NVA-symposium 'Automatiseren en het zuiveren van afvalwater'

Tijdens de NVA-najaarsvergadering van
26 november jl. is als onderdeel van het
programma een symposium gehouden
met als titel 'Automatiseren en het
zuiveren van afvalwater'. Dit symposium
was georganiseerd door NVA-programmagroep 3 in samenwerking met de Commissie Regionale Secties.
De doelstelling van het symposium was na
te gaan hoe automatisering het werken op
afvalwaterzuiveringsinrichtingen beïnvloedt en welke mogelijke ontwikkelingen
op dit gebied nog te verwachten zijn.

Wanneer in een organisatie sprake is van
een heldere adviesstructuur dient adviesinformatie van de binnendienst naar de
medewerk(st)ers op de rwzi's te gaan en
dient de buitendienst derhalve een stroom
aan praktijkgegevens terug te leveren.
Geconcludeerd werd dat zowel de taakverdeling als de informatiehuishouding
verbeterd zou kunnen worden.
In 1993 is gestart met het organisatorische
project. Nadat de organisatorische aanpassingen zijn gerealiseerd zullen de
informatorische projecten van start gaan.

In de eerste voordracht met als titel 'Van
procesgegevens naar bedrijfsinformatie,
onderzoek bedrijfsinformatiesysteem
(HIS)' werd door de heren D. Jongsma
(zuiveringsbeheer provincie Groningen)
en Th. den Ouden (Cap Volmac)
ingegaan op de wijze waarop men in de
provincie Groningen wil komen tot
optimalisatie van de bedrijfsvoering van
de zuiveringstechnische werken. Als
eerste stap in het optimaliseringsproces is
een Informatieplan en Projectenplan
opgesteld om de informatievoorziening en
automatisering te verbeteren. In het traject
is ook uitgebreid aandacht besteed aan de
organisatorische aspecten, waardoor de
genoemde plannen tevens leidraad zijn
voor organisatorische veranderingen.
Heel essentieel in de gevolgde werkwijze
was een aantal driedaagse workshops
waarin de medewerk(st)ers hun eigen
werkprocessen doorliepen. Hierbij
werden zowel de organisatorische als de
informatorische knelpunten geïnventariseerd en zo mogelijk werden ook oplossingen aangedragen. Bij het onderzoek
werd gebruik gemaakt van het RIMTODmodel. Dit model is een referentie informatiemodel voor technische en onderhoudsdiensten. Het RIMTOD-model
werd als hulpmiddel gebruikt en lag niet
als zodanig op tafel. De problematiek
stond centraal. Daarnaast werd met elkaar
gewerkt aan het oplossen van problemen.
Dit had tot gevolg dat de betrokkenheid
van de medewerk(st)ers groot was. Het
werd voor iedereen duidelijk waarom
keuzes werden gemaakt. Daarnaast kon
open over geconstateerde problemen
worden gesproken.

De heer J.G.G. Ramaker (zuiveringsschap
Rivierenland) ging in zijn voordracht
'Communicatie en het kantoor van vandaag' in op de mogelijkheden die
moderne communicatiemiddelen hebben
om informatie snel en efficiënt op de bestemde plaatsen te brengen. De afstand
die vaak wordt gevoeld tussen kantoor en
buitendienst kan hiermee aanmerkelijk
worden verkleind. Beheer zuiveringstechnische werken is bij Rivierenland opgebouwd uit drie zuilen te weten de
Centrale Werkplaats, Regio Noord en
Regio Zuid. De regio's zijn weer opgebouwd uit rayons. De geregelde communicatie tussen het centrale kantoor en
de rayons vindt plaats tijdens het wekelijks overleg op kantoor. Tijdens deze vergaderingen worden de (kopie) weekstaten
met de procesgegevens en de draaiuren
door de rayonchefs ingeleverd. Tijdens dit
bezoek van de rayonchefs aan het kantoor
nemen zij ook de in de afgelopen week
verschenen rondzendbrieven en ander
informatiemateriaal voor de medewerkers
in de rayons mee.

Onder druk van het grote aanbod aan
werkzaamheden was een taakverdeling
tussen binnen- en buitendienst niet op
een eenduidige wijze doorgevoerd,
waardoor een deel van de operationele
uitvoerende taken mede door de binnendienstmedewerk(st)ers werd verricht.
Hierdoor was een complex netwerk aan
communicatie-lijnen tussen de verschillende delen van de organisatie ontstaan.

