ACTUALITEIT

VOLLEDIG GEAUTOMATISEERD PROCES I N P E R N I S / H O O G V L I E T

Experiment om
rioolstelselRotterdam
optimaalte sturen
InRotterdam wordtuijarenonderzoekverricht uuurdemogelijkheid hetuitgebreide rioolstelselvan
dezecjcmccnteautomatisch enoptimaal testuren.Uitdestudieskomenveelmogelijkheden naar
voren.Eind 1998 is besloten metcen methodeeenproefuittevoerenomtetestenofdeaanpak
succesvol toegepastzou kunnen worden.
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Beginjaren tachtig isde waterhuishoudingvanRotterdam verrijkt met een
centrale meld- en regelkamer.Vanuitdeze
regelkamer wordt voortdurend het afvoerprocesvan hetafvalwater gevolgd. Indien
nodig kandeoperator vandienst ingrijpen
in het afvoerproces door herin-ofuitschakelen vanpompen en/ofhet sluiten of
openen van afsluiters. Ditgebeurt alleen bij
hevigeneerslag,bijsterkespreidinginde
neerslagen ten behoevevanonderhoud.De
rest vandetijd worden degemalen lokaal
(automatisch)gestuurd; dat wilzeggen dat
het waterpeil inderiolering bij eengemaal
rechtstreeks bepaalt ofen hoeveel dat
gemaalafvoert. Dezecombinatie van lokale
automatische sturing encentrale niet-automatische sturing wordt 'supervisory control'
genoemd.

vaneengemaaldoelgericht verloopt.Automatisch betekent datergeen menselijke
handelingen aan tepas(hoeven te)komen
omdegemalen aftelaten voeren.Centraal,
alstegenstelling van lokaal,slaat ophet
gegeven datdeafvoer vaneengemaal (mede)
afhangt vandesituatieofinformatie van
anderegemalen.Bijcentrale automatische
sturing bepaalt een(centraal) beslissysreem
volledigautomatisch debenodigde afvoer
vandegemalen,opgrond van informatie
overmeerderegemalen ofbemalingsgebieden.
Aangezien degemeente Rotterdam
beschiktoverzo'n 150lokatiesen hetvolledigautomatisch sturen eencomplexeen
tijdrovende aangelegenheid zou zijn is
besloten tebeginnen met eenproefin het
gebied Hoogvliet/Pernis.

Deinvoering vanCentrale Automatische
Sturing (CAS) iseenlogischvervolgopde
bestaande 'supervisorycontrol',waarbij de
sturing verdergeautomatiseerd wordt. Het
hoofddoel vandeinvoeringvanCAS ishet
terugdringen vandevuilemissievande
riolering(ophet oppervlaktewater) doorde
beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit
optimaal tebenutten.Nevendoelen zijn het
(nog)logischer enconsequenter maken van
desturing,en het mogelijk maken vanzogeheten dwa-sturing. Metdat laatstekaneen
hoger zuiveringsrendement vande afvalwaterzuiveringsinstallatie bereikt worden,
waardoordevuilemissie afneemt. Daarnaast
maaktCAS het mogelijk (indetoekomst)de
energiekosten vandegemalen verderte
verlagen.

Het project 'invoeringCAS'isinhoudelijk opgesplitst invierdelen:
ontwikkelen vanhet centralebeslissysteemdoorSiemens,in nauwe
samenwerking met degemeente Rotterdam enWL Delft Hydraulics,
moderniseren vanhet bestaande
centrale procesauromatiseringssysteem,
aanpassen vandelokale sturingsregelingenindeSimaticPLC'svandegemalen,
zodat zij om kunnen gaan metde
nieuwemanier van sturen
enmonitoring enevaluatie,het ontwikkelenvaneen 'prestatie-index', omde
prestatie vanhetbeslissysteem achteraf
tekunnen evalueren.

