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MENSELIJK I N G R I J P E N WORDT TOT E E N M I N I M U M BEPERKT

Deautomatiseringvande
drinkwatervoorziening
WaterleidingMaatschappijDrenthe(WMDjmaaktaljarenlanggebruik vandeproducten en
dienstenvanABBAutomation. Waterleidingmaatschappijen moetenkostenbewustwerken.Zij
moetenefficient omgaan metgrondstoffen, productiemiddelen enpersoneel.Doorverregaande
automatiseringvandewinning-,productie-endistributieprocessen kunnendekosten mde hand
gehoudenworden.Bovendienisautomatisering vangrootbelang voordebetrouwbaarheid vande
drinkwatcrlevering.ABB heeftsamenmetWMDeen automatisenngsconccptgerealisccrd, waarmee
de drinkwatervoorziening inDrenthevolledigautomatisch kan verlopen.Menselijk ingrijpen wordt
toteenminimum beperkt.
WMDheeft meerdan15jaar ervaring
met modernebesturingstechnieken, Inhet
beginvandejaren '80isnaaraanleidingvan
eenbrand inhetdrinkwaterproductiebedrijf
Beilenbegonnen methetombouwenvan
handbediening naar volledigeautomatisering.Hetbetrofniet alleende introductie
vanstand-alone ProgrammableLogic
Controller's (PLC), maar ookeenkoppeling
vandezePLC'smeteencentralebesturingscomputer.Viabeeldschermen entoetsenbordenindezecentralewacht wasdebedrijfsvoeringvandeaangesloten pompstations
niet alleen tevolgen,maar ooktebeïnvloeden.WMDwasheteerste waterleidingbedrijfdat zovergingmetdezemoderne
technieken.Deervaringen warenzeerpositief Maaralsgevolgvanhetfeitdatdefabrikantdezeapparatuur niet meer vervaardigd
engeziendeleeftijd vandezeapparatuuris
besloten overtestappen opnieuwe techniek:
hetABBAdvantOCSsysteem.
DeWMDheeft deautomatisering van
haar productie-installaties opeigen wijze
vormgegeven,meteenkleine ontwerpafdeling.Dezeafdeling isgespecialiseerd omzelf
productie-installaties uitvoeringsgereed
voortebereiden.Bijgrote projecten wordt
extra personeelgeleend ofworden afgeronde
onderdelen uitbesteed. Uitgangspunt is dat
deWMDtechnisch deregieinhanden
houdt.Bij deautomatisering heefr deWMD
ervoorgekozenniet zelfde software te
schrijven. Ditisvaakeenapparatuurgericht
specialismedateigenlijk alleen nodigis als
nieuwe processen ofveranderingen in
processen nodigzijn. Het projectenbureau
geeft door middel vaneenprocesbeschrijvingvrij nauwkeurig aanhoedeinstallatie
moet werken.Daarnaast worden eisen
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gesteldaandebedieningendehoc visualisatieplaats moeten vinden.
Deherautomatisering vanalleproductieinstallatiesvergteenaanpakdiemeerdere
jaren inbeslagneemt.Bijhetingaan vaneen
dergelijk traject ishetnoodzaakdat tussen
WMDenABBeenvertrouwensrelatie bestaat,
waarbijgoedeafspraken zijn gemaakt.Mede
omABBscherp tehouden heeft eenaantal
waterleidingbedrijven zichineengebruikersgroep(AGG)georganiseerd.Tevensis
dezegroepeenactiegroepomABB tebewegenspecialetoepassingen,toegesneden opde
waterleidingbranche,teontwikkelen.
Voordeleveringvandrinkwater heeft
WMDdeprovincie ingedeeld inderegio's
zuidwest,zuidoost ennoord.Inelkeregio
bevindenzich vier drinkwaterproductiebedrijven endrie distributiepompstations.
Gepland isdateerst deregiozuidwest,
vervolgens zuidoost endaarna noordgemoderniseerd gaan worden.
Debelangrijkste eisendieaanhet
nieuwe systeemgesteld worden,zijndat
vanuit eencentralewacht inelkeregioeen
liveverbinding metdeonderstations moet
bestaan,dathetsysteem gebruiksvriendelijk
is(combinatie vanbedieningenvisualisatie],datdecompletecentrale wacht faciliteit
beschikbaar moetzijn viaeenportablePC
voor thuisbediening (storingsdienstdoende
machinist),dathetcentralesysteem allerlei
belangrijke productie-informatie centraal
moet kunnen opslaan voordeautomatisch
tegenereren technische week-enmaandrapportages entrendingvanallerleiprocesvariabelenendatdesoftware gestandaardiseerdmoet worden.
Deteprogrammeren procesonderdelen
moeten alsgestructureerde eenheden

