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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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gemodelleerd teworden.WANDA beschikt
over een bibliotheek met tal van hydraulische
componenten, zoals leidingdelen, pompen,
afsluiters, terugslagkleppen en waterslagvoorzieningen.Afbeelding 1 toont eendeel van het
Oost-Noord systeem.Vanalle in het model
opgenomen componenten moeten specifieke
eigenschappen ingevoerd worden, noodzakelijk omdedebieten endrukken te kunnen
berekenen.
Dezefase in het proces iszeer belangrijk en
vereist eengedegen kennis van het werkelijke
systeem en demathematische formulering van
decomponenten. Deresultaten van de studie
staan ofvallen met de modellering van het te
ontwerpen systeem.
Deschematisatie isuit oogpunt van efficiëntiegrotendeels doorDWRuitgevoerd. Elk
deelsysteem isalsafzonderlijk systeem ingevoerd.WLheeft deze systemen vervolgens aan
elkaargekoppeld en gecompleteerd.
Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van beide deelsystemen.
Beidestrengen lijken in eerste instantie
veelop elkaar.Zebeschikken over rweeboosrergemalen. Dedebietbelasting verschilt echter behoorlijk. Demaximale belasting voor
'Noord-Oosr' bedraagt 2801l/s;dievan 'ZuidWest' 5309l/s.Ook deverdelingvan deinkomende debieten isgeheel verschillend. In de
NO-streng wordt de helft van het debiet aan
het begin ingebracht; in deZW-streng wordt
ookde helft van het debiet ingebrachr, maar
dan vlak voor het laatste boostergemaal(West).
Afbeelding 3toont dedebietverdeling over beide strengen.
Alvorens met het ontwerp van het meeten regelsysteem te kunnen beginnen, moest
eerst vastgesteld worden ofde boostetgemalen
uitgerust dienen te worden met een waterslagvoorziening. Het isimmers niet ondenkbeeldigdat ontoelaatbare drukken optreden in het
systeem indien het boostergemaal in vol
bedrijf door een srroomstoring zou afvallen.
Een windketel in het boostergemaal kan dan
noodzakelijk zijn. Een windketel beïnvloedt
echter met name dedrukfluctuaties bij het
boostergemaal; het heefr een dempende werkingopdedrukfluctuaties en daarmee een
behoorlijke impact opeen drukregeling.
Eenaantal bestaande traditionele rioolgemalen isuitgerust met windketels.Deze zijn
in het hydraulisch model opgenomen en blijken nogsteeds noodzakelijk tezijn. Totale
pompuitval van deboostergemalen leidt echterniet tot spectaculaire drukgolven in het leidingsysteem.Dit komt door het naleverende
vermogen van het boostergemaal.Alsde pompen dooreen srroomstoring uitvallen zal de

vaneendergelijk overkoepelend telemetriesysteem.
Deeenvoudigste regeling iseen regeling
op basis van dezuigdruk in de aanvoerende
hoofdleiding. Isdezuigdruk te hoog,dan moet
het boostergemaal optoeren; isdedruk te laag
dan moet het boostergemaal aftoeren. Debietmetingen worden niet primair voor derege-

druk bovenstrooms sneloplopen en de druk
benedenstrooms snel dalen.Kort na pompuitval(circaéén seconde) isdan alsprake van een
zuigpeil dar hoger isdan het perspeil waardoor
direct water nageleverd kan worden door de
bypass maar ooknogdoor de uittoerende pompen.Door dit directe naleveren blijft de druk
in nagenoeg degehele hoofdleiding boven
atmosferische druk enzijn erdus geen additionelevoorzieningen nodig.

Tabel1:

Regeling
Nu het systeemontwerp hydraulisch
gezien vastligt, kan begonnen worden met het
ontwerp van het meet- en regelsysteem. Uitgangspunt isderegeling van een boostergemaalzoveelmogelijk teontwerpen naar
analogie met eengewoon rioolgemaal. Bovendien moet deregelingrobuust en zo eenvoudig
mogelijk zijn. Informatieoverdacht van een
boostergemaal en/ofoverige rioolgemalen
moet in principe voorkomen worden, om niet
afhankelijk tezijn vande bedrijfszekerheid

A/b. 2:

OverzichtWANDA-elementeninbeide
systemen.
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linggebruikt (welvoor capaciteitsregistratie).
Het belangrijkste verschil tussen een rioolgemaal en een boostcrgemaal isuiteraard dat
het boostergemaal geen bergingskelder heeft
en dus beduidend sneller moet kunnen reageren dan een rioolgemaal.

gen vaneen rioolgemaal.