Rechtstreeks naar de Maas

Bijcentrale automatische sturing draait
het omdriebegrippen:sturing, automatisch
encentraal.Sturing houdt in dat de afvoer

Het afvalwatersysteem van Rotterdam
kenmerkt zich,naastdeinhet algemeen
grotegemengde rioolstelsels met ruime
bergingen afvoercapaciteit, vooraldoorde

zogeheten 'bemalen overstort'. Eenaantal
gemalen beschikt namelijk niet alleenover
eenpersleiding voordeafvoer vanrioolwater inderichtingvaneen afvalwaterzuiveringsinsrallatie, maar ookovereenpersleidingdierechtstreeks naardeMaasleidr.
Ingevalvan hevigeneerslagwordt deextra
pompcapaciteitgebruikr om,naastdemaximumafvoer richtingAWZI,met neerslag
verdund afvalwater rechtstreeks afrevoeren
naar deMaas('bemalenoverstort').Daarmee
wordt oversrorten opveelkwetsbaarder
oppervlaktewater binnendijks beperkt of
zelfs voorkomen.
Eenandere term voorcentrale automatischesturing is'real-time control'(RTC). Dat
betekent letterlijk dat reactiesopveranderingen van het procesvoldoendesnel zijn
omdeveranderingen van het proces zelfbij
tehouden. Deregels waarmeezo'n automatischesturing werkt worden voorde
centraleautomatische sturing vande
gemeente Rotterdam afgeleid middelseen
'simulatiemodel'.Indatsimulatiemodel zit
eenvereenvoudigd rioolstelselen een flinke
hoeveelheid neerslaggegevens.Er kunnen
allerleisturingsregels opgesteld worden.
Vervolgens rekent decomputer uit water
gebeurd zouzijn (inhet vereenvoudigde
rioolsrelsel),alsdiesturingsregels gebruikt
waren endeneerslaggevallenzouzijn zoals
dieindecomputer opgeslagenzit.Door nu
telkens nieuwe regelsuit teproberen in het
simulatiemodel en rekijken watdieregels
voorgevolgen hebben voorhet vereenvoudigderioolstelsel,worden steeds betere
regelsgevonden.Dit kanallemaallosvande
dagelijkse procesvoeringenlosvande
werkelijke centraleauromatische sturing.
Daarom heet het opdiemanier afleiden van
sturingsregels 'off-line'. Het tegengestelde
vanoff-line is'on-line'.Dat betekent hier
dat ietsrechtstreeks verbonden ismet de
procesvoering.Eenvoorbeeld van iets onlineishet beslissysteem vandecentrale
automatische sturing,dat bepaalt hoeveel
waterdehoofdrioolgemalen afmoeten
voeren.
Inwelkegevallen moet hetbeslissysteem bepalen welkesetbeslisregels nodig
is?Enwanneer moeten diebeslisregels dan
toegepast worden?Het stelsel wordtgekarakteriseerd doordrieindexen:dedoelindex,
debelasringindex endesysteemindex. Het
systeem kent opdit moment driedoelen:
het inzamelen enafvoeren van afvalwater,
het minimaliseren vandeinvloed opde
omgeving(met namehet oppervlaktewater)

worden viahetPAS aan degemalen doorgegeven.Eengemaalontvangt dezedebietsetpoints,net alsandere sturingscommando's,indeplc.In principebestaan dedebietsetpoints vooreengemaal uit twee waaiden:
éénvoordeafvoer richtingAWZIenéén
voordeafvoer richting rivier (bemalen overstort).Deplcvaneengemaal moetvervolgensdejuiste stand vandeafsluitets regelen,dejuiste pompen inschakelen ende
juiste afvoer(en) regelen.

en het minimaliseren vandeoperationele
kosten (metnamedeenergiekosten).
Debelastingindex kent inprincipe twee
waarden:lageen hogebelasting.Bijlage
belasting ishet toegestaandetoevoer naar
deAWZIteoptimaliserenomhet tendement vandezuiveringteverbeteten. Dit
gebeurt door de fluctuatie indetoevoer naat
deAWZIbijDWAtebeperken door bij
pieken tijdelijk afvalwater in het rioolstelsel
tebergen.Bijhogebelasting bestaat een
risicoopoverstorten.DWA-sturing isdan
niet toegestaan.
Desysteemindex wordt bepaald doorde
mogelijkheden van het rioolstelselzelf.
Het centrale procesautomatiseringssysteem (PAS) iseigenlijk decentrale
vergaarbak vanallerlei informatie dieietste
maken heeft metdeprocesvoering. Hierin
wordengegevens vandegemalen verwerkt,
bewerktendoorgegeven aan hetbeslissysteem.Uiteraard worden de debiet-setpoints aandegemalen doorgegeven.
Tenslottezouden externegegevens, bijvoorbeeldvanhetKNMIofdeAWZI's,bij het
PAS binnen moeten komen (enopgeslagen
worden).
'Interfaces' zijn verbindingen met
anderesystemen. HetPAS heeft devolgende
interfaces: met deplc'svandegemalen, het
beslissysteem, depresentatie ten behoeve
vanprocesbewaking en(centrale handmatige) sturing ensysteembeheer, dearchiveringvan(proces)gegevens en externe
informatie (bijvoorbeeld AWZI'sofhet
KNMI).
Naastdereguliereverwerkingvan onder
andere peil-enafvoergegevens, moet het
PAS informatie overde afvoermogelijkheden
vandegemalen aan het beslissysteem door-

