uitsturingvan defuzzyregelaar een
bepaaldewaardeoverschrijdtofonderschrijdt,
wordtéénvande anderebeluchters[lof3)naar
eenhogeroflagertoerentalgeschakeld.
Resultaten
Inheteerstejaar12003)heeft de fuzzvregeH 2 0 | 4-1005 5 1

PLATFORM

20 -,

f

16

1

v^^r.

lil i

:

r-

:

;

:

;

:

B—j-

j

i

i

-j

r*°
1,8

j

H 1 —

\

•—\

\

• 1,4

a
I•
I-i
1,2
E, 12 -J • l i l • ;• • \i--m ---:1 ]' 1 1 1 : 1 1 : ^ ^ ^ i 1
10
H-i-MH-r-'fl---- '••'MM''
" H I • I • Hl1 Hl1 i l
l - ; - B J - r - a l | - i j ffl |: [ l-i-^^-0,8

§ » - I i - 1 -1 H 1 H

1 Fl 1 Hl 1 H 1 H"1 H"• "°'6
o<4
l i i i i i i i i i i i 1 ••1 1 Hl• H 1 \'\1 Hl1
1 in 1 H1 H 1 HI1 H 1 1 °'2
2 i1 : 1 MIH-i-^Hl-l

I
e

1
S.

lil! I H I 1HJ H i LH 1 L H 1 nn
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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• P-totaal 1,5 1,4 1.3 1.2

n t H l 1 H 1 LH 1 1 n l 1

A/b. y.

DejaargemiddeldeejjluentkwaliteitvanderwziUtrechtoverdelaatstetienjaar.
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Hetverloop vanhetammonium- enzuursrqjgehaltein debeluchtin^stanL

laardooreenaantaltechnischeproblemenniet
optimaalgefunctioneerd. Hierbij is onderandere geblekendat de continuïteit en betrouwbaarheidvanhetammoniumsignaalvangroot
belangis voorde goedewerkingvanderegelaar.
In de loopvan2004zijndezeproblemenverholpenenheeft de regelaargoed gefunctioneerd.
Bij debeoordelingwordendaaromde resultaten
van2004naderbeschouwd.
Defuzzyregelaar isin2004opalledriede
beluchtingstanks toegepast,waardooreen
onderlingevergelijkingtussendeverschillendestratennietmogelijk is. Eenanderemanier
omheteffect tetoetsenisdoordewerkingvan
derwzimetfuzzyregelaar tevergelijken met
eenperiodewaarindefuzzyregelaar nogniet
inwerking was. Zoalsaangegevenzijn op de
rwziUtrechtindeafgelopenjarenechterverschillendemaatregelengetroffen dietotdoel
hebbenomdestikstofverwijdering teverbeteren.Daarnaast is gelijktijdig metdeintroductievandefuzzyregelaar eenaantalkleinere
aanpassingenindebedrijfsvoering doorgevoerd.Hetkwantificeren vanheteffect vande
fuzzyregelaar opderesultatenvanderwzi
Utrechtdientdaarommetenigeterughoudendheidtewordenbetracht.
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Uitafbeelding 3 blijktdatde effluentkwaliteitvanderwziUtrechtin2004beter is dan
ooit,meteenjaargemiddeld stikstofgehalte
van7,8 milligramperlitereneen fosfaatgehaltevan0,6 milligramperliter.In 2001 was
deeffluentkwaliteit vergelijkbaar, maarwas
sprakevaneenzeernatjaar.
Opbasisvande beschikbaregegevensover
deafgelopenjaren is geenuitspraaktedoen
overheteffect vandefuzzyregelaar ophet
energieverbruikvandebeluchting.
Hetbelangrijksteverschilrussendeconventioneleregelingendefuzzyregelaar is de
wijzewaaropdemeetsignalenwordengeïnterpreteerdenwordenvertaaldinregelacties.Met
behulpvandefuzzyregelaar kansnelleren
adequateropwisselingen indeaanvoerofde
procesconditieswordengereageerd.Hetgevolg
hiervan is datbijdefuzzyregelaar hetverloop
vandeammoniumconcentratie indebeluchtingstankveelgelijkmatiger is alsbijdeconventioneleregeling.Dit is weergegevenin
afbeelding 4, waarbij hetverloopvande
ammonium-,zuurstofen nitraatconcentratie
(alleenin 2001) incompartiment 4 op een
gemiddeldedrogedagis weergegeven.Metde
conventioneleregelaarvarieerdehetammo-

niumgehaltetussenoen 3milligramperliter.
Doordetraagheidvanderegelingwas 's
nachts,alshetammoniumgehaltezeerlaag
was, debeluchtingscapaciteit tehoog,metals
gevolgdathetnitraatgehalteeenonnodige
stijgingvertoonde.Metdefuzzyregelaar is de
spreidinginhetammoniumgehalte veelkleiner.Voorhetzuurstofgehalte indebeluchtingstankgeldthettegengestelde.Dit is een
gevolgvanhetfeitdatzuurstofgeenparameteriswaaropexplicietwordrgeregeld.Inbreng
vanzuurstofis geendoelmaareenmiddelom
destikstofverwijdering tebewerkstelligen.De
metingvanhetzuurstofgehalte dientdaarom
slechtsalsbewakingtegenoverbeluchting.
Evaluatie
Op derwziUtrecht is circatweejaarervaringopgedaanmetdefuzzyregelaar. Derwzi
Utrecht is daarmeedeeersterwziinNederland
waarmeeoppraktijkschaal dezeregelaarwordt
toegepast.Geziendespecifieke situatieishet
opditmoment nietmogelijkomdeverbeteringvandeeffluentkwaliteit ofeenveilaging
vanhetenergieverbruik enkeltoeteschrijven
aandezebeluchterregeling.Welkanworden
geconcludeerddatde fuzzyregelaar leidttot
eenstabielereprocesvoering,welkemetname
totuitingkomtindegeringefluctuaties inhet
ammoniumgehalte indebeluchtingstank.
Doordat de fuzzyregelaar zowel informatie
overhetammonium-alshet zuurstofgehalte
enheteffluentdebiet meeneemtinderegelacties,is deregelaarinstaatomsnelenadequaat
teanticiperenopprocesfluctuaties.Uiteindelijkheeftditermedetoegeleidtdatde rwzi
Utrechtin2004eeneffluentkwaliteit heeft
bereiktdietotvoorkortnietvoor mogelijk
werdgehoudenvooreentweetrapssysteem. »f
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