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Boostergemalenin
aanvoerstelselnieuwerwzi
AmsterdamWest
GER VERWOERT, D I E N S T WATERBEHEER EN R I O L E R I N G , SECTOR I N G E N I E U R S B U R E A U

Inhetwestelijk havengebiedvanAmsterdam(Westpoort)wordteennieuwerioolwaterziuvcriugsiustallatiegebouwd,derwziAmsterdam-West. Dezekrijgt eencapaciteitvancirca i.000.000v.e. en
gaat tweevandedriebestaande rwzi'sinAmsterdam vervangen:denvzi'sAmsterdam-Oost enZuid.OpdrachtgeverishethoogheemraadschapAmstel,GooienVecht.Omdenieuwerwziaan te
sluitenophetAmsterdamserioleringsstelselmoet42kilometernieuwepersleiding wordengelegd.
Datgcbcurt 111 nveeleidingstrcngen naar Westpoort,ecuvanAmsterdam-oost vin-noord eneen van
Amsterdam-zuid via-west.Inditleidiiigsrelscl moetenviernieuwegemalen wordengebouwden40
anderegemalenindebestaandeleidingstelselsaangepast. Leidingstelselengemalenwordensamen
aangeduid alshetaanvoerstelsclvandenieuwerwzi,Opdrachtgever voorhetaanvocrstelsd isde
gemeenteAmsterdam.Ophetccrstegcziclitgecugroot nieuws,maai'dezerioolgemalen,metcapaciteitennissen5.750en 17.010kubiekemeterperuur,wordenuitgevoerd als boostergemaal,111 het
baggerbedrijfendepetrochemische industrieeendoodnormaalgegeven, maarindeajvalwaterwereld
enmetdezecapaciteiten tochwelrevolutionair tenoemen.
HetAmsterdams afvalwater wordtverzameldinverschillenderioolsystemen, bestaandeuitzowelgescheidenalsgemengdestelsels.
Daardoorkunnenzeersterkefluctuatiesoptredeninhetaanbodvanafvalwater. Hettransportvindt,zoveralsmogelijk,ondervrijverval
plaatsindetichting vande(bestaande)rwzi's.
Metbehulpvaneengrootaantal rioolgemalen
enpersleidingenwordthetingezamelde afvalwateruiteindelijk naardedriebestaande
rwzi'sAmsterdam-Oost,-ZuidenWestpoort
gevoerd.
VlakbijderwziAmsterdam-Oost wordt
IJburggebouwdendeomgevingvanderwzi
Zuidontwikkeltzichinsneltempototeen
hoogwaardigekantorenlocatie.Bijbeidepast
nietdegeurvanafvalwater. Bovendienvoldoenbeiderwzi'snietmeeraande(aangescherpte)milieueisen vanhetRijk.
Tervervangingwordteennieuwerwziaan
deanderekantvandestadgebouwd.Omdat
liggingenafschot vanhetrioolstelselnietkunnenwordenaangepast,moetentweegrotepersleidingen(diametetstotmaximaal 1.800mm)
vande'oude'naardenieuweplekuitkomst
brengen.Aanhetbegineninhetmiddenvan
iederepersleidingmoetennieuwegemalen
wordengebouwd.Bijgaandeluchtfotogeeftde

liggingvandetracésweer.Duidelijk komtnaar
vorendateenaantalgrotewaterwegen,snelwegenenspoorbanenmoetwordengekruist.

Aft). 1:

Voorditmegaproject,metdenaamA-4,
heeftDWReenprojectbureau ingesteld,Pb
A-4.Hetgeheleproject moetop1januari
2006operationeelzijn.BinnenDWRwotdt
gebruiktgemaaktvandeafdelingen IngenieursbureauenRioleringAmstetdam.Verder
isdesectorZuiveringsbeheer betrokken bij
hetproject.Dezekrijgt strakshetbeheer
overderioolwaterzuiveringendegemalen.

