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WILLEKEURIGE INZET OPERATORS OP MEERDERE INSTALLATIES

Automatiseringin de
afvalwaterbehandeling
Automatiseringvanafvalwaterbehandeling isde afgelopen tientotvijftienjaar bijveelwaterbeheerdersmetsuccesgeïntroduceerd.Omverschillenderedenenkanhetnuthebbenomdebehandelingvanafvalwater verregaand teautomatiseren.Allereerstkunnencomplexeprocessenbeter
bestuurdworden.Ineeningewikkeldeinstallatie kunnen bepaaldedoelenopmeerderemanieren
bereiktworden, en kanhetvanbelangzijn datautomatisch debestemanierwordtgekozen.Door
automatisering vanhandelingen kanbesparingopdeinzetvanpersoneelplaatsvinden.Ditgeldt
zowelvoordeautomatisering vanhandelingenalsvoordeautomatisering vanrapportage in de
breedstezinvanhetwoord. Voortskan besparing inhetenergieverbruik plaatsvinden.
Eénvandevoordelen van automatisering isdebesparing opdepersonele inzet.
Metname kleinere afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi)hebben doorgaans weinig
aandacht nodig,enjuist deze kleinere
installaties zijn vaakniet centraal in het
gebied vaneenwaterbeheerder gelegen.Dit
betekentdat,uitgedrukt in inzet per behandeld inwonet-equivalent, telatiefveelpersoneelnodig isom hetzuiveringsproces aan
degang tehouden en tebewaken.
Zoisbijvoorbeeld de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) Uithuizermeeden
betrekkelijk klein met een ontwerpbelasting
van7.000i.e.Dezerwziisvollediggeautomatiseerd;voordedagelijkse bedrijfsvoering
isgeen personeel nodig.Eenkleinerwziis
natuurlijk niet buitengewoon complex van
opbouw,endeautomatische besturing heeft
danookvoornamelijk betrekking opde
procesbeheersing en bewaking van beluchting,nabezinking, slibtetout en indikking.
Dezerwzi kan uitsluitend viade softwarebediend worden.Indien nodigkan
Uithuizermeeden vanuit derwzi Garmerwolde,30kmverder,bediend worden.
Vanuit deze twzi kanookde monstername
wordengeactiveerd. Debedrijfs- enprocesgegevens worden viaeendata-acquisitieprogrammaovergebracht naat derwzi
Garmerwolde,waarverwerking enopslag
vandegegevens plaatsvindt.
VoorhetWaterschapVeluweisdeautomatiseringdoorHaskoning gestandaardiseerd.Het doelvandit project washet
mogelijk maken vandewillekeurige inzet
vanoperators opmeerdere rwzi's.Hierbij is
echter niet overgegaan ophet standaardiseringvandeapparatuur. Uitgangspunt was
detoepassing vanzogenaamde 'open proto-

collen'opsoftware-niveau. Dit houdt in,dat
overdracht vangegevens mogelijk istussen
apparatuur van verschillende leveranciers.
Hierdoor ishet mogelijk geworden dat
operators opmeerdere installaties werkzaam kunnen zijn,zonder dar het fabrikaat
vandeapparatuur gestandaardiseerd is.
BijWaterschapVeluwezijn bij deze
automatisering niet alleende waterkwaliteit
(viadezuivering) betrokken,maarookde
waterkwantiteit, viadebesturing vangemalenenstuwen. Indetoekomst zullen alle
systemen door middel vaneen geografisch
informatiesysteem met elkaar kunnen
communiceren. Hierdoor wordt het mogelijk inreal-time temonitoren en testuren.
Indetoekomst zalhet mogelijk zijn een
virtueel bezoektebrengen aanderwzi's.
Doormiddel vanopgesteldecamera's kan
vanafstand bekeken worden hoedezuiveringerbij ligt en kancentraal een digitaal
adviesworden overgebracht aandeoperatorsopdezuivering.Door middel vancodes
kunnen zijdiedaar toestemming voor
hebben niet alleen kijken opdezuivering,
maar ookprocesparameters opvragen,enop
een hoger niveau ookwijzigen. Ditalleszal
centraal plaats kunnen vinden.
Centralemonitoringvanhetenergieverbruik opde
verschillenderwzi's
binnen eenbeheersgebiedkanleidentot
het formuleren van
eenbeheersplan.
Hierdoor kunnen
energieverbruiken
binnen contractueel
bepaalde bandbreedteswotdengehouden.

