Procesautomatisering eenduidig beschrijven

Inleiding
In toenemende mate vindt de drinkwaterproductie geautomatiseerd plaats. Grootschalige eenheden, bediening op afstand en
zeker ook de kwaliteit van het te leveren
drinkwater liggen hieraan ten grondslag.
Tegenwoordig beslaat procesautomatisering circa 5 tot 10% van het projectbudget en gaat de realisatie ervan soms
met de nodige spraakverwarring gepaard.
Alle reden dus om over te gaan tot het
eenduidig beschrijven van procesautomatisering, aldus de heren ing. G. Veerman van
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de NV PWN en ing. C. Cornax van de
Stichting STABU in hun hoedanigheid van
resp. voorzitter en secretaris van een
STABU-werkgroep.
PWN initiatief
Op initiatief van de NV PWN werd op
4 oktober 1994 in samenwerking met de
Stichting STABU een informatiebijeenkomst gehouden. Onder ruim 100 aanwezigen werd de behoefte gepeild naar
standaardisatie bij het samenstellen van
bestekken. Het initiatief heeft geleid tot
twee STABU-werkgroepen, met het doel
teksten te ontwikkelen op het gebied van
resp. leidingverbindingen en procesautomatisering+meet- en regelapparatuur. Dit
artikel handelt over de bevindingen van de
laatst genoemde werkgroep.
STABU-werkgroep Procesautomatisering
Op 5 april 1995 is de werkgroep van
start gegaan. In de werkgroep zijn zowel
opdrachtgevers (PWN, WLF, WRK),
adviseurs, (Bravenboer & Scheers, DHV
Water, Intersec, Stork IBN, Tebodin,
Witteveen &Bos), leveranciers (ABB
Systemen) als aannemers (Rietschoten &
Houwens Systems, Rossmark) vertegenwoordigd.
Tijdens de eerste bijeenkomsten is nagegaan
welke zaken het bestek beïnvloeden, zoals
de wijze van aanbesteden en de beschrijving van het project tot op het niveau van
functioneel ontwerp of technisch ontwerp.
Hieruit kwam naar voren dat er in de prak-

Samenvatting
De beschrijvingswijzen van te realiseren automatiseringsprojecten en de interpretatie
ervan, kunnen leiden tot communicatieproblemen tussen opdrachtgevers, adviseurs,
aannemers en leveranciers. Het hanteren van eenduidige beschrijvingen helpt dit
voorkomen. Een branchebrede aanpak is nodig voor het oplossen van dit probleem.
Dit artikel roept hiertoe op.