Uitgangspunten van nieuwe situatie
Hettoekomstigeafvalwateraanbod isdoor
DWRvastgesteldop280.000kubiekemeterper
dag.Voordezeprognosetot2030isgekeken
naarhetgeschattedrinkwaterverbruik, het
ProgrammaRuimtelijke Investeringen
Amsterdamenandere achtergronddocumenten.Denoodzakelijke hydraulischecapaciteit
vanbeidepersleidingensamenbedraagt33.000
kubiekemeterperuur.
Deafvoerstructuur indenieuwepersleidingenis:geenberging,maarpompen,ofweldoorpompen,vansteedsgroterwordendedebieten.
Hetnieuwepersleidingtracébestaatuiteen
zuid-weststrengmettweenieuwtebouwenrioolgemalen(ZuidenWest);onderwegpompendiverseandererioolgemalen,
waaronder tweegrote,directindepersleidingen
oost-noordstreng,eveneensmettwee
nieuwtebouwenrioolgemalen(Oosten
Noord);ookhierpompenonderwegdiversebestaanderioolgemalenrechtstreeksop
denieuwe persleidingen.

Hetnuuwcpaskidmgtmcé.
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Om aanpassingvandebestaanderioolgemalen met bijbehorende persleidingen zoveel
mogelijk tebeperken isbeslotenom,zover
mogelijk,gebruiktemaken vanbestaande aanvoerstelsels.Bezienwordt nogofhergebruik van
civieleconstructiesenelektrische installaties
mogelijk en eventuele,beperktevervangingvan
mechanische installaties noodzakelijk is.
Bestaandegemalen moetenviadekortste weg
opdenieuwepersleidingworden aangesloten
en tijdens hetomschakelen vandeoudenaarde
nieuwesituatiemoet ondetalleomstandighedenafvoer naardenieuwerwziAmsterdam
Westplaats kunnen vinden.Gerenoveerde en/of
nieuwegemalen moeten voldoenaaneen technischelevensduur van:elektrisch 15jaar,
mechanisch 25jaar encivieltechnisch40jaar.
Bijdevaststelling van de tracés van het
aanvoerstelsel isaandacht besteed aan devolgende aspecten:
- rioolwater vanafplek huidige rwzi's direct
doorpompen naar nieuwe rwzi;
- mogelijkheden tot hergebruik van
bestaande persleidingtracés,
inpersleidingstelselgeen berging;
- geen localeoverstort bij nieuw te bouwen
gemalen;
ingevalvan calamiteit berging in voorliggende rioolstelsels benutten;
beperken van hoge werkdrukken in persleidingen;
- geen toepassing van een influentgemaal
op nieuwe rwzi.

Afl>. 2:

Systeemkeuze
Een traditioneel rioolgemaal met ontvangkelder en droogofnat opgestelde pompen is
een beproefd concept. Het afvalwater wordt
gepompt in een hoger gelegen rioolstelsel of
doorgepompt naar een volgendgemaal met
een weergrotere ontvangkelder. Bijeen calamiteit aan een rioolgemaal kan deafvoer niet
meet (volledig) worden gegarandeerd. Dan
wordt allereerst de berging in voorliggende
rioolstelsels benut om de periode van beperkte
afvoer teoverbruggen.Omdat in de nieuwe
situatiede mogelijkheid van locale overstort
ontbreekt, moet een nieuw te bouwen traditioneelgemaal overeen omvangrijke 'eigen' berging beschikken,gezien deaanwezigheid van
gemengde stelsels.Ervaring leert,dat bij calamiteiten een 5-minutenberging wenselijk is.
Voordenieuwe rioolgemalenZuid en Oost
zou dit eenontvangkelder vancirca500kubieke
meter netto betekenen,voorrioolgemaal Noord
isdat tweekeerzoveelen voorrioolgemaalWest
zelfsdriekeer.Dergelijke omvangrijke gemalen
zijn doorgaans stedenbouwkundig slechtin te
passen ineen bestaande omgeving. Bovendien
isbouwen vanzoveelvolumeprijzig. Hieruit
blijkt, dat het bouwen vanviernieuwe rioolgemalen met eenontvangkelder mogelijk niet de
meestoptimale keus was.Alsalternatiefwerd
gedacht aan eengesloten stelselzonder eigen
berging,dus- boosteten.
Bijdedrinkwatersector, het baggerbedrijf
en de petrochemische industrie wordt aljaren

Schemapompprindpes.