Dit kanalsvoordeel lagerekostenvoorde
aanschafvanenergiemetzich meebrengen.
Ookhet bijhouden vanonderhoud kan
geautomatiseerd worden.Hierbij moet
gedacht worden aan het automatisch genererenvan meldingen voorbenodigd preventiefonderhoud. Opdezewijze kan automatischdeagenda vooreen onderhoudsteam
worden opgesteld.

Energiebesparing
Doorgoed bedachte automatische regelingen kan aanzienlijk worden bespaardop
het energieverbruik vaneenrwzi.Haskoningheeft hiermeeervaring opgedaan bij
eenindustriële afvalwaterzuiveringsinstallatie.Quest International B.V. iseengeurensmaakstoffenindustrie, diehet geproduceerdeafvalwater ineigenbeheer zuivert.
Dit afvalwarer bestaat uit tweestromen: het
zeergeconcentreerde enzure proceswater en
het meer verdunde licht verontreinigde
afvalwater. Het proceswater wordt viaeen
olie-afscheider naareen buffertank gevoerd
envervolgens in eenaëroobzuiveringssysteem,typecarrousel,behandeld. Het licht
verontreinigde afvalwater wordtdirecr naar
decarrouselgeleid.Deawziisgedeeltelijk
geautomatiseerd, zodat de procesbeheersing
enregistratie isverbeterd endeawziop
afstand bediend kan worden.Omdeautomatisering rerealiseren iseen besturingsprogramma ontwikkeld enzijn enkele
werktuigbouwkundige en elektromechanischeaanpassingen vandeawzigerealiseerd.
Vierdoelenzijn belangrijk inhet besturingsprogramma: dezuurstofmbreng ende
zuurstofvraag opelkaar afsremmen,
voldoende bufferruimre behouden inde
buffertank voorproceswater én inhet rioolsysteem voor licht verontreinigd afvalwater
en het slibretourdebiet afstemmen ophet
influentdebiet.
Hiertoe kan hetzuiveringsproces inde
carrouselgeregeld worden opbasisvandrie
verschillende regelstrategieën.Deproces-
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condities bepalen welkegevolgd wordt.
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Regelstrategie 1 (bij voldoende ruimte in
debuffertank) streeft naar het handhaven vaneen stabielezuurstofconcentra-
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beluchtingsstand. Debeluchters hebben
hiertoeeenvastestand, terwijl de zuurstofconcentratie indecarrousel het
proceswaterdebiet regelt. Eenzuurstoftekort resulteert ineendebietverlagmg,
eenzuurstofoverschot resulteert ineen
debietverhoging.
Regelstrategie 2(bij weinigruimte inde
buffertank) realiseerteen niveau-afhankelijk proceswaterdebiet; de beluchters
Dewaterschapswereldissterkaanhetveranderendoordeeisendiedehedendaagse maatschappij
worden dangeregeld opbasisvande
stelt.Dewaterbeheerders moeten hun taken uitvoeren tegenzolaag mogelijke maatschappelijke
zuurstofconcentratie indecarrousel.Als
kosten.Ookisereengroetendebelangstelling vandepolitiek,deburgerendeindustrie.Dewaterkebij maximalebeluchting nogsteeds
ren-gedachtceneventueelecuvormvanmarktwerking zijnzakendieeenprominentere rolgaan
zuurstoftekort optreedt, wordt het
spelen.Dewaterbeheerderszijn drukdoendedeinrichting enhermanagement vanhun bedrijfsproproceswaterdebiet, afhankelijk vande
cessenteprofessionaliseren. Belangrijke elementen hierinvormen hetdoordewaterbeheerders
zuurstofconcentratie, verlaagd.
ontwikkeldeBeleids-enBeheerProccsBBP(ecuprestatie-georiënteerdemauagemenrvisie)enhet
Regelstrategie 3isvan toepassingals,
gedachtegoed van hetTotalQuality Management.
ondanks maximalebeluchting,de zuurstofconcentratie langere tijd onderde
Eénvandetaakvelden van waterkwaliten.Dit heeft zijn weerslagopde inrichting
wenswaardeisgeweest.Indat geval
teitsbeheerders, het zuiveringsbeheer,
vandeinformatievoorziening. Momenteel
regelt dezuurstofconcentratie achteromvat intermen van BBP de beleidsproducvormt deambachtelijk bedrijfsvoerder met
eenvolgens het licht verontreinigd afvalten'transporteren vanafvalwater', 'zuiveren
zijn kennis vaakeenbelangrijke bron van
water en het proceswaterdebiet. Hiervanafvalwater' en'verwerken vanslib'.
integrale informatie. Feitelijk ishij het
door worden dezedebieten gereduceerd
Mededoor het postvatten vande BBPknooppunt van informatie-uitwisseling.
en kandezuurstofconcentratie zich
concepten isbinnen het zuiveringsbeheer
Omeenmogelijk wegvallen van dit
herstellen.
sprakevaneen toenemende detailleringvan
menselijk informatiecentrum tecompensetaakvelden. Detaken vandebetrokken funcren isander kennismanagement vereist.
tionarissen
worden
steeds
specialistischer
Informatietechnologie vormt hierbij een
Het projectresultaat iseenuitgebreid en
door
de
toenemende
complexiteit
van
het
belangrijk hulpmiddel.
flexibel besturingsprogramma, datde
zuiveringsbeheer.
bedrijfsvoerder in degelegenheid stelt een
Rondomzuiveringsbeheer zijn veel
bepaalde besturingsfilosofie tekiezen.Mede
Optermijn zaldaarom derolvande
door het invoeren vande automatisering is
'ambachtelijke' bedrijfsvoerder worden
soorten informatieverwerking te onderhet inmiddels mogelijk geworden denachtovergenomen dooreen teamvanspecialisscheiden.
enweekenddiensten tevervangen door
diensten van geconsigneerden.

