Registratiesysteem voor slibtransport: overzichtelijk en kostenbesparend

Zuiveringsschap Veluwe verwerkt het slib
van haar zuiveringsinstallaties centraal in
Apeldoorn. Voorheen werd dit slib voor
een groot gedeelte afgezet in de landbouw.
Strengere milieu-eisen verhinderen dit nu.
De keuze slib centraal te verwerken heeft
als gevolg dat er regelmatig transporten
tussen zuiveringsinstallaties en opslagplaats plaatsvinden. Om dit transport op
juiste wijze administratief te kunnen
controleren heeft het zuiveringsschap
Landustrie Sneek b.v. en Ingenieursburo
Balvers de opdracht gegeven hiervoor
een slibregistratiesysteem te ontwikkelen.
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Dit systeem, dat inmiddels naar wens functioneert, wordt gekenmerkt door het
gebruik van standaard componenten en
een brede toepasbaarheid.
Inleiding
In de provincie Gelderland is de zorg voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater
toevertrouwd aan een drietal zuiveringsschappen. Op de Veluwe wordt hieraan
invulling gegeven door het Zuiveringsschap Veluwe. Eén van de taken van het
Zuiveringsschap is het beheren van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's).
Momenteel zuiveren 14 installaties het
afvalwater van de 65 woonkernen en enkele
grote recreatieprojecten in het gebied.
Op de zuiveringsinstallaties komt zuiveringsslib als afvalprodukt vrij wat in het
verleden in belangrijke mate lokaal werd
behandeld en daarna als meststof werd
gebruikt. Door de invoering van wettelijke
maatregelen wordt de hoeveelheid zuiveringsslib, dat in aanmerking komt voor dit
gebruik, aanzienlijk minder. Het resterende
zuiveringsslib zal daarom gestort moeten
worden. Omdat de stortcapaciteit in ons
land beperkt is, is een volume-reducerende
behandeling vereist voordat storten is
toegestaan.

Samenvatting
Naar aanleiding van de behoefte die bij het Zuiveringsschap Veluwe bestond,
heeft Landustrie Sneek BV in samenwerking met het Ingenieursburo Balvers een
slibregistratiesysteem ontwikkeld, dat volledig voldoet aan de gestelde eisen. Het
systeem dat bestaat uit een aantal zuilen, die met behulp van PTT-lijnen en
signaalkabels verbonden zijn aan een centrale besturings- en registratie-eenheid, is
het mogelijk om het aantal administratieve handelingen te reduceren. Ook is een
continue verwerking van slibtransporten mogelijk. Naast een goed overzicht en
controle van de slibtransporten, levert dit ook een vermindering op van de kans
op fouten en lagere transportkosten.
De essentie van het systeem bestaat uit de combinatie van mechanische en elektrotechnische elementen. Deze twee elementen, die uitstekend door Landustrie
beheerst worden, komen in meer problemen naar voren. Landustrie gaat er dan ook
vanuit dat het principe breder toegepast kan en zal worden.

De invoering van de eisen die aan de
samenstelling van zuiveringsslib voor
hergebruik gesteld worden, betekende ook
voor het Zuiveringsschap Veluwe dat er
steeds minder zuiveringsslib geschikt
was voor hergebruik. Het Zuiveringsschap
Veluwe heeft daarom besloten het zuiveringsslib na een volume-reducerende
behandeling te storten. Deze volumereducerende behandeling bestaat uit een
oxydatie van het organische gedeelte
en een vergaande ontwatering van het
zuiveringsslib waardoor uiteindelijk nog
circa 5%van het oorspronkelijke volume
overblijft.
Omdat deze behandeling erg kostbaar is en
niet efficiënt op alle zuiveringsinstallaties
uitgevoerd kan worden, is besloten het
zuiveringsslib centraal te behandelen.
Hiervoor is de rwzi Apeldoorn door een
centrale ligging uitgekozen. Het zuiveringsslib wordt daarom van de verschillende
zuiveringsinstallaties, verspreid over de
Veluwe, naar de rwzi Apeldoorn vervoerd,
waar het zuiveringsslib de volume-reducerende behandeling ondergaat. In totaal
moet per jaar ongeveer 360.000 m 3 zuiveringsslib per vrachtwagen naar de rwzi
Apeldoorn worden vervoerd. Elke vrachtwagen kan ongeveer 40 m 3 zuiveringsslib
vervoeren wat betekent dat er circa 9.000
transporten per jaar plaatsvinden.