A/b.3:

het pompprincipe 'boosteten' toegepast: het
versterken van deopvoerhoogte met een pomp
in een gesloten circuit.Bijeen boostergemaal
belandt het water niet meer in een kelder,
maar komr het met voordruk direct inde zuigleidingvaneen volgendepomp.Deze techniek
isechtet nooit eerder benut voor grootschalige
afvoer van afvalwater. Zijn andere toepassingen doorgaans vraaggestuurd geregeld, een
rioleringssysteem isaanbod gestuurd. De
benodigde localebesturing isbij vraaggestuurderegeling vrij eenvoudig;er iseen (oneindig)
reservoir, waarmee deboostet een netwetk op
druk houdt en bij enkelvoudig transportsysteem iseen aan/uit-tegelingvaakalvoldoende.
Hydraulische en hydrodynamische aspecten bij het toepassen van boostergemalen, in
combinatie met bestaande rioolgemalen, moeten nauwkeurig worden bekeken.Daarbij spelen beschikbare pomptechnieken, besturingstechnieken, meet- en regeltechniek,
instrumentatietechnieken en energetisch optimum, alsmede debetrouwbaarheid vanal deze
technieken een rol.
DWRhad opvoorhand een duidelijke
voorkeur voor de toepassingvan boostergemalen.Dievoorkeur had vooral te maken met de
verwachte voordelen:
• economisch
Debouw van boostergemalen isgoedkoper
door eengeringer (ondergronds) bouwvolume;
daarbij zijn pompkelders,geurbehandeling en
waterslagketels overbodig;
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•

milieutechnisch
Geuremissies en nooduitlaten ontbreken
door gesloten afvoersysteem;
•

operationeel

Pieken in leidingdruk ontbreken en viade
bypass is(geringe)afvoer altijd verzekerd;
•

technisch
Modulaire ontwerp van pompen en
gebouwen ismogelijk engeeft geringere
opslag van reservemateriaal;
•

energetisch
Besparing van energie ismogelijk, omdat
water niet meer vanuit een ontvangkelder
omhoog wordt gepompt.

Onderzoek haalbaarheid boostergemalen
Het onderzoek naar de haalbaarheid van
boostetgcmalen begon met het zoeken naar
referenties met boostettechniek in afvalwatertransport. Hiertoe werd een aantal landelijke
ingenieursbureaus en collega-waterschappen
bevraagd. Ervaring met boosters bleeker niet
ofnauwelijks tezijn. Nochtans was men wel
van mening, dat boosteren van afvalwater
pomptechnische goed realiseerbaar is,met als
grootste voordeel het gesloten systeem. Daarbij
is- ingeval van storing aan deinstallatie - toch
een beperkte afvoer door de bypassen pompen
mogelijk.
Ook bij pompleveranciers bleek weinig
ervaring tebestaan met grootschalig afvalwatertransportsystemen met boosters.Alleleveranciers gaven daarbij aan,dat pomptechnisch
geen bijzondere problemen te verwachten zijn.
Met andere woorden: het isgoed realiseerbaar,
maar besturmgtechmsch niet eenvoudig.
Interne en soms externe deskundigen, met een
hogeexpertise op hydraulische en hydrodynamische pompsystemen, stelden unaniem
dat, met het voortschtijdend inzicht in
mogelijkheden van de besturingstechniek (PLC
met datacommunicatie), de toepassing van
boosters in dezen mogelijk moet zijn.
Boostergemalen zijn naar keuze- zonder
energieverlies -ondergronds ofbovengronds te
bouwen. Een ondergronds gemaal met droog
opgestelde pompen en ontvangkelder is,nog
afgezien van geurmaatregelen, duurder om te
bouwen en energetisch niet wenselijk. De
beperkte berging van zo'n gemaal en het ontbreken van overstortmogelijkheden maakt het
noodzakelijk de toevoergemalen op afstand te
kunnen terugtoeren ofafzetten. Hiervoor is
een sneldatacommunicatienetwerk nodig.
Een bovengrondse boostetgemaal vereist
de laagste investering; een gelijkwaardig
gemaal met een ontvangkelder is afhankelijk
van degekozen variant circa tien tot 15procent
duurder. Onder meer omdat een boostergemaal kan volstaan met een eenvoudiger
pompopstelling en een lager vermogen. Boven-

[s-pomps boostergemaal]

Afb.4:

Opbouw boosurgemaal

dien isdoor het gesloten systeem geen geurbehandeling noodzakelijk.

