De invloed van RI-Oost op beheersingstechnieken voor bedrijfsvoering
en onderhoud van de Amsterdamse rioolwaterzuiveringsinrichtingen
en gemalen
Inleiding
Van oudsher heeft Amsterdam altijd een
bijzondere positie ingenomen tussen de
landelijke waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerders.
Terwijl landelijk gezien, zeker voor inwerkingtreding van de WVO, het beheer
van waterkwaliteits- en kwantiteitswerken
zeer divers gestructureerd en verdeeld was
over diverse overheden, is dit in Amsterdam altijd in één hand geweest.
Dit heeft ertoe geleid, dat de concentratie
aan te beheren installaties binnen een
relatief klein gebied hoog is.
Vanuit deze feitelijke situatie is zowel het
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onderhoud in al zijn facetten als de bedrijfsvoering der installaties in Amsterdam
altijd in eigen beheer uitgevoerd.
De inbedrijfneming van de Rl-Oost heeft
een belangrijke invloed op de middelen,
waarmede tot dusverre het onderhoud en
de bedrijfsvoering beheerst werd.
Huidige situatie
De ligging der 3 Amsterdamse RI's en de
ca. 200 polder- en rioolgemalen, binnen
één telefoondistrict heeft het sinds ± 1970
mogelijk gemaakt, met gebruikmaking van
lokale PTT-lijnen, telemetriesystemen en
een computer de, op zich automatisch
werkende gemalen, elk op een 6-tal en de
RI's elk op een 120-tal bedrijfssituaties en
storingen centraal te bewaken en te
registreren.
Met behulp van dit afstands-bewakingssysteem is het in de achterliggende 10 jaar
mogelijk geweest de vaak dagelijkse controles der installaties terug te brengen tot
l x / 2 weken, terwijl lx/mnd voor een groot
deel der installaties haalbaar is.
Daarnaast beschikt MD-bedrijf over o.m.
— een periodiek onderhoudssysteem t.b.v.
preventief en inspectief onderhoud, bestaande uit een 10.000 opdrachtkaarten die
handmatig verwerkt worden;
— een informatie-opslagbestand, waarin
opgeslagen (op een 6000 kaarten) de technische informatie per installatie;
— een kostenbewakingssysteem bestaande
uit een 2000 kaarten waarmede, naast bewaking van loon- en materiaalkosten,
energiekosten en draaiuren per installatie
handmatig verwerkt worden.
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Bewakingssysteem zoals door de Dienst Openbare Werken (Hfd.Aid. R. en W.) ontworpen voor alle
rioolwaterzuiveringsinrichtingen, polder- en rioolgemalen in Amsterdam.
Lay-out van het systeem in de eindfase zoals nu te voorzien.

De invloed van Rl-Oost
De uitbreiding met Rl-Oost alsmede de
voorbereiding van de RI-Groote U-polder
zijn aanleiding geweest tot een heroriëntatie
omtrent de toegepaste beheersingssystemen,
waarbij bleek dat de noodzakelijke uitbreiding van met name de centrale bewakingsapparatuur zowel technisch als economisch
niet haalbaar was.
Gekozen is voor een geheel nieuw systeem
op basis van de Modcomp.-computer (zie
blokschema). Na realisatie van dit systeem,
waarvan de eerste fase samenvalt met de
inbedrijfneming van Rl-Oost, zullen de
volgende doelstellingen gerealiseerd kunnen
worden.

bestaande periodieke onderhoudssysteem
met on-line uitgifte van de onderhoudsopdrachten op de betreffende districtsposten.
— Het bereiken van een efficiënter beheer
op de volgende punten:
Door het automatisch verwerken van
tellerstanden is het mogelijk om gerichter
onderhoud te plegen. Dit gerichter onderhoud wordt bereikt door:
• het onderhoud afhankelijk te stellen van
het aantal draaiuren en de tijdsduur tussen
opeenvolgende onderhoudsbeurten;
. een controle op grenswaarde-overschrijding van het aantal bedrijfsuren op zich
en in verhouding met het energieverbruik;
• een controle op grenswaarde-overschrijding van het rendement.

— Het centraal bewaken van alle bij de
onderafdeling Machinedienst bedrijf in beheer zijnde installaties. Het hierdoor snel
en efficiënt kunnen optreden bij storingen
waardoor de voortgang van het proces
gewaarborgd blijft en calamiteiten voorkomen kunnen worden.

— Het doelmatig opslaan van technische
installatie-gegevens in een bestand, het
sneller en overzichtelijker verkrijgen van
gegevens uit dit bestand.

— Het opnemen van de bewaking/alarmering en afstandbediening van het tot
dusverre handbediende waterverversingsen hoogwaterbemalingsgemaal 'Zeeburg'.

