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Zuiveringschap
Limburgpaktautomatiseringstructureel aan
HetZuiveringschapLimburgliettweejaargeleden eenbasisplanopstellenvoorhettoekomstig
beleidtenaanzien vanprocesautomatisering. HetschakeldehiervoorBahnmüller&Sporkin,dat
tegenwoordig onderdeeltsvanhetGroningseautomatiseringsbedrijfVertis.Hetplanwasnodig,
omdathetschap binnenvijfjaarJorseinvesteringen inprocesautomatisermgwildeplegen, waarbij
detijdige opleveringvandenieuweinstallatiesgewaarborgd moestzijn.Desteedsstrengerekwaliteitsnormen binnendewaterzuivering vormdendetweedereden.Watzijn tweejaar laterdeervaringenmetdeinvulling vanditplan?
HetZuiveringschap Limburg beheert18
rioolwaterzuiveringinstallaties, 11 slibontwateringinstallaties, tweeslibdrooginstallaties,circa 150gemalen en ongeveer 500 kilometer persleiding.Meerdere procesinstallaties waren in 199820jaar ofouder.Zijmoesten inverband met debedrijfszekerheid en
desteeds stringenter wordende eisen
worden vervangen door moderne technieken.Bovendien bestond dewensdeprocesvoeringzodanig teautomatiseren datde
installaties meer onbemand konden draaien.
HetMasterplan Procesautomatisering
omvatte het operationele niveau, oftewel de
besturing/regeling, bediening, presentatie,
gegevensverwerkingenonderlinge communicatie tussen deaparte automatiseringsystemen,evenals informatie-uitwisseling met
andere systemen vooronderhoud- en energiemanagement.Indedrie maanden waarbinnen hetplan werdgerealiseerd, iswekelijks overleggevoerd merdebetrokkenen bij
Zuiveringschap Limburg.
Deknelpunten indetoenmalige installatieswaren:een tegrote afhankelijkheid
van leveranciers alsgevolgvandegekozen
werkwijze, installaties dieal20jaar of
langer inbedrijf waren,moeilijk verkrijgbarereserveonderdelen, onvolledigedocumentatie,veelverschillende systemenof
verschillende versiesvandezelfde sysremen,
onvoldoende ruimte indebestaande automatiseringssystemen voorverbeteringen en
eenlageprestatie bij enkele systemen.
Daarnaast kwameen aanral behoeften
aan het licht:dewens omvanbewakingop
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afstand naar beheer opafstand overtegaan,
devraagnaar meer informatie vooronderhoud en managementrapportage ende
behoefte ondergebruikers aan meerscholingindemogelijkheden van moderne
automatisering.
HetMasterplan moestaaneen vijftal
randvoorwaarden voldoen.Teneerste moest
deautomatiseringzichrichren ophet inde
juiste toestand houden vandeprocessen in
regulieresituatiesenhetsignalerenvan
afwijkingen enstoringen.Deachterliggende
gedachtedaarbij isdatdezuivering-en
slibonrwateringprocessenniet bijzonder tijdkritischzijn enniet-reguliereomstandighedenzichzeldenvoordoen.Alszezichechter
voordoen,zijn zeverschillend vanaard.Het
isdaaromnieteffectief omoplossingen te
ontwikkelen waarbij deprocesautomatiseringingrijpt bijniet-reguliere omstandigheden.Beterkandan wordenvertrouwd opde
inzichtenenoordelen vanpersonen.
Ten tweede moeten de belangrijkste
processen onder alleomstandigheden met
dehand kunnen worden bediend,ook
wanneer deautomatisering zou uitvallen.
Dezebedrijfszeketheid dientgerealiseerd te
worden door hiërarchische redundantie van
debedieningen vanmotoren en kleppen.
Handbediening isdusmogelijk viadebeeldschermbesturingsystemen enviadehardwarevandeschakelinstallaties.Inhet laatstegevalbestaatgeeninteractie met andere
processensoren enactuatoren. Procesvoering
door middel van handbediening viadehardwareisdusbeperkt mogelijk en wordt dan
ookalleeningevalvancalamiteiten ofbij
onderhoudssituaties gebruikr.

