ACHTERGROND

AUTOMATISERING VAN DE GEHELE DRINKWATERVOORZIENING

broekenFlediteenAlmereontvangt haar
drinkwater vanBuitenterpenWesterterp.

'Overallbesturing'van
HydronFlevoland

Dehoofdmoot vandeveranderingenin
dedrinkwatervoorziening inFlevoland
bestaat uithetvergroten vande bedrijfszekerheidvandedriewinstations.Opelke
locatieisdevolledigeinstallatieintweestratengescheiden.Hierdoor blijft altijd de helft
vandeproductiecapaciteit vandelocatie
beschikbaar.Tevenszorgenaanpassingenop
dewinstationservoordatbijeencalamiteit
éénvandedistributiepompstations maguitvallen.Indezesituatiewordthet namelijk
mogelijkomdedruk,waaronderdetransportringwordtbedreven,teverhogen.De
druk ligtbijregulierebedrijfsvoering opcirca25mwkenkanbijcalamiteiten worden
opgevoerd naar45mwk.Eendistributiepompstation kanhierdoorwordenovergeslagenenvanafdetransportringdirectaan
hetdistributienet leveren.

Eindàkjaar zaldekernvandedrinkwatervoorzieningvanHydronFlevolandaangepastzijnaande
eisendiedekomendetienjaarwordengesteld.Hetmeestinhet00$springendeaspectdaarbijisde
'overallbesturing'vandedrinkwatervoorziening.Dezezogt ondervrijwelalleomstandighedenvoor
een^eautomatiseerdewaterverdeling mherbeheergebiedvanHydronFlevoland.
Hetnieuwe drinkwatervoorzieningsysteemvanHydron Flevoland moettottenminste 2015voldoenaandeeisenvan
VEWINvoorwatde leveringszekerheid
betreft, deverschillende productielocaties
moetenwordengemoderniseerd énde
waterverdelingmoetwordengeoptimaliseerdengeborgd,zowelindereguliere
bedrijfssituatie alsbijcalamiteiten.
Deinfrastructuur vanHydron Flevoland
(hettransportsysteem endriedistributiesystemen,zieafbeelding 1)bestaatuitdetransportsectiesopdriewinstationsendeinnameregelingopdrie distributiepompstations,
dieverbonden zijn viaeentransportring.De
winstations Bremerberg,Harderbroek en
Flediteliggenaandeoostzijde vandeFlevopolder.Daarwordtgrondwater afkomstig
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vandeVeluwemeteenzeergoedekwaliteit
aangetrokken.Degroteafname vindtvooral
plaatsaandewestzijde vandepolderin
AlmereenLelystad.Daarom liggenhierde
driedistributielocaties:Aquaterp(Lelystad)
enBuitenterpenWesterterp(Almere).Inde
verbindende transportringzijn tweestromingsrichtingen teonderscheiden. Harderbroeklevertzoweldrinkwater in noordelijke
alsinzuidelijke richting,Bremerbergalleen
inderichtingvanAquaterpenFlediteinde
richtingvanWesterterp.Dewaterstromen
komen bijBuitenterp weersamen.
Dedrievoorzieningsgebieden worden
gevoedvanuit tweelocaties:inhetnoorden
leverenAquaterpenBremerberg drinkwater
aanOost-FlevolandmetLelystadenDronten,Zeewoldewordtvoorzien door Harder-

Hettransport-endistributiesysteemvanHydronFlevoland.
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Parallelaandezewerkzaamheden isde
technischestaatvandedrie winstations
geoptimaliseerd.Zoweldeelektrischealsde
werktuigkundige installatiezijngerenoveerd.Daarnaast isdecompletelokalebesturingvervangen.Hetisnumogelijkde
winstations opafstand tebedienen.
Howeldelocatieshiermeeopzichzelf
helemaalaangepastzijn,isdeinzetinhet
gehelesysteemnognietandersdanvoorheen.Omdeaanwezigeinfrastructuur optimaaltekunnen benutten, ishetnoodzakelijkdeinzetvanzowelwinstationsals
distributiepompstations bijallerelevante
vraagscenario'steoptimaliserenendezete
kunnen besturenviaeeneenvoudigbedienbaarsysteem.Deoplossinghiervoorisde
'overallbesturing'.Ophoofdlijnen bestaat
dieuittweebesturingsconcepten dieelkaar
aanvullenenversterken.Indeeersteplaats
wordtgebruikgemaakt vanOPIR.Ditzorgt
ervoordathetgeheleproces,ennietalleen
dedistributievandrinkwater,is afgestemd
opdevraagvandeklant.OPIRdoeteencontinuevoorspellingvanhetteverwachten
verbruik vandeklanten voordekomende48
uur.Opbasisvandezevoorspellingstelt
OPIReenwaterbalans op,gerichtopmaximalebenutting vandereinwaterreservoirs,
waardoordeinnamevandezereservoirszo
vlakmogelijk verloopt.Voorwinstations
vertaaltditzichineengelijkmatige belastingvanwinputten enzuiveringendaarmee
eenmeergelijkmatige enbeteredrinkwaterkwaliteit.Eenvlakkeinname vandedistributiestations leidttotgelijkmatige debieten