Eén van de belangrijkste op het moment
bij Rivierenland in ontwikkeling zijnde
informatiesystemen is het Bedrijfsinformatiesysteem. Dit systeem zal het
overbodig maken dat mutaties in bestanden en processtaten wekelijks op diskettes
tussen kantoor en rayons worden uitgewisseld.
Naast de gebruikelijke tekstverwerkings-,
kaartenbak/database-, rekenblad- en grafische programmatuur zijn ook drie andere
programma's bij het zuiveringsschap in
gebruik:
- mail
- agenda
- planner.
Deze programma's hebben communicatie
als centraal kenmerk. Mail is een elektronische huispostdienst. Het agendaprogramma geeft de mogelijkheid om een
agenda bij te houden inclusief periodiek
terugkerende (rooster)afspraken, algemene notities per dag en een naar
prioriteit geordende actiepuntenlijst per

dag. In samenwerking met het programma
planner kunnen afspraken met andere
personen worden gemaakt. De aanwezigheid c.q. de bereikbaarheid van betrokkenen op het moment van plannen is niet
vereist.
De effecten van de beschreven ontwikkelingen werden als volgt samengevat:
- er is een snellere overdracht van
bedrijfsprocesgegevens vanuit de rayons
naar het centrale niveau mogelijk;
- een beter inzicht en verkrijgbaarheid
van centraal opgeslagen informatie voor
de medewerkers in de rayons;
- beter en meer directe communicatie
tussen het personeel in de rayons en het
centrale apparaat;
Mevrouw Al. Butler-Creagh (zuiveringsschap Rivierenland) demonstreerde tenslotte de mogelijkheden die tijdens de
voordracht aan de orde waren gekomen.
De heer W. Yntema (zuiveringsschap
Veluwe) hield een voordracht getiteld
'Enkele ervaringen met communicatie- en
alarmeringssystemen op rioolgemalen'.
Halverwege de jaren tachtig heeft het
zuiveringsschap Veluwe besloten een aantal nieuw te bouwen rioolgemalen te voorzien van plc-besturing en hierbij ook de
nieuwe mogelijkheden voor communicatie- en alarmeringssystemen
(telemetrie) op te nemen. De beslissing
was zowel op rationele als gevoelsmatige
argumenten gebaseerd.
Een telemetriesysteem bestaat uit een
hoofdpost die op een centrale plaats staat
opgesteld en een aantal grotendeels
identieke onderstations die in of bij de te
bewaken installaties zijn geplaatst. Het
onderstation moet in eerste instantie
storingen die in een gemaal optreden
onmiddellijk doorzenden aan de hoofdpost. Ten tweede moet het onderstation
bedrijfsgegevens verzamelen en op gezette
tijd doorzenden aan de hoofdpost. Ten
derde moet het mogelijk zijn om vanaf de
hoofdpost in de besturing van het gemaal
in te grijpen. De rioolgemalen Kootwijkerbroek, Stroe en Garderen zijn als
eerste met een telemetriesysteem uitgerust. De gemeenschappelijke persleiding van de drie gemalen mondt uit op
de rwzi Harderwijk, waar ook de hoofdpost is geplaatst. De gemalen zijn eind
1988 in gebruik genomen. Het is niet
gelukt de telecommunicatie (overzenden
van de gegevens en bediening op afstand
naar en van de centrale hoofdpost)
storingsvrij en betrouwbaar te laten
functioneren. De genoemde moeilijkheden hebben een aantal oorzaken:
- combinatie telemetrie en besturing;
- onvoldoende detaillering functioneel
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ontwerp;
- onvoldoende kennis bedrijfsprocessen
bij de leverancier van het systeem;
- veel en (te) vergaande eisen in bestek
en functioneel ontwerp hebben geleid tot
gecompliceerdheid van het telemetriesysteem;
- één printer voor storingsmeldingen als
andere gegevens;
- hardware niet meer leverbaar;
- software aanpassen alleen door deskundigen mogelijk.
Recentelijk is besloten de plc-besturing en
telemetrie van deze gemalen te vervangen.

Zoeterwoude) in op de vervanging van de
besturing van de afvalwaterzuiveringsinstallatie Heineken Brouwerij Zoeterwoude.
De afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi)
valt onder verantwoordelijkheid van de
afdeling Energie. Omdat de besturing van
de afdeling voor een groot deel uit 1974
stamde is in 1990besloten deze te vervangen door een technisch geavanceerd
systeem. Gekozen is voor het Distributed
Controlsystem (DCS)van Foxboro, het
Foxboro Intelligent Automation (I/A)
system, als besturingssysteem.

Als tweede voorbeeld werd de groep
rioolgemalen Harskamp, Wekerom en
Otterlo met als hoofdpost de rwzi Ede
besproken. De rioolgemalen zijn eind
1990 in gebruik genomen. De acceptatie
van de plc-besturing met telemetrie heeft
1,5 jaar in beslag genomen. De oorzaak
van de vele gebreken en problemen wordt
vooral gezocht in verkeerde en te hoge
bestekseisen. Voorbeelden hiervan zijn:
- combinatie telemetrie en besturing;
- ruimte voor interpretatieverschillen;
- registratie motorstromen rioolwaterpompen op hoofdpost.
Een aantal gebruikersklachten is nog niet
weggenomen. Dit is slechts mogelijk tegen
hoge kosten.

De awzi verwerkte in 1992 gemiddeld
10.000 m /dagmet een gemiddelde vervuiling van 240.000 v.e.De awzi bestaat
uit de volgende hoofdonderdelen:
bufferbak, beluchtingsruimten (carrousels), nabezinktanks, slibindikker en
zeefbandpers.

