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effectiviteit afhangt van despeelruimte in de
pompcapaciteit. Tevens wordt het effect geïllustreerd van het gebruik van de prioriteitsindex,
waarmee dewerking van her RTC-systeem
beïnvloed kan worden.
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UTOPI was:
• zoveel mogelijk voorkomen van overstorten, vooral die op kwersbaar oppervlaktewater,
maar islater ookuitstekend bruikbaar gebleken voor:
• zoveel mogelijkoverbodig maken van rioleringsmaatregelen.

TLM

M A R C E L VAN D E R PLAAT, T I M

DU/R 15al zo'n tienjaar bezig met RealTime Control, maar omdat rietnutty effect tot nog toe met
vast testeden was, istoepassing achtenvegegebleven.Samen metTLM lieeft DWR nu een RTC-systeem ontwikkeld, waarmee heteject van sturing welvoorafvastgesteld kan worden. RealTime Control blijkt te helpen, maar alleen als depompcapaciteit vergrootwordt. Verder kan door middel van
het toekennen van prioriteit hetfimcrioneren van ecu rioleringssysteem aangepast worden aan de
waterkwaliteitsdoelstellingen.
Afkoppelen, en daardoor beter benutten
van bestaande capaciteit, en bijbouwen van
extra berging zijn mogelijkheden om invulling tegeven aan de reductie vande vuiluitworp van rioleringssystemen. Met bijbouwen
en afkoppelen zijn hoge investeringskosten
gemoeid en afkoppelen isbovendien ook nog
een langdurig traject. Het beter benutten van
bestaande capaciteit op basis van een betere en
efficiëntere besturing van het rioleringssysteem door middel van RealTime Control (RTC)
isdaarom dan ookeenzeer aantrekkelijke
oplossing.RTCgeniet reeds een kleine tienjaar
debelangstelling van DWR,maar tot nu toeis
het nog niet gekomen tot toepassing daarvan
indepraktijk. Debelangrijkste redenen waren
dat er onvoldoende vertrouwen was in het
principe van de beschikbare RTC-systemen en
dat het nuttig effect daarvan meer op geloof
dan op een solideonderbouwing was gebaseerd.

basisprincipe van UTOPI,een acroniem voor
Uren Tot Overstort met Prioriteits Index. In
een samenwerkingsverband van DWR met
Total LoopManagement (TLM)isdit basisprincipe verder uitgewerkt, getest en aangepast tot eenRTC-systeem. Met het RTC-systeem kunnen ooksimulaties worden
uitgevoerd, diealsonderbouwing van de effectiviteit dienen.
Indit artikel zalachtereenvolgens worden
ingegaan opeen aantal eigenschappen van
UTOPI,dewijze waarop desimulaties zijn uitgevoerd en de resultaten van de simulaties
waarmee vastgesteld wordt in hoeverre de

Ajb. 1:

Derandvoorwaarde daarbij is,dat welvoldaan wordt aan deeisen voorde basisinspanning ofhet waterkwaliteitsspoor, zoals
diezijn vastgelegd ineisen aan het rioolstelsel.
Deverschillende bemalingsgebieden van de
riolering worden in afbeelding 1weergegeven
als bakjesmodel.
Allebakjes worden gevuld door afvalwater
en regenwater, sommige bakjes (zoals in dit
voorbeeld bakje 2)bovendien ookdoor bemaling van een bovenstrooms gelegen bakje. Verder heeft ieder bakje eenbepaalde inhoud en
een pomp met een bepaalde capaciteit. De totaleafvoer van degemalen die naar derwzi pompen Q^ptmag nooit groter zijn dan de maximaleafvoer naar derwziQ^a*.
Deopgave van het besturingssysteem is
ervoor tezorgen dat depompen zodanig
gestuurd worden, dat debergingzogoed
mogelijk benut wordt.Tegelijk moet voldaan
worden aan derandvoorwaarde voordemaximale afvoer naar derwzi.BijUTOPI isde