OPIROost-Flevolandbepaalt;
-SetpointsvoorPLCAT:inname-debiet endistributiedebiet(back-up)
-SetpointsvoorPLCBrb:vanningendistributiedebiet(40%)
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Legenda:
OPIR AJmerebepaalt:
-Setpoints\cor PLCWT inname-debiet endstributiedebiet(40%)
-Setpoints\cor PLC BT:inname-debiet(back-up)endistributiedebiet (back-up)
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opdetransportring.Daarmeeworden energieverliezengereduceerd enkunnen nieuwe
investeringen aandetransporttingworden
uitgesteld.
BovenopOPIRiseentweedebesturingsconceptgeïntroduceerd.Ditzorgtvooreen
automatische afstemming vandeinzetvan
deverschillende transport- endisrributiepompsecties inhet drinkwatervoorzieningssysteem.Hierbij isgeensprakevaneencentraalsysteemdat allesregelt,maarisde
besturingdecentraal uitgevoerd.Omdit te
realiseren isgebruikgemaakt vaneeninde

HenklaRoi(l.)enMarkvanderGraaf.

ICT-wereldontwikkeld communicatienetwerk:MPLS. Hieropzijn allewin-endistributiepompstations inhet drinkwatervoorzieningssysteem aangesloten.Metbehulp
vanwaterverdelingsmodellen isvoorelkvan
devierdeelsystemen binnen het drinkwatervoorzieningssysteem bepaaldwelkstation
welkebijdrage moet leveren.Elkstation kan
metdezerekenregelsendoorcontinuecommunicatiemetalleanderelocatieszelfzijn
inzetbepalen.Dezeinzetvormt vervolgens
debasisvoordelokalebesturing,welke
zorgdraagt voordegehele procesbesturing
opdelocatiezelf(zieafbeelding 2).

Deopzetvande'overallbesturing'iszo
datnietalleendereguliere bedrijfssituatie
automatisch wordtbestuurd.Zelfsingeval
vaneencalamiteit isdebesturinginstaatdit
zelfstandig optelossen.Viahet communicatienetwerkgevendeverschillende locaties
hun beschikbarecapaciteitaanelkaardoor.
Alsdezebeschikbaarheid daalttotonderde
vraagdiehetsysteemaande betreffende
locatiestelt,vangendeanderelocatiesdit
automatisch op.OokbijuitvalvanOPIRof
hetcommunicatienetwerk blijft het systeem
zijn werkdoen.OPIRdoetimmerseenvoorspellingvan48uur vooruit.Elkelocatie
handhaaft bijuitvalvandecommunicatie of
vanOPIRdeopbasisvandelaatstevoorspellinggesteldebasissituatie.Elkelocatie
bewaaktdaarbij zelfofdevoorspelling nog
strooktmetdewerkelijke situatie.Wanneer
dit nietmeethetgevalisofwanneerdestoringinOPIRofdecommunicatie nietbinnende48uur isopgelost,danschakeltde
locatieoverophetzelfstandig bepalenvan
zijn basissituatie.Deafstemming tussende
locatiesisdannietmeeroptimaal,maarde
besturing isnogsteedsinstaatom zelfstandigdedrinkwatervoorziening tebotgen.
Naasthetautomatisch opvangenvan
eenaantalcalamiteiten zorgtde'overall
besturing'erookvoordatdealarmering bij
calamiteiten sterkverbetert.Doordecontinuecommunicatie tussendeverschillende
locatieskanbijvoorbeeld dewaterbalans
overdetransportring real-time worden
bewaakt.Eengrootlekwotdt daarmee
onmiddellijk gesignaleerd,waarnaeen
medewerker vandeafdeling bedrijfsvoering
wordt gealarmeerd.
De'overallbesturing'isbeginjuli in
bedrijfgesteld.Deaanpassingen vande
drinkwatervoorziening inFlevoland worden
afgerond indecembermet hetinbedrijfstellenvanhetlaatstetemoderniseren winstationBremerberg.
Deuitdaging voot2006enverder ligtop
deontwikkeling vandeorganisatie,ondersteund doormiddelen dieeenverderverbererdgebruikvande'overallbesturing'stimuleren.Totslotzaldeaandacht worden
gerichtopdeoptimalisatievandewaterverdelingbinnen elkvandevoorzieningsgebieden.f
ing. H. laRoi (Hydron Flevoland]
ir.M. vanderGraaf(Hydron Advies
& Diensten)
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