geven.Vanuitdegemalen ontvangt hetPAS
samengestelde informatie overde beschikbaarheid van pompen enafsluiters inde
vorm van(beschikbare) debietpatronen.
Deplc'sindegemalen bepalen de
afvoermogelijkheden vanhetgemaal(en het
doorgeven vandiemogelijkheden inde
vorm vandebietpatronen), sturen deonderdelen van het gemaalaan bij het uitvoeren
vandesturingscommando's, gevendemeetwaarden (peilendebiet)door en functionerenzelfsrandig automatisch in'LokaleAutomatische Sturing'.
Deafvoermogelijkheden vaneengemaal
hangen afvandebeschikbaarheid vande
pompen enafsluiters envandestand vande
afsluiters.Destand vandeafsluiters bepaalt
in welkerichting(en) afgevoerd kan worden.
Debeschikbaarheid vanpompen en afsluitersbepaalt welkeafvoercapaciteit beschikbaar is(perrichting).Aldeze informatie
wordt doot deplcverzameld engeaggregeerd tot debietpatronen (de technisch
mogelijke afvoet vaneengemaal).
Hetzalvaakvoorkomen dat eengemaal
beschiktovereen breed scalavan afvoermogelijkheden. Metnameals meerdere
pompen vrijelijk in verschillende richtingen
geschakeld kunnen worden,zijn de afvoermogelijkheden niet ineendebietpatroon re
vangen.Dat betekent dat deinfotmatie over
deafvoermogelijkheden vaneengemaal aan
decentraledoorgegeven wordt indevorm
van eenbeperktaantal mogelijke zijnde
debietpatronen.
Hercentralebeslissysteem bepaalt bij
centrale automatische sturingdebietsetpoints (afvoer-setpoints) vootelkcenttaal
automatisch gestuurd gemaal.Diesetpoints

Alseengemaalomwat voorreden dan
ook niet centraal automatisch gestuurd
wordt,zalhetopeenandetewijze gestuurd
moeten worden.Eénvandealternatieven is
lokaleautomatische sturing.Voordat doel
moet eensturingsregeling indeplcvan
iedergemaalzitten.Dieregeling isgebaseerd ophet lokaalgemeten bassinpeil.Op
basisdaarvan wordt deinzet vanpompen en
afsluiters bepaald.Opdezevorm van
sturing isdehuidige supervisory control
gebaseerd.
Deproefmet decentraal automatische
sturinggaat indeloopvanditjaar beginnen.Alledeelsystemen zijn opdit moment
gereed.Delaatste hand wordtgelegd aande
aanpassingen vandelokalePLC'szodatook
zijdejuiste statusgenereren voor het
centtale beslissysteem ende debietsetpoints
vanhet CAS kunnen verwerken. Het project
'monitoring enevaluatie'isinmiddelsook
ineenvetgevorderd stadium,zodat deresultaten vanCAS objectiefgeëvalueerd kunnen
worden.«
ir.U. van Gorkum,
Gemeentewerken Rotterdam
ir.R. Schellekens,
Siemens Nederland

Rectificatie
InhetPlatform-artikel 'Watersysteem inde
VINEX-locatieHouten'vanL.Broersmae.a.
inhetvorigenummer vanH20(pagina14)
toontdeluchtfoto endesituatieschetsde
geheleVINEX-locatieenniet,zoalsde
bijschriften vermelden,dewijkLoerik.
Dezewijk isslechtseenkleinonderdeelvan
deVINEX-locatie.Degenoemde infiltratievoorzieningen liggenoverigenswelinde
wijkLoerik(ziedefoto oppagina 15).§
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