Informatietechnologie
inhet zuiveringsbeheer

Adventus

Toekomst
Met het oogopdesnelle ontwikkeling
diedetelecommunicatie ende hardware
hebben doorgemaakt en nogzullen doormaken ligt het indelijn derverwachtingen dat
binnenkort automatisering van regelingen,
handelingen en bewerkingen inhet zuiveringsproceseen nogprominentere plaats
zullen krijgen. Voordelangere termijn valt
tedenken aanautomatische tegelingenvoor
hetexactbehalen vande effluenteisen,
bijvoorbeeld aandehand van lineaire
programmering, gecoördineerde regeling
vandewateraanvoer doorsturing vangemalen,waarbij eenrelatiegelegd wordt metde
weersvoorspellingen, terminimalisatie van
de(hydraulische) capaciteit vanderwzien
automatische rapportage,f
ing. B.Bisseling, (Haskoning)
dr. ir. W.Wiegant (Waterschap
Veluwe)
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Erwordtmomenteelveelaandacht besteedaanhetontwikkelen vaneenalgemeneopzetvoor
informatie-integratie en-standaardisatiebinnen eenwaterschap.HiertoeishetAdventusstelselontwikkeld.Hetisprimair bedoeldalssamenwerkingsinstrumentariumophetterrein
vaninformatievoorziening. Hetomvatondermeereenopsommingvangegevensdieeenrol
spelen indeprimaire takenvanwaterschappen.Voorbeelden vanwerkprocessen dieinhet
stelselzijn opgenomenzijnzuiveringsbeheer, belastingheffing en vergunningverlening.
OpbasisvanhetAdventus-stelselkunnenwaterschappen hun informatiehuishouding inrichten.Erkaneenbasisregistratie('grondplandatabasej ingericht wordenombestaandeofnieuw
tebouwengebruikersapplicaties opaantesluiten.Adventusmaakt informatiesystemen van
verschillende leveranciersonderling inwisselbaarenuitwisselbaar. Hierdoor ontstaat grotere
onafhankelijkheid vandeleveranciers.
Adventusisnogvolopinontwikkeling,maarveelschappenhebbenhetinmiddelsgeadopteerdalsleidraadvoordeinrichtingvandetotaleinformatiehuishouding.Adventusisvooral
eenhulpmiddel omdeuitdijende informatiehuishouding beheersbaar tehouden.Doordat het
Adventsconcept nogvolopinontwikkeling is,leverthetindepraktijk nognietvoorelk
probleemeenoplossing.ZoisAdventus bijvoorbeeld alzeergoedbruikbaar voor inrichting
vandeinformatiehuishouding ronddeinstallatie-enbedrijfsgegevens vanrwzi's (bijv.ZUIS),
maarsluit hetvooralsnogmindergoedaanbijzakenals onderhoudsmanagement, tekeningenbeheerensliblogistiek.

