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ACHTERGROND

AUTOMATISERINGSSYSTEEM IS M I L L E N N I U M P R O O F

WRKvernieuwtprocesbesturingsinstallaties
Watertrausportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK)levertgezuiverdoppervlaktewaterals
grondstofvoordrinkwaterbedrijven ende industrie.Zenoemtzicheenmilieubedrijfwatop een
verantwoordewijzezorgdraagtvoorwinning,zuivering,verkoopentransportvanlietwater. WRK
onttrektoppervlaktewaterenisopdatgebied éénvandegrootsteondernemingen vanNederland.
Vanuitdevestigingen inNieuwegeinenAndijkbewaaktzedekwaliteitvan hetwaterindeRijnen
hetljsselmeer. Devestiging inNieuwegein isreccntelijkgemodermseerd.
leidingstelselWRK-IIIbrengthetwatervan
hetwaterwinstation inAndijk naardeduinen
inCastricumennaardeindustrieinIJmond.
Nabij Heemskerkzijn dedrieleidingstelsels
metelkaarverbonden.Alshet watertransport
dooréénvandedrieleidingen stagneert,
kunnendetweeandereleidingendelevering
overnemen.Hierdoorontstaat eengrotemate
van leveringszekerheid.
Inaansluiting opdemoderniseringvan
deprocesbesturingsinstallatieinAndijk gaf
WRKvorigjaar september aan het bedrijf
Honeywellopdracht omhet systeemvoor
Nieuwegein tevernieuwen. Dedoelstelling
Dewaterwinstationshebben gezamenlijk
van het project washet besturingssysteem
eenmaximalecapaciteitvan260miljoen
millennium-proof
temaken vóór1
aprilzoalsdat door
deoverheid aande
waterbedrijven
wasopgelegd.
Honeywell
hanteert voor
projecten met een
dergelijke korte
doorlooptijd een
speciale techniek,
dePDSU-techniek
(ziekader).Met
behulp vanzo'n
PDSU(Project
Definitie enStartup) bijeenkomst
hebbenWRKen
Doorhettoevoegenvantjzerchlorideversnelthetbezmkmcjsproces
Honeywell dit
project opstructurele wijze aangepakt.
kubiekemeterperjaarenzijngevestigd in
Besloten werdhetbestaande visualiseringsNieuwegeinenAndijk.WRKgebruiktdrie
systeem tevervangen dooreen Honeywell
leidingstelsels voorhet transport van watet.
PlantScapeScadasysteem, waarbij de
Depompen-enleidingstelselsWRK-Ien
bestaandePLC's(met alleveld-besturingen
WRK-IIbrengen hetgewonnen en behansignalering) gehandhaafd konden worden.
deldewatervanhetwaterwinstation ir.
Erwaren driebelangrijke redenen om
CornellsBiemondteNieuwegein naarde
voordit systeem tekiezen.Teneersteis
waterleidingbedrijven endeindustrie.Het
WRKtransporteert het water vanuit de
productievestigingen naar deviercontractanten:degemeenteAmsterdam,PWN
WaterleidingbedrijfNoord-Holland, HoogovensStaalenCrownVanGelder Papierfabrieken.Dewaterleidingbedrijven infiltreren het water voordeproductie van drinkwater in deduinen.WRKlevert het product
alsproceswater aandestaal-enpapierindustrieindeIJmondenaandegemeente
Amsterdam voordeindustrie in hetwestelijk havengebied.

