Rioolsysteem maximaal benutten
met SmaRTControl
Vaak is het onduidelijk hoe rioolsystemen die uit meerdere gemengde
bemalingsgebieden bestaan, functioneren als geheel. Wanneer deze
rioolsystemen met een simulatie op hun functioneren worden geanalyseerd,
blijkt vaak dat het gehele systeem minder goed functioneert dan op grond van
de totale berging en afvoercapaciteit verwacht mag worden. De redenen
daarvan zijn dat in die gevallen de berging en/of afvoercapaciteit niet geheel
benut worden. Hierdoor is het resultaat van de investeringen in het voorkomen
van overstortingen minder dan verwacht. Doelstelling van SmaRTControl is om
het rioolsysteem maximaal te benutten met een zekerheid die door middel van
simulatie vooraf bepaald is.
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capaciteit komt dan ten goede aan de
gemengde stelsels;
•	Effect van RTC en van maatregelen - zoals
vergroting van gemalen, afkoppeling en de
bergbezinkbassins vergroten - van tevoren
voorspellen vanuit simulatie van de met
SmaRTControl gestuurde rioolsystemen.

aternet en softwareontwikkelaar
HUMIQ hebben al langere tijd
een samenwerkingsverband met
als doel tot een beter rioolbesturingssysteem
te komen. Leidraad hierbij is het verhogen van
de effectiviteit van de bestaande rioolsystemen, al dan niet aangevuld met het
toepassen van beperkte aanpassingen
waarmee de waterkwaliteitsdoelstellingen
gerealiseerd kunnen worden met een zo laag
mogelijk budget.
De gedachten gingen uit naar het SmaRTControl oftewel het RTC-systeem, omdat de
overtuiging bestond dat dit het functioneren van het rioolsysteem zou kunnen
verbeteren. De toen bestaande methoden
van regelgebaseerde sturing gaven
onvoldoende vertrouwen in de mogelijkheden om generieke software te maken die
toepasbaar is op de steeds veranderende
rioolsystemen. Ook was het belangrijk dat
door simulatie de zekerheid van de
effectiviteit vooraf bepaald moest kunnen
worden. Vandaar dat gekozen is voor het
zelf ontwikkelen van een ‘onderhoudsvrije’
generieke regelaar. Deze regelaar wordt
zowel in de simulatie-omgeving als in real
time toegepast.
Inmiddels is de generieke regelaar
beschikbaar. Hiermee is door simulaties van
verschillende grote systemen (meer dan 15
bemalingsgebieden) aangetoond dat de
generieke regelaar goed werkt. Tevens is te
zien dat met centrale besturing een aanzienlijke verbetering van het functioneren van het
rioolsysteem kan worden bereikt. Dit is vooral
effectief als de capaciteit van één of meer
gemalen vergroot wordt; de afvoercapaciteit
blijft gelijk. Door deze centrale aansturing
wordt de optimale afvoercapaciteit van ieder
individueel gemaal vastgesteld bij regenval.
De eigenschappen van SmaRTControl, gezien
vanuit de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en afhankelijk van het weer,
zijn de volgende:
Rioolsysteem bij regen, overstorten

	Het voorkomen van overstorten door de
berging beter te benutten in combinatie
met het vergroten van de pompcapaciteit.
Met simulaties kan worden beoordeeld
wat de reductie van de overstorthoeveelheden wordt. In de grafieken is het effect
te zien op het gebruik van de beschikbare
berging van 19 bemalingsgebieden van
een groot rioolsysteem onder verschil-
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Rwzi bij regen, piekbelasting

	Ammonium- en fosfaatpiekbelasting aan
het begin van een regenbui reduceren door
de afvoer naar de rwzi te beperken zonder
dat extra overstorten optreden.

•

Rwzi bij droog weer, DWA bufferen

	Afvalwater overdag in het rioolstelsel
opslaan en pas ‘s nachts naar de rwzi
afvoeren. Het resultaat is een gelijkmatige
aanvoer.

•

Prototype in Amsterdam-Noord

In Amsterdam-Noord is een prototype van
SmaRTControl gerealiseerd. Hierdoor wordt
naast het gebruik van de generieke regelaar
uit de simulatie-omgeving voor de echte
omgeving ook het hele realisatietraject van
invoering van RTC doorlopen. De regio
Amsterdam-Noord telt 88.000 inwoners, met
in totaal 97 bemalingsgebieden, 28
gemengde stelsels, waarvan er 14 door
SmaRTControl gestuurd zullen gaan worden.
Het gaat om een totale berging van 20.565
kubieke meter en een afvoer naar de rwzi van
4.070 kubieke meter per uur.

lende omstandigheden: van boven naar
beneden lokale besturing, besturing met
SmaRTControl en besturing met SmaRTControl in combinatie met een grotere
pompcapaciteit. Duidelijk is te zien dat de
berging steeds gelijkmatiger en dus beter
benut wordt;
•	Overstorten waar dat het minste kwaad
kan voor de oppervlaktewaterkwaliteit
door het hanteren van prioriteiten voor
bepaalde bemalingsgebieden. Dit gebeurt
op basis van resultaten die via simulatie
met regenreeksen verkregen zijn;
•	In gebieden waar het regenwater naar het
vuilwaterstelsel gepompt wordt de
VGS-gemalen uitschakelen wanneer het
een flinke tijd geregend heeft. De

SmaRTControl zal worden verbonden met
het bestaande SCADA-systeem voor onder
andere alle gemalen en rwzi’s (centrale post).
Het SCADA-systeem is verbonden met de
bergbezinkbassins en de lokale PLC’s die de
besturing van de gemalen verzorgen. Bij
storingen valt het betrokken gemaal in het
algemeen terug op de lokale regeling. De
regelaar houdt daar dan rekening mee. Het
project zal eind dit jaar in bedrijf worden
gesteld en begin 2011 worden geëvalueerd.
Reductie van de piekbelasting van de rwzi zal
later worden uitgetest. Na de evaluatie zal
het uitrollen van SmaRTControl voor andere
rwzi’s worden overwogen.