Hetbakjesmodel.
regen

In 1997isdoor DWRsamen met de
gemeenten die het afvalwater afvoeren naar de
rwzi Horstermeer gestart met het project
OptimalisatieAfvalwater Systeem Horstermeer (OASH).Tijdens dat project ontstond het
gevoel dat RTCeen belangrijke bijdrage zou
kunnen leveren aan dezeoptimalisatie. Tegelijk ontstond daarmee de behoefte om te kunnen beschikken over een RTC-systeem voor het
gehelegebied met in totaal 23relevante bemalingsgebieden eneen onderbouwing van de
effectiviteit vandit RTC-systeem alsbasis voor
een kostenvergelijking. Eenaantal brainstormsessies van vakspecialisten van DWR
heeft in 1999geleid tot het ontstaan van het
lö
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gedachte dat overstorten zoveel mogelijk voorkomen worden als alle bemalingsgebieden
voortdurend voor hetzelfde percentage van
hun bergingscapaciteit gevuld zijn (ofwel:
uren tot overstort gelijk). In het ideale geval
storten dan allebemalingsgebieden tegelijk
over en isalle berging inzijn geheel benut
voor het tot een overstort komt. Wanneer de
overstortende hoeveelheden in één of meer
bemalingsgebieden bijgesteld moeten worden
kan gebruik gemaakt worden van de prioriteitsindex. Daarmee wordt binnen het besturingssysteem meer ofminder voorrang gegeven aan het betreffende bemalingsgebied.
Enkele karakteristieken van het besturingssysteem zijn:
•

kan eengroot aantal bemalingsgebieden
ineen structuur met onderbemalingen
besturen;

•

gebruikr als inpur benutting van de berging (gemeten niveaus) in de riolering en
inBBB's;

•

werkt in tijdstappen van ongeveer roà t5
minuten (instelbaar);
levert per tijdstap setpoints voor de pompinstellingen;

•
•

•

heeft ruime instelmogelijkheden met de
ptioriteitsindex, maar het isook mogelijk
om verbeterd gescheiden stelsels anders te
behandelen dan gemengde stelsels;
kan gebruikt worden voorsimulaties; in
plaats vangemeten waarden wordt
gebruik gemaakt van berekende waarden.
Hiermee kan deeffectiviteit in een concretesiruatie van tevoren worden bepaald en
kunnen deinstellingen van het systeem
worden geoptimaliseerd. Verder kan
worden aangetoond dat voldaan wordt aan
deeisen dieaan het rioleringssysteem
worden gesteld.

A/b. 2:

Vandezelaatste mogelijkheid isreeds veelvuldiggebruik gemaakt bij het testen van het
besturingssysteem en in het kader vanOASH.

dan bij andere bemalingsgebieden minder verpompt dan overeenkomt met de ongestuurde
situatie.Het RTC-systeem regeltdit allemaal.

Simulaties

Rioleriiigsgebied

Voorher uitvoeren van desimulaties iseen
reëelrioleringsgebied alsvoorbeeld genomen.
Voordeaanvoer van regen- en afvalwater is
gebruik gemaakt vanstandaardgegevens. De
keuze van anderegebieden en aanvoeren kan
tot andere resultaten leiden.

Desimulaties zijn uitgevoerd voor het rioleringsgebied dat isaangesloten opde rwzi
Horstermeer vanAmsrel,GooienVecht.Als
referentie dient desituatie,zoalsdie ontstaat
alsdit gebied voldoet aan deeisen van het
waterkwaliteitsspoor. Denoodzakelijke maatregelen zijn reedsgeoptimaliseerd: de totale
capaciteit van de naar de rwzi afvoerende
gemalen iszogoed mogelijk verdeeld over de
maximale afvoer naar derwzi van 5000 kubieke
meter per uur, maar ervindt geen sturing
plaats.Het gebied isgeschematiseerd in23
bemalingsgebieden (zieafbeelding 2).Alle
gescheiden gerioleerde gebieden, met uitzondering van degebieden dierechtsreeks naar de
rwzi afvoeren, zijn samengeteld met de
gemengd gerioleerde gebieden waarnaar ze
afvoeren. Dezegescheiden gerioleerde gebieden worden nier in desturing meegenomen,
want dedroogweerafvoer wordt onder alle
omstandigheden vetpompt.