ontwikkeld worden,zodat zijondanksspecifieke afwijkingen inallestations toegepast
kunnen worden.
Industriële computersystemen (controllers)bewaken,besturenenregelendeinstallatiesopdelocaties.Dezecontrollers
beschikken overbesturings-en regelfuncties,dieonderanderehetautomatisch
in/uitschakelen vanpompenen filterstraten
opbasisvanvoorafgegeven instellingen
uitvoeren.Veiligheidsprocedures voorkomen
dat falende installatiedelen (bijvoorbeeldeen
niet-startende pomp)totproblemen leiden.
Eensneeuwbaleffect zouhetgevolg kunnen
zijn.Alseengewenstepomp nietstart, zorgt
decontroller ervoordateen alternatieve
pompinbedrijf komt,zodat degewenste
pompcapaciteit alsnogwordt bereikt.
Opbelangrijke locatieszijn lokalebeeldschermen (OperatorStations)geplaatst,die
deoperators(ofmachinisten)presentatie-en
bedieningsfuncties bieden.Een lokaalOperatorStationpresenteert meldingen enstatussignalenuitdecontroller aandeoperator.Hij
kanzichdaarmeeeengoedbeeldvormenvan
detoestand vandeverschillende installaties
opeenlocatie.Inprincipeworden deinstallatiesopdelocatiesvolledigautomatisch
bewaakt,bestuurdengeregeld,maarhet
blijft altijd mogelijk debesturinglokaalover
tenemen.DelokaleOperator Stations
wordenvooralgebruiktomtijdig storingen
tesignalerenen,dooringrijpen vanoperators,tevoorkomenenofte verhelpen.De
controllersopdelocatieszijn viaeen
communicatienetwerk metderegiowacht
verbonden.Decommunicatie tussen delocatiesenderegiowachr isgebaseerdopstandaard CiscoroutersenKPNhuurlijnen.De
routerszijn zodaniggeconfigureerd,dat
verkeervanennaardelocatiesenderegiowacht wordt toegestaanenverkeer tussen
locatieswordtgeblokkeerdomtezware
belastingvandecommunicatielijnen tevoorkomen.Desgewenstkanverkeertussende
locatiesonderlingworden toegelaten,zodat
menvanafeenlokaalOperatorStationover
dezelfde mogelijkheden quapresentatieen
bedieningbeschiktalsvanafeenOperator
Stationinderegiowacht.
Deregiowacht isuitgevoerd meteen
aantal Operator Stations,diedeoperatoreen
volledigengedetailleerd inzicht inhet
verloopvanproductieendistributie bieden.
VanafdezecentraleOperaror Stations heefr
eenoperator eenvolledigoverzicht vanalle
installaties inderegio.Destations beschik-

kenoveralarmfuncties, waarmee storingen
in het procesautomatisch worden gemeld.
Deoperator kansneloorzakenvan storingen
achterhalen en verhelpen.
EenInformation Management Station
inderegiowachr maakt deeluit vande
configuratie. Dit station verzamelt automatisch relevanteproductiegegevens (debieten,
drukken,grondstoffenverbruik, schakelingenvanprocesinstallaties,draaiuren),
verwerkt dezein rapporten en slaatdezeop
voornaslagenadministratieve verwerking.
Hetstation beschiktovergeavanceerde
functionaliteit, diehet mogelijk maakt
gegevensuit decontrollers direct tebenaderen.Deverzameldegegevensworden via het

kantoornetwerk vanWMD beschikbaar
gesteld aan administratieve gebtuikers.
Opderegiowacht isverder eengrootbeeld projectiesysteem aan éénvande
centraleOperator Stations gekoppeld. Opdit
systeem wordt een landkaart vandeprovincieDrenthe gepresenteerd met daarin de
drukken, debieten enstatusinformatie van
depompstations enopjagers.Deoperator in
deregiowacht kan metéénoogopslagde
situatie vandewatervoorziening inde
provincie in ogenschouw nemen.Desgewenst kanelkdisplayvaneen Operator
Station ophetgrootbeeld projectiesysteem
worden gepresenteerd.
Opelkelocatieiseen automatische
alarmfunctie indecontrollers geïmplementeerd.Alszichbuiten denormale werktijden
storingen indeprocesvoortgang voordoen,
wordt dedienstdoendewacht viaeensemafoonoproep gewaarschuwd. Deopgeroepen
wacht kanzich,vanafzijn portable PC,via
een kieslijnverbinding eneen Remote
AccessServer toegangverschaffen toteen
Operator Station inderegiowacht. Opdeze
manier ishij instaat,vanafzijn woning of
onderweg, in teloggen in hetsysteem.Vanaf
dePCbeschikt hij,nahet doorlopen vaneen

