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Duiuwatcrbcdrij/Zuid-Hollaud heeftDHVopdrachtgegeven eenautomatische distributieregeling
teontwerpen voorhetpompstation Scheveningen.Dit iseenvan demaatregelendiehermogelijk
maaktovertegaanvaneentweemans-naareenéénmans-wachtbezctttng. Hetgaatomeen basisregelingdieeenwerkbareoplossing biedtvoorhetautomatisch regelenvandehogedrukpompen ende
suppletiereservoirs inhetdistributiegebied. Deregeling isgetest meteenH.Onet-model,waarbijhet
real-time regclgedrng isonderzochtdoorsimulaties methistorischeverbruiksgegevens.Metbehulp
van lietmodel blijkt hetmogelijkom bijvoorbeeld hetgedrag van dewatertoren oppompschakelingenendekeuzevoordeduurvan devertraging russenopeenvolgende pompschakelingente
evalueren.Deontworpen basisregeling wordt naarverwachting ditvoorjaaringevoerd.
Oppompstation ScheveningenstekDZH
dedistributie vandrinkwater opditmoment
noghandmatig in. Opbasisvandedrukinhet
distributiegebied, kiestdeoperatordeinzet
vandehogedrukpompen endeinzetvande
viersuppletiereservoirs.Omminder afhankelijktezijn vandehandmatige regelingis
besloten tothetinstellenvaneenautomatischedistributieregeling,waardoordewerkzaamheden vandecentralewachtverschuiven
vanbedieningnaatsupervisie.

Voordeevaluatievandevariantenvoorde
regelingishetAleid-modelvanhetvoorzieningsgebied vanpompstation Scheveningen
omgezetnaarH20net.Inditmodelzijnde
reinwaterkelders,dehogedrukpompen ende
watertorenvanhetpompstation,alsmedede
viersuppletiereservoirs metinnamekleppenen
suppletiepompen gemodelleerd.

Afb. v.

Hogedrukpompen
Eenvariantvoordeinzetvandehogedrukpompenisopbasisvandedrukinhethoofdtransportsysteem. Indiendedrukzaktonder
eenvoorafgesteldegrenswaardevoordedruk
wordteenpompstapopgeschakcld;indiende
drukstijgt boveneenvoorafgesteldegrenswaardevoordedrukwordteenpompstapafgeschakeld.Indehuidigesituatiegebeurtdit
handmatig,waarbijdeoperator voornamelijk
kijkt naardedrukop hetdrukmeetpuntVeluweplcm.Methetmodelisgeverifieerd datde
drukin hetgehelevoorzieningsgebiedvoldoendeisindiendedruk opVeluwepleinvoldoendeis.Uitsimulatiesisookgeblekendat
hetmogelijkisomtesturenopandererepresentatievepunten inhethoofdtransportnet in
hetvoorzieningsgebied Haagregio.
Eenanderevariantisdeinzetvandehogedrukpompenopbasisvaneenvoorgeprogrammeerdeleidingkarakteristiek. Indiendeuitgaandedrukvanpompstation Scheveningen
lagerrespectievelijk hogerisdandedrukbehorendbij hetactueledebiet,wotdteenpompstapop-respectievelijk afgeschakeld. Uitsimulatiesbleekdatdeleidingkaraktetistickvande
uitgaandeleidingsterkwijzigt zodraeensuppletiereservoir vultofleegt.Sturenopeenleidingkarakteristiek geeft daatdoorgeengarantievooreenconstantedrukinhetnet.
Suppletiereservoirs
Eenvariantvoorde inzetvandesuppletiereservoirsisinzetopbasisvantijd,waarbijde
reservoirs'snachtsinnemenenoverdagsuppleren.Detijden waaropdevulklepwordtgeopendengeslotenendetijden waaropdepompenaanenuitwordengeschakeld,zijn bepaald
opbasisvanhetgemiddeldeverbruik.Uit

SchematischoverzichtenmodelvanhetvoorziemngstjebiedvanpompstationScheveningen.