tijk zeer verschillende beschrijvingen
worden gehanteerd, waarbij beschrijvingen
vaak op meerdere wijzen kunnen worden
uitgelegd.
Procesautomatisering opjaaginstallatie
Om niet in discussies te blijven steken is
besloten om met een klein team de procesautomatisering voor een eenvoudige
opjaaginstallatie te beschrijven. Bij het
uitwerken ervan bleek dat het vakgebied
procesautomatisering geen eenduidige en
breed geaccepteerde benamingen kent.
Dit is het gevolg van enerzijds de relatief
jonge leeftijd van het vakgebied procesautomatisering en anderzijds de dynamische
ontwikkeling ervan.
Bij de evaluatie van dit kleine project in de
werkgroep werd geconstateerd dat voor een
eenduidige beschrijving van de samenstellende delen en functies van procesautomatisering er een gedetailleerde structuur nodig is. Gedacht wordt aan hardware
onderdelen en software functionaliteit.
Voor algemeen gebruik isbinnen de branche
consensus nodig over deze structuur.
Eenduidig gedefinieerde begrippen zijn
voor het opstellen van een dergelijke structuur een voorwaarde.
Actuele situatie werkgroep
Doelstelling
De doelstelling van de werkgroep is het op
een gestructureerde wijze opstellen van
beschrijvingen van functies en onderdelen,
waarmee een projectengineer proces-autoStichting STABU
DeStichting STABU is een samenwerkingsverband tussen partners in de bouw- en
installatienijverheid.Inhet bestuur wordt
deelgenomen door vertegenwoordigers
namens opdrachtgevers/overheid, architecten/adviseurs, bouwkundige en installatietechnische aannemers en fabrikanten/toeleveranciers.
De Stichting STABU is beheerder en uitgever
vande gestandaardiseerde bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw.
De STABU-systematiek bevat teksten voor
de bouw- en installatiesector, zowelvan
technische als administratieve enjuridische
aard. Degebruikers van de systematiek
maken bij het samenstellen van hun bestek
een selectie uit de STABU-teksten en
definiëren deze tot bestekteksten.
DeStichting STABU is o.a. vertegenwoordigd
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matiseringsinstallaties op een eenduidige
wijze kan specificeren. Dit betreft zowel het
'wat' als het 'hoe'. Het gevolg hiervan zal
zijn dat misverstanden worden voorkomen,
projecten minder tijd vergen en met
minder kosten worden gerealiseerd.
Immers de communicatie tussen de
betrokken partijen vindt eenduidig plaats.
Voorwaarden
Om de doelstelling te bereiken zullen de in
de waterwereld gebruikte begrippen voor
procesautomatisering moeten worden
afgestemd en beschreven. Hiervoor is
decompositie van procesautomatiseringsinstallaties noodzakelijk en aansluitend
hierop het classificeren van de uit de
decompositie verkregen elementen. Onder
decompositie wordt verstaan het opdelen
in elementen, bijv. een procesbesturingsysteem kan bestaan uit in-/outputkaarten
en verwerkingseenheid. Onder classificatie
wordt verstaan het indelen in klassen,
bijv. outputkaarten kunnen tot de klasse
I/O-kaarten behoren.
ISO-ontwikkelingen
Tijdens haar werkzaamheden neemt de
werkgroep kennis van de ontwikkelingen
in ISO-verband. Wereldwijd worden er
inspanningen verricht die moeten leiden
tot een eenduidig berichtenverkeer, waarbij
gegevens langs elektronische weg worden
uitgewisseld. Onverbrekelijk hieraan
verbonden is de eenduidige opslag van die
gegevens. De ISO-norm 10303 STEP
(Standard for the Exchange of Product
model data) heeft tot doel de eenduidige
elektronische uitwisseling en archivering
van engineeringsgegevens te bewerkstelligen, onafhankelijk van toepassingen
of partijen. Het gaat hierbij om alle
engineeringsgegevens van een gebouw,
installatie of fabriek en wel gedurende alle
levensstadia, van ontwerp tot en met sloop.
STABU-systematiek
Procesautomatisering is net zoals pompen,
leidingen, energievoorziening, enz. een
onderdeel van een installatie. Ook de juridische en administratieve aspecten zijn op
hun manier bij de realisatie van een installatie betrokken.
De STABU-systematiek kan voor deze
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hierbij zijn kennis, ervaring en samenwerking. Door de brede vertegenwoordiging uit het gehele werkveld is het mogelijk om de kennis en ervaring van de
leveranciers, aannemers, adviseurs en eindgebruikers te benutten bij het opstellen
van begrippenlijsten en beschrijvingen.
Oproep tot deelname
Uit het voorgaande mag blijken dat het
door PWN genomen initiatief wordt
ondersteund en dat er nog een lange maar
interessante weg is te gaan alvorens het
doel te bereiken.
Een brede vertegenwoordiging van de
branche is nodig voor een goede aanpak en
een gedragen resultaat. Vandaar de oproep
tot deelname.
Voor deelname kunt u contact opnemen met
de heer ing. G. Veerman van de NV PWN
(tel. 023-5413186, fax 023-5413330)
of de heer ing. C. Cornax van de Stichting
STABU (tel. 0318-63 3026,
fax 0318-63 5957).