Om het slib op de rwzi Apeldoorn te
kunnen ontvangen is in 1991 gestart met
de bouw van een drietal slibbuffers en een
slibontvangststation waarin het zuiveringsslib tijdelijk opgeslagen kan worden.
Bijkomend voordeel is dat het zuiveringsslib van de verschillende zuiveringsinstallaties in de slibbuffers gemengd wordt,
waardoor het een meer homogene samenstelling krijgt.
Redenen voor de ontwikkeling van het
slibregistratiesysteem
Aangezien, zoals vermeld, het aantal slibtransporten enorm is toegenomen, werd
het noodzakelijk geacht de slibregistratie

te automatiseren. Uit berekeningen is
gebleken dat door het grote aantal slibtransporten het zelfs noodzakelijk is buiten
werktijden te laden en te lossen. Dit betekent dat de arbeidskosten hoger zouden
zijn als er niet geautomatiseerd zou
worden.
Voor de transporteur geldt bovendien dat
wanneer men niet gebonden is aan de
tijden waarop er personeel aanwezig is op
de rwzi's de transportkosten door optimalisatie veel lager kunnen zijn.
Een ander voordeel dat automatisering
oplevert is de reductie van het aantal
menselijke fouten. Het gebruik van geautomatiseerde systemen betekent verder een
eenvoudige controle en registratie van de
transporten. Op grond van deze registratie
is het vervolgens eenvoudig om ook de
betalingen voor de transporten te regelen.
De gedachte achter het ontwerpen van het
slibregistratiesysteem is vooral de vereenvoudiging van de administratieve verwerking van de transporten.
Doelstellingen van het systeem
Kort samengevat werden voordat het
slibregistratiesysteem werd ontwikkeld, de
volgende doelstellingen geformuleerd.
- Beperking van de administratieve werkzaamheden en bedieningshandelingen;
dankzij de automatische verwerking, is het
aantal administratieve handelingen zeer
beperkt. Dit is vooral ook belangrijk gezien
het feit dat het aantal slibtransporten
enorm is toegenomen. Een handmatige
registratie zou kostbaarder zijn.
- Goed overzicht en controle van de aangevoerde slibhoeveelheden te Apeldoorn;
doordat men centraal handelt, is het
noodzakelijk dat er een overzicht wordt
bijgehouden van de kwaliteit en herkomst
van het zuiveringsslib. Met behulp van
computerprogramma's is dit op eenvoudige
wijze te realiseren.
- Slibtransport buiten de werktijden;
doordat het niet noodzakelijk is dat er
personeel op de rwzi Apeldoorn aanwezig
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is wanneer er slib gestort wordt, zijn ook
de kosten lager. Nu is het mogelijk dat er
continu slib gestort wordt.
- Kleinere kans op fouten; het aantal
menselijke handelingen vermindert, waardoor ook de kans op menselijke fouten
minder wordt.
- Lagere transportkosten. Dit is een
logisch gevolg van het feit dat het voor de
transportonderneming ook mogelijk is
buiten de openingstijden slib aan te leveren.
Betrokken partijen
Aangezien het Zuiveringsschap Veluwe de
wens heeft geuit om een slibregistratiesysteem te ontwikkelen kan men deze
organisatie als de initiatiefnemer beschouwen.
Voor de uitwerking van het systeem
schakelde het Zuiveringsschap de hulp in
van Landustrie Sneek BV. Dit bedrijf is
niet alleen producent van mechanische
apparatuur voor riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties maar heeft ook de nodige
ervaring op het terrein van de elektrotechnische apparatuur.
Door de specifieke eisen en het feit dat
maatwerk geboden moest worden, heeft
Landustrie voor de software en een
gedeelte van de hardware Ingenieursburo
Balvers uit Heerhugowaard als toeleverancier ingeschakeld. Deze drie partijen
hebben een functioneel ontwerp ontwikkeld, die via een aantal brainstormsessies
tot stand is gekomen.