inlogprocedure,overalleprocesdisplays en
informatie, dieopdeOperator Stations inde
regiowacht terbeschikkingstaan.Ook krijgt
hij daarmee toegang tot alleinformatie in
het Information Management Station.Dit
stelt hem instaat deoorzaakvaneen storing
op tesporen en teverhelpen. Afhankelijk
vandeaard vandestoring kan hij besluiten
naar debetreffende locatietegaan ofde
storing viabepaaldecommando's en/of
wijzigingen in instellingen (tijdelijk)
verhelpen omverdereactietot eenlater tijdstip uit testellen.OpverzoekvandeWMD
kunnen ABB applicatieengineers enservicepersoneelviahetzelfde mechanisme inloggenophet systeem inderegiowacht.Zokan

ABB opafstand deoorzaak vansysteemstoringen in hetAdvant OCS systeem analyserenenmogelijk verhelpen,en bijvoorbeeld
ookkleineapplicatiewijzigingen uitvoeren.

Prognose reinwaterafgifte
Eénvandebelangrijkste functies in het
besturingsconcept isde reinwaterafgifteprognoseberekening. Deze berekening
bepaaltdegewenstehoeveelheid drinkwater
vooreen bepaald tijdstip in het distributienetop basis vandevoortschrijdende dagafgifte (dein het verleden afgenomen hoeveelheden drinkwater perdag),dedagvande
week,demaand vanhetjaar endeetmaalverdeling (deprocentuele verdeling vande
waterafgifte overeenetmaal).
Deoperator kandeeindresultaten vande
berekeningen (deuurwaarden vooreen
bepaaldedag)bijstellen door wijzigingen in
deverschillende factoren aan tebrengen en
deberekeningen opnieuwtelaten uitvoeren.
Opbasisvandeuitkomst vandeprognoseberekening wordt vervolgensde
vereistewaterproductie bepaald.Deoperator voerthiertoegegevens in overdeproductiecapaciteit indevorm van het beschikbaar
aantal pompen, voor-ennafdters, beluchtersen reactoren.Metbehulp vandezegege-

vensberekent het systeem opwelke,meest
efficiente, manier degewenste hoeveelheid
drinkwatergeproduceerd kanworden.
Desgewenst kandeoperator verschillende
productiescenario's voorelkvandezuiveringen laten berekenen, waarbij tevensrekening wordtgehouden met productieop
anderezuiveringen. Uiteindelijk kiest hij
vooreen bepaald scenario,waarbij een minimum aantal in-enuitschakelingen van
productiemiddelen wordt bereikt.
Deverschillende zuiveringsinstallaties
bestaan elkuit éénofmeer zuiveringsstraten.Eenstraat wordt bij-ofafgeschakeld
afhankelijk vanhet niveau vandereinwaterkelder. Datwordt bepaald doorde afname
(afvoer) endoordeproductie (toevoervan
drinkwater).Het niveau vande reinwarerkclder,waaropeenstraat wordt bij-ofafgeschakeld, wordt bepaald doordeoperator op
basisvandeberekende productiescenario's
endeprognoseberekening vanhet reinwaterkelder niveau.
InBeilenwasvanaf1983 dezeprognosebesturingoperationeel.Voorafgaand aandit
project isdoelbewust afgeweken omdeapparatuur zelfvolledigautomatisch deberekendemeestoptimale inschakelsetpointste
activeren,zoalsdatvanaf1983inBeilen functioneerde.Deredenhiervoor isdatdezuiveringsinstallaties quaproces ingewikkelder
worden (doormeerdereprocesstappen achter
elkaarenkeuzesophetgebiedvanleveringszekerheid).Bovendienkandemachinist deze
prognose meergebruiken alseentooi,zodat
zijn betrokkenheid bij hetprocesnietgeminimaliseerd wordt.In tijden vannood moet
dezelfde machinist hetproces handmatig
kunnen bedienen.

Ervaringen
Deregiozuidwest isinmiddels opgeleverd.Demachinisten zijn enthousiast over
degebruiksvriendelijkheid, standaardisatie
enbesturingsfilosofie van het automatiseringssysteem. Lokaal levert het dezelfde
functionaliteit alsindecentrale regiowacht.
Deinformarie overdelange termijn-trend
geeft meer inzagein het verloop vande
processen.Dethuiswachtfunctionaliteit is
gelijk aandievandecentrale regiowacht.De
standaardisatie heefr aantoonbaar besparingenopgeleverd en leiddetot een beperkre
voorraad reserve-appararuur. En tenslotte
kanABB hetautomatiseringsconcept ende
besturingsfilosofie vandeWMDgoedcontinueren en waarborgen, f
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