Het functionele gedrag van deboosterregeling isgebaseerd op:
- inslagpeil waarbij het boostergemaal in
werking treedt,
- streefwaarde voor de zuigdruk,
- strategie voor het bij-en afschakelen van
pompen,
- Pi-regelingom de streefwaarde te handhaven.
Desnelste drukveranderingen treden op
ten gevolge van het starten (ofstoppen) van
een boostergemaal (overgang nul naar één of
meer boosterpompen). Er moeten zoveel pompen ingeschakeld worden,dat de zuigdruk
verlaagd kan worden tot destreefwaarde. Het
drukverschil tussen inslagpeil en streefwaarde
mag niet tegroot zijn om onacceptabele
inslingerverschijnselen te voorkomen.
Het perspeil bij de nieuwe rwzi bedraagt
echtet 10,50m NAP.Alsergeen aanvoeris,
bedraagt dedruk in het gehelesysteem dus
10,50m NAP.Het inslagpeil van elke booster
dient derhalve boven de 10,50mNAP te liggen
om te voorkomen dat een booster ingeschakeld wordt zonder dat eraanvoer is.
Het vervolgens bij-ofafschakelen van één
pomp iseen relatiefkleineovergang. Deregelingdient dezeschakelmomenten wel soepel
te kunnen opvangen.Deregeling vandeboostergemalen dient onder normale omstandigheden dus om te kunnen gaan met vier verschillende schakelmomenten: het starten en
stoppen van het gemaal,het bijschakelen van
één pomp en het stoppen ervan.

Destabiliteit van de boosterregeling wordt
beoordeeld door bepaaldedebietvariatiesop te
leggen aan het persleidingstelsel. In werkelijkheid worden dezedebietvariaties veroorzaakt
door het starten, stoppen en regelen van de
aangesloten rioolgemalen. Deze rioolgemalen
schakelen in bij het overschrijden van een
inslagpeil en zullen vervolgens het toerental
dusdanig regelen dat het zuigpeil in de kelder
opeen bepaalde wenswaarde wordt gehouden
bij een variërende aanvoer.

Tijdfunctie toerentalpompen.
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Stabiliteit van de regeling

Demet destapresponsie bepaalde versterkingsfactoren en integratietijden bleken in de
simulaties goed te voldoen.Voorelke streng
zijn diversescenario's geanalyseerd. In alle
gevallen issprake van een sterk fluctuerend
aanbod vanuit het aanvoerend rioolstelsel, die
gemodelleerd zijn met debietrandvoorwaarden.Allerioolgemalen in het model zijn uitgerust met een niveauregeling, waarbij het rioolgemaal dus probeert het niveau in de
zuigkelder tehandhaven door met het toerental te regelen.Hiermeewordt een fluctuerend
debiet indehoofdleiding verkregen.
Sommige scenario'sgaan uit van een
gelijkmatige belastingvan het gehele voorzieningsgebied; andere scenario's daarentegen
gaan uit van een ongelijkmatig verdeeldebelasting (lokaleonweersbui).Desnelheid waarmee
het regenwater wordt aangevoerd is sterk
afhankelijk vande berging van het aanvoerend
stelsel.Om destabiliteit te testen hebben wede
debietfluctuaties vanuit het aanvoerend rioolstelsel bijzonder snel laten toenemen, namelijk
van 20procent RWAnaar 100procent RWAin
vijfminuten. Inallegevallen kan de ontworpen
regelingdezefluctuaties volgen.
Afbeelding 4toont deovergang van
bypassbedrijf naar boosterbedrijf van boostergemaalWest.Dooi toename vandebiet wordt
inschakelpeil bereikt waaroppomp 1 en2
inschakelen op t=6os.Beidepompen kunnen
het toenemende debiet niet verwerken waardoor maximum toerental bereikt wordt. Op
t=575swordt dederdepomp bijgeschakeld. De
drie pompen zijn in staat dezuigdruk op de
wenswaarde van 6m te houden.

VoordePi-regelingen zijn twee parameters van belang:de versterkingsfactor Xien
deintegratietijdconstante Ti.Deversterkingsfactor geeft aan hoeveeltoeren de pompen
moeten optoeren per meter afwijking in de
zuigdruk. Deintegratietijdconstante geeft aan
hoehet verleden bijdraagt aan het nieuwe toerenral:eengrote integratietijd betekent dat
voorgaande metingen weinigbijdragen aan
het nieuwe toerental. Eengoede inschatting
van deze waarden kan verkregen worden door
dezogenaamde stapresponsie van het systeem
tebepalen. Hierbij wordteensnelle toerental-

Voordeovergang van bypassbedrijf naar
boosterbedrijf zijn tweecriteria van belang:de
afvoerverplichting van elkafzonderlijk rioolgemaalen het beschikbare opgesteldevermo-

Afb.4a:

Uit decapaciteitsbetekeningen blijkt dat
volstaan kan worden met circa 20procent van
het RWA-debiet met bypassbedrijf. Hiermee
liggen dan gelijk deinslagpeilen vast vande
boostergemalen. Het inschakelpeil van het
verst van dezuivering gelegen boostcrgemaal
wordt iets verhoogd. Het verschil in inslagpeilen tussen beide boostergemalen is daarmee
groter dan het wrijvingsverlics behorende bij
een 20procent RWA-capaciteit. Hiermee wordt
bewerkstelligd dat bij een gelijkmatige belasting van het stelsel alseerste het dichtst bij de
zuiveringgelegen boostergemaal ingeschakeld
wordt, waardoor ookdedruk in het gehele
bovenstrooms gelegen deelomlaag gebracht
wordt. Hierdoor profiteren alle inprikkende
rioolgemalen vaneen lagere persdruk.

verandering van de boosterpompen opgelegd
en wordt vervolgensgekeken hoe het dynamischesignaalzich stabiliseert tot een nieuwe
zuigdruk.

Deconclusie van het onderzoek isdan ook
dat het beoogdeboosterconcept met een simpelelokaledrukregeling uit tevoeren is.*\
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