Korte omschrijving van het slibregistratiesysteem
Tijdens de uitwerking van het functionele
ontwerp is een systeem ontwikkeld waarbij
elke chauffeur van de vrachtwagen een
genummerde chipkaart bij zich draagt
waarmee de registratie voor de diverse
slibtransporten kan plaatsvinden. Bij elke

lokatie waar slib moet worden opgehaald is
een zuil geplaatst voorzien van een lezer
(zender/ontvanger), besturing en modem.
De toegangscontrole op rwzi Apeldoorn en
het sliblosstation worden ook van een lezer
voorzien. Bij vertrek van de tankauto bij
één van de lokaties waar slib moet worden
opgehaald, meldt de chauffeur zich met
zijn kaart. Het nummer van de kaart, de
lokatie, datum en tijd worden via het •
telefoonnet gemeld op de rwzi Apeldoorn.
Op rwzi Apeldoorn moet de kaart worden
gebruikt om toegang tot het terrein te
krijgen. Het nummer van de kaart, datum
en tijd worden geregistreerd. Bij aankomst
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van de tankauto bij het substation moet
opnieuw de kaart worden gebruikt. Aan
de hand van het nummer van de kaart
wordt gecontroleerd of de chauffeur zich
op correcte wijze heeft gemeld. Na goedkeuring wordt de afsluiter van het gekozen
lospunt geopend en kan het slib worden
gelost.
De herkomst (naam laadstation) en
hoeveelheid gelost slib wordt vastgelegd en
gekoppeld aan de overige geregistreerde
gegevens. Voor een droge-stofbepaling
wordt automatisch een debiet-proportioneel monster genomen. Na levering produceert de apparatuur een etiket voor de
monsterfles en een afleverbon voor de
chauffeur. Het gehalte droge stof wordt
later na bepaling toegevoegd aan de al
geregistreerde gegevens. De geregistreerde
gegevens worden door een d-Base programma overgezet naar het administratief
systeem van het Zuiveringsschap en
vervolgens tot overzichten verwerkt.
In het bedrijfsgebouw van de rwzi
Apeldoorn is de benodigde apparatuur
voor de controle en registratie opgesteld.
Het sliblosstation is voorzien van een
besturingssysteem voor de losplaatsen.
Dit systeem staat in verbinding met de
apparatuur in het bedrijfsgebouw.
Met de realisatie van het hierboven
omschreven systeem wordt op eenvoudige
wijze inzicht gekregen in de slibtransporten. Ook is het mogelijk zonder dat er
personeel op de rwzi Apeldoorn aanwezig
is, slibtransporten uit te laten voeren.
Hierdoor kan de vervoerscapaciteit efficiënter worden ingezet en de buffercapaciteit
optimaal worden benut, wat lagere transportkosten tot gevolg heeft. Doordat de
computer alle relevante gegevens opslaat is
het aantal administratieve handelingen
beperkt tot het toevoegen van de bemonsteringsresultaten en het samenstellen van
overzichten. Dit betekent een afname van
de administratieve handelingen, wat ook
kostenbesparend werkt.
Het feit dat er gestreefd wordt naar maatwerk met gebruikmaking van standaard
componenten zorgt ervoor dat ook de
kosten voor dergelijke systemen relatief
laag gehouden worden.
Andere toepassingen
Het systeem van slibregistratie, zoals dat in
dit artikel is omschreven, betreft een stukje
maatwerk, naar aanleiding van de wensen
van de klant, het Zuiveringsschap Veluwe.
Hoewel het maatwerk betreft, betekent dit
niet dat deze toepassing niet bij andere
projecten gebruikt kan worden. Het is
namelijk heel goed mogelijk om dergelijke
systemen bij andere toepassingen te
gebruiken waar overeenkomstige eisen
gesteld worden. Het is zelfs zo, dat het
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systeem zoals hier omschreven ook
geschikt is voor andere toepassingen. Zo
wordt het systeem bijvoorbeeld gebruikt
voor de toegangscontrole voor de kantoren
van het Zuiveringsschap. Het vereenvoudigt de registratie van de personen die de
gebouwen, bijvoorbeeld buiten werktijd
bezoeken.