Voorhetontwerpenvaneen automatische
distributicrcgelingvoordehogedrukpompen
endeviersupplctiereservoirszijn verschillendetyperegelingengeëvalueerd.Hierbijis
gebruikgemaaktvanmodelsimulatiesin
H20net.Vervolgensisdekeuzegemaaktvoor
eenregeling,dieisgetestmetpraktijkgegevens
vanhetdrinkwaterverbruik omtecontroleren
ofderegelingvoldoet.
Varianten
Dedistributieregeling omvattwaalfvastetoerenhogedrukpomenop pompstationScheveningenendesuppletiereservoirsTrekvliet,
Leyweg,ZoetermeetenBergschenhoek[zie
afbeelding 1).Voothetontwerpen vandeautomatischeregelingisonderscheidgemaakt naar
varianten voordeinzetvandehogedrukpompenenvarianten voordeinzetvandesuppletie-reservoirs.
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simulaties bleckdat bij inzet van de suppletiereservoirs op tijd ook opdagen van hoogverbruik debergingscapaciteit voldoendeis.
Een tweedevariant isinzer van desuppletiereservoirs opbasis van druk. De inname
wordtgestart indien dedruk in her distributienet boven een ingestelde waarde komt en de
suppletiepompen worden gestart indien de
druk onder een bepaalde waarde komt. Uit
simulaties isgebleken dat het vullen en legen
van desuppletiereservoirs dedruk van
Veluweplcm beïnvloedt, waardoor in samenwerking met de hogcdrukpompen een instabiel systeem ontstaat.
Tijd [uur]
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Voorbeeldvan eenkeldercurve
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Drukregeling hotjedrukpompen
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Gekozen variant
Gekozen isvoor inzet vande hogcdrukpompen op basis van dedruk van Veluweplein
en inzet van desuppletiereservoirs op basis
van tijd.
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Hogedrukpompen PS Scheveningen

Voorbeeld vaneen tijdregding.
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Voorderegelingzijn 20pompstappen gedefinieerd waarbij het debietoplooptvanotot
15.000kubiekemeter peruur.Dekeuzevoorde
pompcombinaties vande20pompstappen is
gebaseerd opervaringvandeoperators.Opbasis
vandrukgrenswaarden voorVeluweplein wordt
eenpompstapop-ofafgeschakeld. Voor het
gevaldedrukzeersterkdaalt,bijvoorbeeld inde
ochtendpiek, iseentweede onderdrukgrens
gedefinieerd waardoor twee pompstappen
ineens worden opgestapt (zieafbeelding 3).Daar
het enigetijd duurt voordat hetop-ofafstappen
vaneenpompstap merkbaar isopVeluweplein,
doorbijvoorbeeld debufferende werkingvande
watertoren, isinderegelingeen rijdvertraging
opgenomen.Detijdvertraging zorgrervoor dat
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Hogedrukpompen
Uit simulaties bleek dat ookandere punten in het hoofdtransportnet dan Veluweplein
gebruikt kunnen worden voorde inzet van de
hogedrukpompen. Daar erechterjarenlange
ervaring ismet sturen opdedruk vanVeluweplein, wordt dit punt gebruikt in de automatische distributieregeling.

^

Aantal pompen aan [-]

Eenderdevariant isdeinzet vandesuppletiereservoirs opeen keldercurvc.Een keldercurvegeeft het verloopvandevullingvaneen
reservoiroverdedagweer.Het verloopiszodanigdat het verbruik zogoed mogelijk wordt
afgevlakt: inname van water bij laag verbruik
('snachts)en suppleren bij hoog verbruik (ochtend- en avondpiek)(zie afbeelding 2).Uit simulatiesbleekdat metdeinzet vande suppletiereservoirsopbasisvaneenkeldercurve weinig
voordeelbehaald wordt tenopzichte van inzet
opbasisvan tijd.Dit komt doordat opdesuppletiereservoirs voornamelijk vastetoeren pompenaanwezigzijn, waardoor een keldercurve
bijsuppleren nietexactgevolgd kan worden.
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• Gemeten
• Berekend

Aft). 5:

HetgemetenenhetgesimuleerdeafgaandedebietvanpompstationSchweninger!vooreenweekvanhoog
verbruik.

ernaop-ofafschakelen eenXaantal seconden
wordtgewacht vooreen volgende pompstap
geschakeld wordt.