Aanvullende studie en modellering
Na het interne haalbaarheidsonderzoek
zijn door Witteveen+Bos en Adviesbureau
Berenschot Osborne aanvullende studies verricht naar, respectievelijk de hydraulische
aspecten en de technische haalbaarheid en risico's van boostergemalen. Beide onderzoeken
bevestigden het DWR-onderzock naar het
minste risicoen de laagste kosten, maar stellen
dat modellering de mogelijkheid van lokale
besruring moest bevestigen. Modelleren van
het aanvoerstelsel vereist hoge expertise in
analyseren van hydraulische en hydrodynamische pompsystemen en veel ervaring
met waterslagberckeningen.
Vanwege de complexiteit, degrote omvang
en het hoge afbreukrisico isWL/Delft Hydraulicsgevraagd antwoord tegeven op twee vragen:
•
•

Kunnen in deAmsterdamse situatie boostergemalen toegepast worden?
Hoemoet de lokale besturing dan functioneren?

Eencompleet onderzoek naar het antwoord opdezevragen islangdurig, intensiefen
kostbaar mededoor zijn groteomvang, maar
bovenal nuttig. Het Ingenieursbureau DWR
heeft ruime ervaring met het softwarepakket
Wanda (WL/Delft Hydraulics) en weetgoed wat
de(on)mogelijkheden van het 'eigen' riool-

stelselzijn. Om die redenen kon de ontwerpfaseinWanda door DWRzelfworden uitgevoerd.
Resultaat daarvan waren zesdeelsystemen, elk
met digitale informatie omtrent het stelsel van
pompinstallaties en persleidingen. Dat resultaat isbegin augustus 2001 aan WL/Delft
Hydraulics aangeboden ter analyse.Voorde
resultaten van hun modellering wordt verwezen naar het hierna volgende artikel.

Opbouw boostergemaal
Op basisvanverworven inzichten en verwachtingen iseen voorlopigontwerp gemaakt
vaneen boostergemaal. Daarbij is uitgegaan
vaneen situatie,waarin capaciteit en motorvermogen van alle pompen in alle boostergemalen identiek zijn. Decapaciteit van een
boostergemaal wordt in principe bepaald door
het aantal pompen en de frequentieomvormers.Elkboostergemaal krijgt tevens een
bypass,gelijk aan de maximale capaciteit van
één pomp.Ook allebenodigde appendages en
terugslagkleppen aan zuig- en perszijde vande
pompen en debypasseszijn identiek van afmeting.Deinkomende persleiding en uitgaande
persleiding krijgen een minimale gronddekking; leidingen en afsluiters variëren in diameter,afhankelijk van het totale gemaaldebiet.
Afsluiters zijn vanwege degroteafmeting en
het bedieningsgemak elektrisch bediend.

Conclusie
Deconclusie van alleonderzoeken is dat
bij dehuidige inzichten het toepassen van
boostergemalen energetisch, milieu- en kosH2O
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tentechnisch debeste oplossing is. Hetisook ^
pomptechnisch goed tealiseerbaar, metals
grote voordelen:
•
•

•

-<^m&

eengesloten systeem zonder eigen ovetstorten;
bijstoring aan depompinstallatie tocheen
- beperkte-afvoer doorbypassen pompen
mogelijk;
geen waterslagketels bij boostergemalen
nodig.