PlantScapeeenzeeropensysteem dat functioneert ineenWindowsNTomgeving.Dit
heeft alsgrote voordeel dat procesgegevens
eenvoudig viaWord ofExcel kunnen
worden aangeleverd ofworden geëxporteerd.Daarnaast maakt PlantScape gebruik
vaneen centraledatabase.Erhoeven dus
geenverschillende databronnen aanelkaar
gekoppeld teworden.Tenslotte isvia
PlantScapeeeneenvoudige link teleggen
naar een Honeywell management-informatiesysteem waaraan ookandere (niet-Honeywellsystemen) kunnen worden gekoppeld.
Hierdoor worden de informatiestromen
(van relevante procesgegevens) aanzienlijk
vereenvoudigd.
NadePDSUwerdinzeerkortetijd een
uitgebreide functionele specificatie opgesteld voordeuitvoeringvanhet project.Voor
dezespecificatie werdveelinformatie geleverddoorhetprojeerteam endeverschillendeoperarors vanWRK.Tijdens deze
gesprekken werdenookmet namedeoperatorwensen met betrekking tot het besturingssysteemgeïnventariseerd enzoveel
mogelijk indespecificatie opgenomen.
EssentieelvoorWRKwasdat debasisfunctionaliteit van hetoudevisualiseringsysteem voorzovermogelijk gehandhaafd
bleef.Hiertoe werden alledisplays met
behulp vanprint-outs zorgvuldigin het
nieuwesysteem overgenomen. Ookdedatabasewerd uit dePLCovergenomen in het
Scada-systeem.Vanwegedeverschillen in
functionaliteit tussen debeidesystemen
wasdit niet altijd eveneenvoudig.In
bepaalde situaties leiddedit ertoedat er
extra punten inhetPlantScape systeem
geconfigureerd moesten worden ofin
anderegevallen functionaliteit inde PLC
diende teworden aangepast.
Tijdens deFAT(FactoryAcceptanceTest)
werdendeWRK-operatorsmeteentweedaagsePlantScapecursusbijHoneywellin
Amsterdam vertrouwdgemaakt methet
nieuwesysteem.Dezoontstanecombinatie
vanPlantScapeScadaenSiemensPLC'swerd
opheteindvandezeFAT-periodeonderworpenaaneenintensieveJaar2000-test.AangezienhetPlantScapeScadasysteemalJaar2000readyisendePLC'sgeentijdfuncties herbergen,werdnietverwachtdaterproblemen
zoudenoptreden,hetgeenooknietgebeurde.

Calamiteiten
Indediscussieronddemillenniumproblematiekheeft deoverheidaanWRKopgelegddat ingevalvaneencalamiteit (bijvoorbeeldbijverontreinigingvandeRijnbijeen
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fall-out dooreenongelukbijeenkerncentrale),5000kubiekemetergrondwater peruur
moetkunnen wordengeleverd.Ineendergelijkgevalvindteenvolledigeby-passvanhet
open infiltratiegebied indeduinenplaatsen
levertWRKdirectwateraanopde snelfüters
vanGemeentewaterleidingen Amsterdam.
Omaandezeeistevoldoenwerdhet
systeem uitgebreid metdrieextracontrollers.Tweecontrollers zijn gereserveerd voor
allesignalen vanennaardezestien verschillendegrondwaterputten. Dederdecontrollerdraagt zorgvoordesignaleringen vande
energievoorziening. Opditogenblik bevindt
ditproject zich indeeindfase.
Aangezien bijdestart vanhet project,
tijdens dePDSU,gezamelijk metWRKaleen
heldere functionele specificatie was geformuleerd,kondirect methettechnisch basisontwerp worden begonnen.Aandehand
vanongeveer tien verschillende typicalsis
decompletedatabase voordegrondwaterwinningopgebouwd (eentypical iseen
blauwdruk, diedefunctionaliteit vaneen
specifiek procesgedeelte vastlegt, red.)
Debelangrijkste typicals leggendefunc-

PDSU sessie (Project Définition and Start-Up)
Deuitspraak 'eengoedbeginishethalvewerk'iszekervantoepassingbijhetaanpakkenvan
automatiseringsprojecten. Doordenadrukvanprojectmanagementactivitciten teleggenopde
definitie enstart vaneenproject,kunnen veelproblemenenverrassingen later tijdensde
realisatievanhetproject wordenvoorkomen.PDSUiseendoorHoneywellgehanteerde
methodiekdiespecifiek toegesneden isopdeaanvangsfase vaneenptoject.Een PDSUbestaat
uiteenééntotmeerderedagendurende workshopwaarinvertegenwoordigersdeelnemenvan
deverschillendebijhetproject betrokkendisciplinesvanopdtachtgeverenHoneywell. De
sessieswordenbijvoorkeuropneutraal terreingehoudenvooreenongestoord verloop.Dein
eenPDSUgehanteerdemethodieken richtenzichophetinteamverband definiëren enverhelderenvanalleeisen,wensenenmogelijke probleemgebieden, functionaliteit, relaties,prioriteiten,doelstellingen ennietindelaatsteplaatsverwachtingen dievantoepassingzijnophet
project.PDSUreikthiermeeverderdandezuivereprojectscoopzelf,doordatookdeprojectomgevingenzakelijke doelstellingen worden meegenomen.