Dederderandvoorwaarde isdat procesautomatisering moet bijdragen aanonbemandeprocesvoering opmeer locatiesen
betere beheersingopafsrand bij onbewaakte
omstandigheden. Deautonome besturing
vandegemalen vaneenzuiveringdienen op
deautomatisering vandezuiveringaan te
sluiten.Daardoor iserde mogelijkheid
scenario's teontwikkelen waarmee het
debiet vanindividuelegemalen kan worden
beïnvloed.
Devierderandvoorwaarde isdatde
procesautomatisering gebaseerddient te
zijn optoekomstgerichte enbewezen techniek,waar mogelijk metgebruikvan'de
facto'-standaarden. Deprocesautomatiseringmoest (schaalbaar) modulair zijn opgebouwd eneenopenarchitectuur hebben die
eenvoudigegegevensuitwisseling met
andere systemen mogelijk maakt.Bovendien moesten meerdere'aannemers'aanwezigzijn diekennis enervaring hadden met
denieuweautomatiseringssystemen. Ook
dienen deapplicatiesgeschikt tezijn voor
herhaald gebruik.Dezecondiries leidden tot
dekeuzevooreenSCADA/PLC-oplossing
[SupervisoryControlAndDaraAcquisition /
Programmable LogicController],Deze
combinatie voldoetgoedaandegewenste
functionaliteit ensluit bovendien uitstekend aan bij dekennis enervaringvan
Zuiveringschap Limburg.
Tenslotte moest hetplan ingaan opde
otganisatorische aspecten en invoeringsstrategie.Indit kader diendedewijze vanplanontwikkeling, projectvoorbereiding, aanbesteding, realisatie,invoeringen beheer
geconcretiseerd teworden.
Debelangrijkste uitgangspunten voor
deprocesautomatisering in het basisplan

zijn:
• gelijkmatige belastingvan productiemiddelen, waardoor srabiele processen
enconsrante effluentkwaliteit ontstaat;
• volautomatische besturing voor regulieresituatiesenregelmarigvoorkomende afwijkingen;
• hogebedrijfszekerheid vandetotale
installatie;
• uniformiteit enstandaardisatie van
oplossingen voordoelmatig onderhoud
enuitwisselbaarheid vanpersoneel;
• inzichtelijkheiddoordeindelingvande
processen teweerspiegelen indestructuur vande procesautomatisering;
• efficiënt beheersenvanprocessen vanuit
eencentralewacht.Lokalebediening
geschiedt alleenvoortesten onderhoud;
• handmatig ingrijpen isalleenhoogin

•

deautomatiseringshiërarchie toegestaan,het bedienen van individuele
apparaten isniet nodigbij procesvoering;
vastleggen van historischegegevens
voor managementinformatie, procesoptimalisatie en onderhoud.

Dezeuitgangspunten gelden vooralle
installaties envereisen slechts een eenmaligeuitwerking.Daarnaast moeten anderen
degedachten vande adviseur/ontwerper
kunnen volgen,zodat kennis kan worden
gedeeld enonafhankelijkheid van personen
isgewaarborgd.AlsvervolgophetMasterplan heeft Vertisdeopdracht gekregen de
uitwerking zoveelmogelijk vastteleggen in
enkelealgemene ontwerpdocumenten.
Het integraal projectenplan iseen
uitwerking inactiviteiten en projecten. Het
dient deinvoeringvandenieuweprocesautomatisermg onder meer te controleren.
Het projectenplan istot standgekomen als
eenco-productie vandebetrokken afdelingenbinnen Zuiveringschap Limburg.
Inhet informatieplan zijn dedocumentengedefinieerd voorontwerp,bouwen
onderhoud vande procesautomatisering.
Ookdeafhankelijkheden tussen deverschillendedocumenten zijn inditplan vastgelegd.Het plan maakt bovendien onderscheid tussen standaarddocumenten die
vooralleinstallaties van toepassingzijn en
projectspecifieke documenten.
Het opstellen van de projectspecifieke
elektromechanische en procesauromatiseringbestekken/-ontwerpen dient zo efficiënt
mogelijk tezijn. Daarom zijn deeisenen
formaten gedefinieerd -zowelvoor tekeningen alsvoordigitalegegevensbestanden -