Doelstellingen
Dedoelstellingen vandesimulaties zijn
het vaststellen van deeffectiviteit vanUTOP1
in relatie tot decapaciteit vandegemalen in de
verschillende bemalingsgebieden enhet vaststellen van het effect van het gebruik van de
prioriteitsindex.
RTCwerkt bij degratie van het benutten
van capaciteit opdieplaatsen waar dat het
meeste effect heeft. In deongestuurde situatie
kunnen allepompen 100procent van hun
capaciteit benutten zonder dat de maximale
aanvoer naar derwzi overschreden wordt, de
pompcapaciteit van deverschillende bemalingsgebieden isdaarop afgestemd. In regensituaties en tijdens de ledigingstijd zaldat dan
ookgebeuren.Zolangdeberging noggevuld is
zaldepompcapaciteit volledigworden ingezet.
Indit soort situaties worden bij het
gebruik van RTCalleende onderbemalingen
beter ophet eindgemaal afgestemd. Het effect
daarvan isrelatiefklein.WilRTCecht effect
hebben, dan zullen pompcapaciteiten zodanig
vergroot moeten worden dat er voor sommige
bemalingsgebieden meer verpompt kan
worden dan overeenkomt met de ongestuurde
situatie.Omdat demaximale aanvoer naar de
rwzi niet overschreden mag worden, wordt

DestructuurvanhetbemalingsgebiedvanrwziHorstermeer.

Aanvoer
Desimulaties maken voor deaanvoer van
regengebruik vande25-jarige regenreeks uit
de module C2100.Deze iszodanig bewerkt dat
perioden waarin hetzeker niet tot een oversrortingzou komen, weggelaten zijn. De
regenval isvoor allebemalingsgebieden gelijk
en gelijktijdig verondersteld. Voorde afvalwaterhoeveelheden isgebruik gemaakt van
gemeten verdelingen overdedagende gemiddeldeDWAvoordeverschillende bemalingsgebieden.

Resultaten
Maatgevend voorderesultaten van de
simulaties zijn de overstortende waterhoeveelheden. Deze worden weergegeven als percentagevan de waterhoeveelheden die overstorten
in deongestuurde referentie-situatie.
Vergroten pompcapaciteit
Bijdezesimulaties waarin bij sturing de
pompcapaciteit wordt vergroot gebeurt dit
vooralle bemalingsgebieden indezelfde mate.
Detotale aanvoer naar derwziverandert daarbij niet; dus welgrotere pompen, maar in
totaal niet harder pompen. De overstortende
hoeveelheden diemet desimulaties zijn
bepaald zijn alsblauwe lijn weergegeven in
afbeelding 3.
Dehorizontale zwarte lijn in afbeelding 3
isdeongestuurde referentiesituatie en per
definitie gelijk aan 100procent. Debest haalbare resultaten worden verkregen wanneer het
gehele systeem isgeschematiseerd tot één bak.
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Heteffectvanvergrotingvandepompcapaciteitenhet^ebruikvandeprioritettsindexop
deoverstortendewaterhoeveelheid.

Indat gevalbestaat geen limiterende werking
van beperktepompcapaciteiten. De horizontalegroene lijn geeft het resultaat aan van de
simulatie van het éenbaksmodel, in dit geval
58procent.
Uit afbeelding 3 kan duidelijk geconcludeerd worden dat sturing zonder gelijktijdige
vergroting vandepompcapaciteit geen effect
heeft op de totale hoeveelheid overstortend
water.Verder blijkt ookdat voor dit praktijkvoorbeeld depompcapaciteit buitensporig vergroot moet worden om zelfs maar in de buurt
te komen van de58procent.
Het vergroten vandepompcapaciteit met
10à15procentgeeft reeds het grootste deel van
het effect. Het effect van 15procent extra
pompcapaciteit in combinatie met RTCopde
overstortende waterhoeveelheid iseen reductie
met 7,5procent voor dit gekozen voorbeeld.
Andere voorbeelden kunnen tot andere resultaten leiden en dienen apart teworden gesimuleerd.
In de praktijk zaldus bij het realiseren van
RTCtevens depompcapaciteit vergroot moeten worden en liefst zoveel mogelijk. Randvoorwaarde daarbij iswel dat de daarmee
gemoeide kosten relatieflaagblijven. Eengoedestrategie isom depompen zover tevergroten alszonder veelkosten in degegeven lokale
situatie mogelijk is.Dat kan bijvoorbeeld door
gebruik temaken van reeds aanwezige reservecapaciteit ofdoor relatiefgeringe aanpassingen
aan motor of pomp.
Gebruik prioriteitsindex
Wanneer deverdelingvan dedoor sturing
envergroting vandepompen geoptimaliseerdeoverstorthoeveelheden uit de verschillende
bemalingsgebieden niet voldoet aan deeisen,
kan dit gecorrigeerd worden door het gebruik
van deprioriteitsindex. Deinvloed van het
gebruik van deze index opde totaal overstor20