tionaliteit vanrespectievelijk grondwaterpomp,afsluiter endebietmetet vast.Daarnaastzijn erooktypicalsvoor alarmeringen
hardware-beveiligingen gemaakt. Per
combinatievanpomp,afsluiter endebietmeterzijn voorelkewinput operatordisplaysgebouwd. Metbehulp vanop afstand
bedienbare in-enoutputs overhetgehele
WRK-terrein zijn alle grondwaterputsigna-

len viaglasfiberbekabeling verbondenmet
decentraal opgestelde controllers.
Daarnaast loopt momenteel eenonderzoeknaardetotale managementinformatiebehoefte binnen WRK. Hiervoor wordt
mogelijk Uniformancc PHD(een Process
History Database)gebruikt, dieookmetde
reedsbijWRKinAndijkgenstalleerdePHD
zalworden ge"ntegrcerd.•"

-""tA ^
/ T \ X, VcJpS^Jii

ACHTERGROND

BASISCONCEPT KOMT VAN WATERMAATSCHAPPIJ GELDERLAND

Automatiseringvan
vierwaterbedrijven
onderééndak
PRODISbviseenproces-automattsermgsbednifdat isvoortgekomenuiteenviertalwaterleidingsbedrijven.Eind 1997slotenWaterbedrijfGelderland [WG], deFlevolandseDrinkwaterMaatschappij(FDM),WaterleidingbedrijjMiddenNederland (WMN)enWatermaatschappij Zuid-Holland
Oost(WZHO)eenparticipatie-overeenkomst.Alleprocesautomatiseringzonbinnenéén(nieuwe)
onderneming wordenontwikkeld.AlsstandaardwerdgekozenvoorhetproecsautomatiseringsconceptvandevoormaligeWatermaatschappijGelderland(WMG).Devierwaterleidingbedrijven zijn
zowelaandeelhouderalsklant.
Denaam PRODISstaat voot Productie
enDistributie Informatie Systematiek.
PRODISvetzorgtdegeautomatiseerde doorgifte vanproductie-endistributiegegevens
uit devoorzieningsgebiedenvandewatetleidingbedrijven naareencentraledatabase.
Bovendien verzorgt hetbedrijf de uniforme
inrichting vanlokaleenregionale bestutings-enbedieningssystemen, waarmeeook
indeactuele processturing en -informatie
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vanonder meerpompstations kanworden
voorzien.PRODISwerkt opdit moment
alleenvoordevier waterleidingbedrijven
waar hetbedrijf uit isvoortgekomen. Door
despecialisatie indtinkwater isinmiddels
veelkennisopditgebied verworven.
Waterbedrijf Gelderland ismeteen
grootschaligproject begonnen omde gegevensverwerking opalhaar objecten inhet

Veluwe-enrivierengebied (zo'n40locaties)
te implementeren. Omdat hetsysteemvan
PRODISisgebaseerd opeenonrwerp van het
waterbedrijfkonWaterbedrijf Gelderland
allemogelijkheden vanhetsysteem benutten (naast waterbalansgegevens wordenook
onderhoudsgegevens opgevraagd). De
beoogde voordelenvanhetsysteem waren
het volledigautomatisch verzamelenen
verwerken vanbedrijfsgegevens, waarbij
strategische informatie direct uitde
bedrijfsgegevens kanworden gegenereerd
enopafstand beschikbaar is.Dedestijds
doorWaterbedrijf Gelderland zelfingezette
uniforme bestuting vanproductielocatiesis
breed toegepast,onder meer opdepompstations DeHaereenEpe.Daarnaast heeft
WaterbedrijfGelderland hetPRODISsysteemvoordecentraleaansturing vanuit
hoofdpompstationsystemen (HPS)geïmplementeerd opdeVeluweeninhetrivierengebied.MetdezeHPS'enisregionalebedieningenvisualisatiemogelijk gewordenvan
dezeverspreid gelegen locaties.
Eenander project waarPRODISaan
heeft bijgedragen iseenproject bijWZHO.
Allelocatiesinhetvoorzieningsgebied
(zuiveringsstations,suppletie-endistributicpompstationsendebelangrijkste in-en
verkooppunten) zijn aangesloten op het