Technologische innovatie

Het innovatieve karakter ligt in het feit dat
bij simulaties exact dezelfde generieke
regelaar van SmaRTControl wordt gebruikt
die uiteindelijk de real time besturing
verzorgt. Met de uitkomsten van de
simulaties kan de effectiviteit van de

achtergrond/actualiteiten
Opening sensortestcentrum
*thema

overwogen (combinatie van) maatregelen
vooraf worden beoordeeld.
SmaRTControl is opgezet voor toepassingen
in grote en gecompliceerde stelsels, zowel
boom- als netstructuur. Het besturingssysteem is eenvoudig te implementeren en
te onderhouden doordat de regelaar
generiek is. Het systeem hoeft slechts
geparametreerd te worden. Dit betreft een
aantal standaardgegevens zoals gemaalcapaciteiten, bergingen, verhard oppervlak,
droog weer aanvoer en de structuur van het
rioolsysteem.
Met de universele strategische besturing
binnen de regelaar wordt tegelijkertijd
gestreefd naar een maximale afvoer naar de
rwzi en een gelijkmatige vulling van de
aanwezige berging. Door de besturing te
prioriteren kan op eenvoudige manier de
verdeling van de overstorthoeveelheden
zodanig ingesteld worden dat bijvoorbeeld
gevoelige oppervlaktewateren ontzien
worden.
Arjen van Dam (HUMIQ)

SenTec, het sensortestcentrum bij het Waterlaboratorium Noord in Glimmen, is
15 oktober officieel geopend. Het maakt deel uit van SAWA, een innovatieproject waarin voornamelijk bedrijven en kennisinstellingen uit NoordNederland geavanceerde sensoren ontwikkelen voor het meten van de
drinkwaterkwaliteit.
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AWA moet een stevige impuls gaan
geven aan de kwaliteit en efficiëntie
van de drinkwatervoorziening,
kennisontwikkeling en de economie in het
noorden van het land. De resultaten krijgen
- als het aan de initiatiefnemers ligt - naar
verwachting wereldwijd een brede
toepassing in de watersector, ook voor
andere watertypen zoals proces- en
afvalwater.
Het project is een initiatief van Waterlaboratorium Noord, NOM, Waterbedrijf Groningen,
Waterleidingmaatschappij Drenthe en Sensor
Universe. Deelnemers zijn, naast de
initiatiefnemers en een aantal bedrijven,
onder andere KWR Watercycle Research
Institute, Wetsus en de Noordelijke
Hogeschool Leeuwarden.

Het SAWA-project loopt tot 1 juli 2013 en
kost ruim acht miljoen euro. De
deelnemende partijen brengen iets meer
dan de helft van deze kosten op. Mede-financiers zijn de provincies Fryslân, Groningen en
Drenthe, het Europees Fonds voor Regionale
ontwikkeling, het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland en het ministerie van
Economische Zaken.
Voor meer informatie: Martha Buitenkamp
(050) 527 26 40.

Opening Puurwaterfabriek Emmen
De puurwaterfabriek van NieuWater BV in Emmen is eind september officieel in
gebruik genomen. Kroonprins Willem-Alexander opende de fabriek, die zo’n
8.000 kubieke meter ultra gezuiverd water per dag aan de NAM gaat leveren,
door symbolisch een grote kraan open te draaien. Ook kreeg een vertegenwoordiger van Amref Flying Doctors een cheque van 10.000 euro uitgereikt.

N

ieuWater BV is een samenwerkingsverband van Waterleidingmaatschappij Drenthe en
waterschap Velt en Vecht. Door een
combinatie van zuiveringstechnieken (zie H2O
nr. 18 van 17 september jl.) wordt effluent
gezuiverd tot ultrapuur water, dat door de

Nederlandse Aardolie Maatschappij gebruikt
wordt bij de winning van olie in Schoonebeek.
Het water wordt verhit tot stoom en in de
bodem geïnjecteerd. Daardoor wordt de olie
minder dik en is makkelijker op te pompen.
Het water moet zo puur zijn om kalkaaanslag
in de stoomketel en -pijpen te voorkomen.

Het contract tussen NieuWater BV en de NAM
heeft in eerste instantie een looptijd van 25
jaar. Daarna bestaat de optie het contract
met vijf of tien jaar te verlengen. Met de
bouw van de fabriek is een investering van
43,5 miljoen euro gemoeid.

Prins Willem-Alexander opent de puurwaterfabriek onder het toeziend oog van dijkgraaf Wim Wolthuis (links) en directeur Rob Bos (rechts) van NieuWater (foto: Reina de Vries).
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