H20

3-2004

tende hoeveelheden isin afbeelding 3met de
rodelijn weergegeven.Degehanteerde prioriteitsindex voorde 23bemalingsgebieden betekent een forse herverdeling van deoverstottendewaterhoeveelheden. Daardoor wordt niet
alleaanwezige bergingscapaciteit meer volledigbenut, zodat een slechter resultaat voor de
totaaloverstortende waterhoeveelheden verwacht mag worden.Bijvergroting van de
pompcapaciteit worden de totaalresultaten
dan ookminder beter dan zonder gebruik van
deprioriteitsindex. Daar staat tegenover dat de
verdelingvan deoverstortende hoeveelheden
veelbeter beheersbaar isdan zonder RTC. Het
herverdelen van overstortende hoeveelheden is
met RTCbovendien mogelijk zonder aanpassingen tedoen aangemalen. Daarmee kan ingespeeld worden opveranderingen in het gehele
systeemofde resultaten van monitoting van
overstorten.

Discussie
Het doorrekenen vansimulaties met RTCsystemen levett het noodzakelijke inzicht op
wat ineen specifieke situatie welen wat niet
met RTCbereikt kan worden en ook waar dat
dan van afhankelijk is.
Het isduidelijk dat RTC-systemen op het
scherpst vandesnede balanceren.Dit geldt
zowelvoordebeperkte range in de (regen)aanvoer waarRTCeengroot effect kan hebben als
voordebeperkingen die in het rioleringssysteemzelfaanwezig zijn.
Wanneerdeneerslaggegevens worden
beschouwd ishet duidelijk dat:
• Bijeengroot aantal kleinere buien (minder
dan 5m m in korte tijd) ofbuien met een
lange duur maar met een lage intensiteit
(minder dan 0,7mm in een uur en iets
hoger)ookzonder RTCde overstorten niet
in werkingzullen treden.
•

•

Bijzwarebuien (ookalsdie lokaal vallen)
de beperkte pompcapaciteiten niet kunnen
voorkomen dat overstorten optreden.
In regensituaties waarin ongestuurd langdurig bij een deelvan deoverstorten een
relatiefgeringe hoeveelheid water zou
overstorten, terwijl bij andere gebieden
nogenige berging aanwezig isgrote winst
geboekt kan worden metRTC.

Eengeringe reductie vande vuiluitworp
kan reeds leiden tot een forse besparing op de
maatregelen dienog niet zijn genomen. De
simulaties in het kader van de optimalisatiestudie Horstermeer wijzen op een substantiële
reductie van debij tebouwen berging ten
behoevevan het waterkwaliteitsspoor bij een
bescheiden vergroting van de pompcapaciteit
van tussen oen 15procent.
Daarnaast kan met RTC-simulaties het
broodnodige inzicht verkregen worden in het

functioneren van de rioleringalsgeheel en
daardoor bijdragen aan het voorkomen van
verkeerde investeringen.

Conclusies
RTCkan bijdragen aan het bereiken van de
vereiste waterkwaliteit voor lagere kosten
doordat minder bergingbehoeft teworden bijgebouwd en deoverstortende waterhoeveelheden naar de voorafvastgestelde plaats kunnen worden gestuurd. Omgekeerd kan ook bij
gelijkblijvende (ofreeds verrichte) investeringen in vuiluitworpreducerende maatregelen
een verbetering van dewaterkwaliteit bereikt
worden.
Zowelde lagere kosten alsde kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater passen
binnen het streven vanDWRnaar voortdurende kwaliteitsverbetering door het ontwikkelen
en toepassen van innovatieve technologie.
DWRgaat dan ook samen met TLMdoor met
het verder ontwikkelen en toepassen vanRTC.
Recent iseenpilotproject gestart voor het
toepassen van RTCinAmsterdam- Noord. De
eerste resultaten bevestigen het algemene
beeld.Deoverstortende waterhoeveelheden
liggen hier bij 15 procent pompvergroting
18procent lagerdan dereferentie. *