Het is een algemeen gegeven dat deze
vorm van automatisering, waarbij mechanisch en elektrotechnisch gekoppeld
worden, een groot aantal voordelen
oplevert. Landustrie Sneek BV is samen
met Ingenieursburo Balvers zeer goed in
staat om dergelijke systemen samen te
stellen aangezien zij deze combinatie
uitstekend beheerst. Er zijn natuurlijk
meerdere toepassingsgebieden te bedenken, zoals registratie van bezoekers,
registratie van produktieniveaus of huishoudelijk afval, opslag van produkten en
dergelijke. Een andere mogelijkheid, die
aansluit bij de geschetste toepassing is de
overstortregistratie van bijvoorbeeld riolen
en rioolgemalen.
Conclusie
De beschreven aanpak en de flexibele software maken duidelijk dat het mogelijk is
een dergelijk technisch automatiseringproject snel en economisch te realiseren.
Immers of het systeem nu wordt gebruikt
voor een machinebesturing, een automatische fietsenstalling, een serie bakkerijmachines die op afstand bestuurd moeten
worden of een kantoorgebouw, het is allemaal zeer goed mogelijk. De ruggegraat is
er al, slechts de applicatiesoftware moet
geïmplementeerd worden.
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Drinkwater DZH voldoet
aan de normen van het
Waterleidingbesluit
In het drinkwater afkomstig van het
pompstation Scheveningen worden lage
concentraties van de stof AMPA (aminomethylfosfonylzuur) waargenomen. AMPA
is een afbraakprodukt, dat wordt gevormd
uit het landbouwbestrijdingsmiddel glyfosaat. Het kan echter ook ontstaan uit
andere verbindingen. Concentraties van
deze stof werden in 1995 aangetroffen in
het drinkwater afkomstig van het pompstation Katwijk.
Naar aanleiding daarvan is in opdracht van
de Regionale Inspectie van de Volksgezondheid in Zuid-Holland door het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieuhygiëne (RIVM) onderzoek gedaan
naar mogelijk nadelige gevolgen van
AMPA voor de volksgezondheid. Uit de
beoordeling van het RIVM komt naar
voren dat deze stof in de waargenomen
concentraties geen risico voor de mens
vormt. Ondanks de waargenomen concentraties van AMPA voldoet het afgeleverde
drinkwater van DZH aan de normen van
het Waterleidingbesluit. Dit wordt door de
Regionale Inspectie bevestigd.
Eind 1994 werden glyfosaat en AMPA
aangetoond in oppervlaktewater dat door
een aantal waterleidingbedrijven wordt
gebruikt voor de bereiding van drinkwater.
Deze waterleidingbedrijven en Kiwa stelden vervolgens onderzoek in naar de
aanwezigheid van glysofaat en AMPA in
ruw water en drinkwater. Hieruit, maar ook
uit vervolgonderzoek, is gebleken dat de
herkomst van AMPA niet goed is vast te
stellen. Wel is duidelijk geworden dat de
verontreiniging zich bevindt in de rivieren
de Rijn en de Maas.
Uit de laatstgenoemde rivier neemt DHZ
water in voor de bereiding van drinkwater.
Glysofaat en AMPA zijn goed oplosbaar
in water. Hierdoor is totale verwijdering
van deze stoffen bij de bereiding van
drinkwater uiterst moeilijk. Door DHZ en
Kiwa en VEWIN wordt daarnaar uitgebreid
onderzoek verricht. Over de aanwezigheid
van glysofaat en AMPA in de bronnen
en verwijdering tijdens de drinkwaterbereiding is in januari 1996 een artikel
verschenen in het tijdschrift H 2 0 .
De huidige meetmethoden voor het vaststellen van de hoeveelheid AMPA in
drinkwater zijn nog niet helemaal betrouwbaar. Daarom waren meerdere metingen
nodig om de hoeveelheid AMPA in het
drinkwater afkomstig van het pompstation
Scheveningen te kunnen vaststellen. DZH
meldt de resultaten regelmatig aan de
Regionale Inspectie van de Volksgezondheid in Zuid-Holland.
De in het drinkwater van het pompstation
Scheveningen geconstateerde aanwezigheid
van een ongewenste stof toont opnieuw de
ernst aan van verontreinigingen in bronnen voor de bereiding van drinkwater.
De waterleidingbedrijven, verenigd in de
VEWIN, stellen zich op het standpunt dat
het overheidsbeleid gericht moet zijn op
vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Alleen als de bronnen
worden beschermd, is de produktie van
goed en betrouwbaar drinkwater met
betrekkelijk eenvoudige middelen blijvend
te waarborgen, (persbericht DZH)