Afb. 3 - Uitvoering.

folie en een drain. De drainagemachine
is voorzien van schutboorden die voorkomen dat duinzand in de sleuf stroomt
(zie afb. 3).
In februari 1993 zijn in drie oost-west
liggende raaien peilbuizen geplaatst in het
Zwanenwater. Deze peilbuizen worden
tweewekelijks waargenomen. De waarneming van deze peilbuizen wordt de
komende twee jaar voortgezet. Ook wordt
het debiet dat via de afvoerputten naar het
poldergebied stroomt gemeten. Tijdens
deze meetperiode wordt de werking van
het scherm geëvalueerd.
8. Conclusie
Met behulp van boven beschreven oplossingsmethode is op een efficiënte wijze in
een korte tijd een verbetering van de
waterhuishouding in het Zwanenwater
gerealiseerd. Door bij het ontwerp zoveel
mogelijk rekening te houden met de lokale
situatie en het ontwerpen van een wateraanvoerplan, zijn de nadelige effecten voor
andere belangen zo beperkt mogelijk
gebleven.
De aanleg van folieschermen is toepasbaar
als een slechtdoorlatende laag binnen circa
5 meter beneden maaiveld aanwezig is.
De beschreven oplossingsrichting is breder
toepasbaar dan in dit artikel beschreven.
Andere gebruikstoepassingen zijn het
voorkomen van wateroverlast door het
beëindigen van (freatische) winningen
(in de duinen), het scheiden van grondwaterstromen bijvoorbeeld bij ongewenste
kwel uit aanliggende gebieden of watergangen naar natuurgebieden en het voorkomen dat goed grondwater wegstroomt
en verloren gaat voor winning.
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onderdelen en aspecten van het project
worden gebruikt. Voor sommige van deze
delen en aspecten zijn beschrijvingen voorhanden. Deze beschrijvingen worden door
de projectengineer voorzien van de projectgegevens en zo tot bestektekst verheven.
Resultaten STABU-werkgroep
De resultaten van de STABU-werkgroep
zullen aan de systematiek worden toegevoegd.
De werkgroep is gestart met het eenduidig
beschrijven van teksten voor het functioneel ontwerp (FO), dit in afwachting van
de ISO-ontwikkelingen. De sleutelwoorden
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Schoon Amsterdam
Gemeentewaterleidingen Amsterdam heeft
onderzocht of het watergebruik in Amsterdam afwijkt van het landelijk gemiddelde.
De uitslag is verfrissend. De gemiddelde
Amsterdammer gebruikt per dag twee liter
meer, voornamelijk om onder de douche te
gaan.Niet in bad,want van de Amsterdamse
huizen hebben er maar een op de vijf een
bad, in de rest van het land is dat een op
de drie.
Gemiddeld gaan Amsterdammers 0,78 keer
per dag thuis onder de douche. De rest van
Nederland houdt het op 0,68 keer.
Van de 136 liter drinkwater die de Amsterdammer per dag gebruikt spoelt het grootste gedeelte door het putje van de douche,
ruim 40 liter. De WC en de wasmachine
gebruiken 34 en 39 liter per dag per
persoon.
Amsterdam scoort laag als het gaat om het
door spoelen van het toilet vergeleken met
de rest van Nederland: 'maar' 34 liter per
dag per persoon in de rest van Nederland
is dat 39 liter. Amsterdam plast uiteraard
niet minder, maar doet dat vaker buiten de
deur.
De helft van de ondervraagden vindt het
tamelijk noodzakelijk minder drinkwater te
gebruiken. Drie op de tien vindt dat zelfs
noodzakelijk. Toen gevraagd werd of men
ook wist wat het water kostte moest 70%
het antwoord schuldig blijven. Maar een
op de tien weet dat een gemiddeld Amsterdams gezin een gulden per dag aan water
kwijt is. (Persbericht GW Amsterdam)