Suppletiereservoirs
Voorde inzet van desuppletiereservoirs is
gekozen voor inzet opbasis van tijd. De eerste
overweging isdeeenvoud van deoplossing en
het feit dat dezeregeling goed aansluit bij de
huidige bedrijfsvoering, waarbij start- en stoptijden voor het vullen worden ingegeven.
Daatnaast kan de regeling lokaal worden uitgevoerd, zodat desuppletiereservoirs als autonome units kunnen functioneren. Tevens is

het aantal gegevens dat bij sturing op tijd door
deoperator moet worden ingegeven beperkt.
Detijdregelmg voor het vullen en legen
vande suppletiereservoirs isbepaald aan de
hand van verbruiksgegevens. Voorallevier
supplctiereservoirs iseen vul en leeg regime
opgesteld vooreen doordeweeksedag, een
zatetdag en een zondag (zieafbeelding 4).
Testen m e t werkelijke gegevens
Om degekozen automatische distributieregeling te testen voor de praktijksituatie, zijn
dedrukregeling voor dehogedrukpompen en
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Tijd[uur]
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Hetverbruikperdagvoordeperiodevan15maart2000totenmet

Iedere dag van de week
heeft eeneigen kleur. De
zaterdag en de zondag
zijn duidelijk te onderscheiden van de doordeweeksedagen doordat het
verbruik op zatctdagochtend gemiddeld één uur
enop zondagochtend
gemiddeld anderhalfuur
later opgang komt. In
tabel 1 zijn enkele kentallen van het verbruik
weergegeven voor de
genoemde periode.

de tijdregelingen voor de suppletiereservoirs
in het H 2 Onet-modelgeprogrammeerd en
getest met gemeten verbruiksgegevens. De
verbruiksgegevens zijn van de periode van
15maart 2000tot en met 31januari 2001(zie
kader).Uit desimulaties bleekdat het mogelijk isde hogedrukpompen en suppletiereservoirs in tezetten opdeautomatische regeling.
Bij het toepassen vande regeling ontstaan
geen druk problemen in het voorzieningsgebied van pompstation Scheveningen.
Om een indruk tekrijgen vandegeldigheid van het model en vandewerking van de
gesimuleerde regeling zijn de simulatieresultaten vergeleken met depraktijkmetingen.
Afbeelding 5geeft een voorbeeld weervan de
vergelijking van het met het simulatiemodel
berekende en hetgemeten verloopvan het uitgaand debiet van pompstation Scheveningen.
Deverschillen in het verpompte gemeten
en gesimuleerde debiet worden veroorzaakt
door een andergebruik van dereservoirs.In de
gemeten waarden zijn de reservoirs gebruikt
opinzicht van deoperator; in de berekende
waarden zijn desupplctiereservoirs ingezet op
vastetijden. Tezien isdat het gebtuik van de
suppletiereservoirs op 22,23en 24juni in de
praktijk anders wasdan in het simulatiemodel.Indit model zijn desupplctiereservoirs in
devroegeochtend gevuld waardoor het uitgaand debiet hoger isdan in de praktijk (zie
pijlen 1).Vervolgens hebben de suppletiereservoirsindesimulatie tijdens de ochtendpiek
meer gesuppleerd dan indepraktijk waardoor
het uitgaand debiet van het pompstation voor
het model tijdens deochtendpiek lager is dan
in depraktijk (ziedepijlen 2).
Realisatie
Na afronding van het functioneel ontwerp
vandeautomatische distributieregelingis
afgelopen augustus gestart met het technisch
ontwerp.Verwacht wordt dat dit voorjaar de
regeling in de procesautomatisering isopgenomen, zodat overgegaan kan worden op de
automatische regeling.
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Tabel1:

Rentallenvanhetverbruikvoordeperiodevan 15maartzooototenmet3ïjaiiuan2001.

kental

verbruik (m 3 /h]

gemiddeld uur

5.630
datum

maximum uur

zo.9april 2000(12.00uur)
datum

maximale dag
minimale dag

ma. 19juni 2000
ma. 25dec.2000

uurpiekfactor
2,18
dagfactor
1.34
0,76

Deontworpen regeling iseen basisregelingdiegeschikt isvoorintegratie met een
vraagvoorspcllingsmodcl. Met behulp van een
vraagvoorspelling kan het gebruik van de supplctiereservoirs verder geoptimaliseerd
worden waarbij de basisregeling dient als 'fallback'.«

verbruik (m'/h)
12.300
gem. uurverbruik (m'/hj
7-53°
4.290
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