waaraan debenodigde ingangsinformatie
dient tevoldoen.Denk bijdit laatste
bijvoorbeeld aanlijsten metapparaten, elektrisch verbruik, kleppenen instrumenten.
Omsnelenaccuraatstatussen teoverzienenbedieningen uit tevoeren,wordteen
hiërarchieindebedieningenpresentatievan
het procesaangebracht.Dezehiërarchieis
het meest inzichtelijk alsde hiërarchische
niveaus defysieke indeling inlagenvande
processen volgen.Eendergelijke indeling
sluit aanopdebelevingswereld vandebedieningsmensen. Omde procesautomatisering
logischen inzichtelijk terealiseren wordt
eenhiërarchie indebesturingen regeling
aangebrachr, netalsbij debedieningen
presentatie.Zuiverinschap Limburgkoos
vooreenmodelmet vier lagen.Om totdeze
indeling tekomen wordt detechniek vande
procesdecompositie toegepast.Opelkniveau
wordenzogenaamde controle-eenheden
gedefinieerd, diedebasisvormen vooronder
meer de besturing-/regelingstructuur.
Zuiveringschap Limburgstreeft bijde
procesautomatiseringnaar gelijke oplossingenvoorgelijke problemen. Omdit tebereikenzijn deeisendiegesteld worden zoveel
mogelijk instandaarden vasrgelegd.Uit
praktische overwegingen ishet systeemontwerpvoorhetgegevensverwerkend systeem
niet in hetstandaardbesrek opgenomen. Het
systeemontwerp geefr destandaarden aan
voor het verloopvande informatievoorziening vanprocesgegevens naar systemen
voormanagement- en onderhoudsinformatie.
Omefficiënt eenprojectbestek voorde
automatisering tekunnen maken iseen
standaardindeling opgesteld met enkele
variabele rekstmodulen enperprojecr inte

vullen functionaliteiten.
Deprojectspecifieke informatie wordt
uiteindelijk vastgelegd indeeerder
genoemde basisinformatie processen,
procesdecomposiries, automatiseringsconfigurarie en het specifieke projecrbestek. Het
meest omvangrijke deelvanhet projectbestekzijn despecificatiebladen. Hierin isde
gewenste functionaliteit volledigvastgelegd.
Vanelkecontrole-eenheid,gedefinieerd bij
deprocesdecompositie, iseen specificatieblad aanwezig.

Conclusies
• HetMasterplan Procesautomatisering
endedaarop volgende uitwerking
voldeedgoed bij hetrichtinggeven aan
veelgelijktijdig lopendeprojecten.De
gestructureerde aanpak heeft bij het
eersteproject geleid tot eenkorte inbedrijfstelling en vrijwel geen functionele
problemen;
• In hetautomatiseringsbestek zijn de
standaarden funcrioneel beschreven.De
verschillende aannemers blekenvoor
identiekefuncties inde software
verschillende oplossingen te realiseren.
Dit isniet optimaal voorhet onderhoud.
Standaardfuncties worden nu voorgeschreven tot en metde software;
• Tijdens deeerste tweeprojecten zijn
enkele'standaarden' aangepast als
gevolgvanvoorrschrijdend inzicht of
vooreenbetere aansluiting opdespecifiekesysteemeigenschappen;
• Aannemers blijken niet altijd optimaal
gebruik temaken vande mogelijkheden
diemoderne auromatiseringsystemen
bieden.Gebleken isdat meer aandacht
nodigisvoordebeoordelingvan het
technische ontwerp dat zemaken voorafgaand aande programmering;
• Deprocesautomatisering issteeds meer
bepalend voordegoedewerking vande
totale installatie.Hetinschakelen van
deskundigen opdit terrein iseen noodzaak;
• Bijhet beheer vande automatisering
vervagen degrenzen russen deadministratieve(business-IT)en technische
(process-IT)automatisering. Debeheersorganisatie moet tijdig aande nieuwe
situatie worden aangepast;
• Doordeverschillendegebruikers vande
nieuweautomatiseringsysremen alin
het ontwerpproces telaten meedenken
iseengoeddraagvlak ontwikkeld. Dit
heeft medebijgedragen aandesnelle
acceptatievandenieuwesystemen.«"
met dank aan Michel Bouts
(Zuiveringschap Limburg]
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