Gebaseerd op de 'rijke' ervaringen is door
het zuiveringsschap een programma van
eisen opgesteld. Hierbij zijn de volgende
algemene punten van belang geweest:
- de besturing van gemalen en de
telemetrie moeten fysiek van elkaar gescheiden zijn, dus in verschillende plc zijn
ondergebracht;
- de geïnstalleerde software moet gebruikersvriendelijk zijn;
- de communicatie tussen onderstation en
hoofdpost moet plaatsvinden viaPTTkieslijnen;
- de hoofdpost moet bestaan uit een zelfstandige centrale post die berichten uit de
onderstations opslaat in het geheugen;
- aan de centrale post is een PC
verbonden;
- de centrale post mag niet gebruikt
worden voor de besturing van installaties
die in de omgeving van de centrale post
zijn opgesteld;
- de PC moet IBM compatibel zijn.
Heel duidelijk kwam uit de voordracht
naar voren, dat de negatieve ervaringen
opgedaan met telemetrie gebruikt zijn om
een goed op de praktijk toegesneden
programma van eisen te maken.
In de laatste voordracht ging de heer
A. van den Boogaart (Heineken Brouwerij

Met de nieuwe besturingsinstallatie wordt
de awzi als volgt bedreven. De bewaking
en bediening van de installatie vindt plaats
vanuit de Centrale Wacht van de afdeling
Energie door grafische bedieningsstations.
Lokaal bij de awzi is één grafisch bedieningsstation aangebracht. Alleen voor
het opstarten van de slibpers is bediening
aan de pers vereist (dus niet viahet
grafisch bedieningsstation).
Alle vijzels, roerwerken en transportbanden zijn voorzien van een toerenbewaking. De bufferbak is voorzien van
een pH-meter en twee 0 2 -meters. De 0 2 meters meten op dezelfde plaats en
worden bewaakt op verschilmeting. De
laagste wordt gekozen als meting voor de
regeling. Eén beluchter is steeds in bedrijf.
De tweede beluchter wordt op basis van
de zuurstofconcentratie in de bufferbak
automatisch aan-en uitgeschakeld. De
derde beluchter komt er bij als de drie
carrousels te lage zuurstofconcentraties
hebben en de negen beluchters allemaal
bijstaan.
De carrousels zijn ieder voorzien van twee
0 2 -meters en een droge-stofmeter. De 02meters meten net als in de bufferbak op
dezelfde plaats en worden bewaakt door
verschilmeting. De laagste wordt gekozen
als meting voor de zuurstofregeling.
Bij hoog en laag droge-stofgehalte wordt
aan de operator viahet bedieningsscherm
een mededeling gegeven. De operator kan
nu besluiten uit deze carrousel slib te gaan
pompen naar de slibindikker danwei
hiermee te stoppen. Eénvan de nabezinktanks is voorzien van een ultrasonore slibhoogtemeting, de andere twee
van een slibhoogtedetectie door een fotocel.

De slibindikker is onder andere voorzien
van een gecombineerde slibhoogtemeting
en slibconcentratiemeting.
De installatie van de nieuwe besturing is
betrekkelijk vlot en volgens planning verlopen. Het geheel functioneert naar verwachting en tot volle tevredenheid van de
afdeling Energie. De geboden bedieningsmogelijkheden van zowel de zuivering als
de slibverwerking heeft het mogelijk
gemaakt af te zien van de aanwezigheid
van een operator op de awzi in vijfploegendienst. Op een aantal punten zijn,
gebaseerd op bedrijfservaringen, nog
enige modificaties aangebracht. Te
noemen valt in dit verband de gecombineerde concentratie/niveaumeting in de
slibindikker. De probe van de meter ging
niet tijdig omhoog bij passeren van het
roerwerk. Daarnaast zijn bij de slibverwerking enige aanpassingen doorgevoerd.
Het symposium heeft laten zien dat zowel
op het gebied van informatievoorziening
als technische automatisering bijhet
zuiveren van afvalwater al de nodige
ervaring is opgedaan. Voor de toekomst
zijn nogde nodige ontwikkelingen te verwachten die zich ongetwijfeld ook weer
zullen lenen voor het organiseren vaneen
symposium.
Namens NVA-programmagroep 3,
W. G. Werumeus Buning

Cursus Ecohydrologie
De Werkgroep Ecohydrologie van de
Werkgemeenschap Landschapsecologisch
Onderzoek (WLO)organiseert in samenwerking met adviesbureau Iwaco bveen
cursus Ecohydrologie. Als docenten
fungeren medewerkers van verschillende
adviesbureaus, universiteiten, overheden
etc. De cursus bestaat uit 3 delen: een
basiscursus hydrologie voor ecologen,
een basiscursus ecologie voor hydrologen
en een integratiedeel ecohydrologie.
De delen duren elk3 dagen, de totale
cursusduur bedraagt tweemaal 3 dagen
(één van de basisdelen plus het integratiedeel). De cursus wordt gegeven in maart
en april 1995. De kosten bedragen
ƒ 2.650,-.
Nadere informatie: U.Vegter (Iwaco bv,
050-734455) of A. C. Garritsen
(Universiteit Utrecht, 030-532456).