Toepassingvan boosters ishydraulisch,
meet-enrcgeltechnisch enbesturingstechnischdus haalbaar. Inallegevallen zijn boostersinstaatomdegewenste zuigdruk teregelen,zonder slingereffecten; dieregeling kan
plaatsvinden opalléén zuigdrukregistratie.
Boosters zijn, doordat hetafvalwater gedurendehetgehele transport naar derwzi onder
druk blijft, zonder energieverlies, ondergronds
ofbovengronds toetepassen.Eenbijkomend
voordeel isnog,datdetoepassing vanboostergemalen hetweglaten vanhet influentgemaal
opdenieuwe rwzieenvoudiger maakt.In
samenwerking metandere, traditionele rioolgemalen kanhetafvalwater direct naarhet
hoogste punt (deverdeler op 10,5m+NAP) van
de rwziAmsterdam-West worden gepompt.
In november 2001 beslootDWRdepersleidingen vanhetaanvoerstelsel naar denieuwe
rwziAmsterdam West uittevoerenmetvier
boostergemalen.Amsterdam steunt, naaanvankelijke scepsis over deze 'niet-bewezen'
techniek,dezekeusmeteen beschikbaar
gesteld krediet.OokSenter ziet (enetgie)voordelenendrukt datuitdoor toezegging vaneen
subsidie overde ontwikkelingsfase.
Inmiddels isook besloten het aanvankelijk
geplande influentgemaal vandenieuwe rwzi
niet terealiseren.Detaak hiervan wordt overgenomen door onder meer tweevandevier
boostergemalen.

Ontwerpencontrolevande
vesturingvanhoostergemalen
KEES KOOIJ, W L / D E L F T HYDRAULICS
Ivo P O T H O F , W L / D E L F T H Y D R A U L I C S

Het toepassen vanboostergemalen ineenomvangrijk rioolpersstelsel isnog nieteerder uitgevoerd.
Door degrote variaties inhetdebiet ineenkort tijdsbestek moeten hogeeisengesteld worden aande
stabiliteit vanderegelingvande boosterpompen.WL/Delft Hydraulics heeft hetgehele DWR-systcem rjcsimuleerd metcomputermodellen en.geconcludeerddatboostcren een haalbare zaak iswaarbij volstaan kanworden met eeneenvoudige regelingopzuigdruk.
Het toepassen vanboosterstations isbij
het verpompen vanvloeistoffen over grote
afstanden eennormale gang vanzaken.Reeds
decennia langworden water,olieen baggerslurries getransporteerd, waarbij inhettransportsysteem éénofmeerdere boosterstations
zijn opgenomen.Inallegevallen betreft het
een langzaam variërend proces.Toepassingvan
boosterpompen ineen afvalwatersysteem is
afwijkend, omdat hier sprake isvaneensnel
variërend proces.Binnen enkele uren kan het
debiet variëren vannagenoeg otot 100procent
vandeRWA-capaciteit.Deze discontinuïteit
stelt hogeeisenaandestabiliteit vanderegeling vandeboosterpompen. Omdat nauwelijks vergelijkbare projecten zijn uitgevoerd,
waseenhaalbaarheidsstudie noodzakelijk om
aan tetonen dathetontworpen systeem inde
praktijk goedzal functioneren.

Doelstelling
Devraagvan DWRwasinfeite simpel: Is

Ajb. 1:

het mogelijk omdesnel variërende aanvoer
van afvalwater, afkomstig vandeinprikkende
rioolgemalen viaboostergemalen te transporteren naar derwzi?Zoja, hoe?
Iseenstabiele besturing vaneenboostergemaal mogelijk bij eensterk fluctuerende
belasting? Op basisvanwelke parameters
(druk en/ofdebiet]dientergeregeld teworden
en kanvolstaan worden meteenlokaleregeling ofdienen deboostergemalen enrioolgemalen viaeentelemetrienetwerk bestuurd te
worden?

Modellering
Dezevragen kunnen alleen beantwoord
worden door hetgedragvanhetafvalwater in
het leidingsysteem, incombinatie methet
beoogde meet-enregelsysteem, integraalte
simuleren.Hetenige programma datdeze
mogelijkheid momenteel biedt ishetdoorWL
ontwikkelde programma WANDA. Hiertoe
dient hetgehelepersleidingstelsel (wiskundig)

WANDA-schema.
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