— Het verkrijgen van een beter inzicht in
het proces d.m.v. het naar keuze continu
of volgens het 'vluchtrecorder principe'
meten en registreren van:

— Het volledig automatiseren van het

. verloop waterstanden
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VEWIN bepleit energiebeleid met zo weinig
mogelijk schade aan drinkwaterbelangen

. schakelfrcquentie machines
• looptijden machines

De VEWIN heeft in het belang van de
consument, in casu de Nederlandse burger,
voorkeur voor een (energie)beleid dat
de vervuiling en besmetting van grondwater en oppervlaktewater dat betrokken
is bij de winning, opslag en bereiding van
drink- en industriewater zo gering mogelijk
doet zijn en blijven. Zo begint een brief
van de VEWIN aan de Voorzitter van de
Stuurgroep Maatschappelijke Discussie
Energiebeleid. De brief vervolgt:
Bedacht moet hierbij worden dat de ligging
van Nederland in de monding van een
rivierendelta met een dichtbevolkt en
sterk geïndustrialiseerd achterland, met
zich meebrengt dat ook buiten Nederland
gelegen vervuilingsbronnen via de rivierafvoer bijdragen aan de vervuiling van
Nederlands grond- en oppervlaktewater.
Bovendien wordt ook de bodem, bijvoorbeeld ter plaatse van infiltratiegebieden
voor de waterwinning in Nederland, via
de neerslag verontreinigd door buiten
onze grenzen gelegen luchtvervuilingsbronnen.

• overstort duur nooduitlaten in het
rioolstelsel
• overstortduur nooduitlaten in het
rioolstelsel.
Dit inzicht is noodzakelijk om te komen
tot optimalisering van de normen voor
onderhoud, gebruik en ontwerp van de
installaties.
— Het komen tot een vermindering van
kosten m.b.t. kwaliteitsbeheer d.m.v.:
• verbetering van benutting van capaciteit
van het huidige rioolstelsel, persleidingstelsel en rioolwaterzuiveringen d.m.v.
centrale sturing van gemalen;
• het verkrijgen van meer vrijheden in het
ontwerp van nieuwe of te vervangen
leidingstelsels waardoor lagere kosten, door
de mogelijkheid van meet- en regeltechnische oplossingen in het ontwerp.
— Het bereiken van een flexibele bedrijfsvoering d.m.v. de opbouw in een stervormig net met als voordelen:
• op alle aangesloten punten kan on-line
alle binnen het systeem beschikbare informatie opgevraagd of uitgegeven worden;
• het op afstand ingrijpen in een bestaand
pompregiem bij gemalen t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan riolen;
. het op afstand (gelimiteerd) herstellen
van eenvoudige storingen buiten normale
werktijden.
De capaciteit van het systeem in de nu
voorzienbare eindfase zal zijn:
— 200 onderstations, met een totaal capaciteit van 3200 meldingen, 800 meetwaarden, 1000 tellerstanden en 1600 commando's.
— Intern geheugen: 512 KByte, achtergrondgeheugen 2x 67 MByte.
— Presentatie zal geschieden op displays
op een 10-tal plaatsen, w.o. de RI's.
Tot slot mag niet onvermeld blijven, dat
de invoering van dit nieuwe systeem het
mogelijk maakt, de voor RI-Oost noodzakelijke tweeploegendienst voor de slibverwerking te integreren met de bestaande
continu wachtdienst, belast met de bewaking
van de RI's en gemalen en de bediening
van het gemaal Zeeburgerdijk dat geautomatiseerd wordt, alsmede met de nachtbezetting van het gemaal 'Zeeburg'. Deze
integratie alleen al zal een jaarlijkse kostenbesparing opleveren van ƒ 0,5 min, waarbij
gerekend is met een afschrijvingstermijn
van 6 jaar.
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Het energiebeleid dat de VEWIN voorstaat,
zou derhalve in de eerste plaats een
Europees energiebeleid moeten zijn.
Daar de vooruitzichten op een concreet
Europees energiebeleid vooralsnog niet
niet groot zijn te achten, volstaan wij in
het volgende met het weergeven van onze
gedachten over het toekomstige Nederlandse energiebeleid.
Het Nederlands energiebeleid is gericht
en zal in de toekomst gericht zijn op het
voorzien in de energiebehoefte van Nederland. Aan deze vraag naar energie wordt
thans vrijwel geheel voldaan door het
gebruik van fossiele brandstoffen met als
onvermijdbaar gevolg de lozing van
verbrandingsgassen, asresten en koelwater,
die een bron van vervuiling van bodem en
water vormen. De lozing van verbrandingsgassen is daarbij de grootste vervuilingsbron.
De VEWIN heeft voorkeur voor een
energiebeleid, dat gericht is op het tot
ontwikkeling brengen van energiebronnen
die het gebruik van fossiele brandstoffen
kunnen vervangen. Gezien de technische
ontwikkeling die daarvoor nodig is,zal deze
situatie pas op lange termijn kunnen worden
verwezenlijkt.
Het is daarom van belang voor de korte
en middellange termijn, respectievelijk
voor de komende 10 en 25 jaar om de
gedachten te bepalen, een zodanig energiebeleid te voeren, dat een aanzienlijke
besparing op het energieverbruik mogelijk is.
Met name moet hierbij gedacht worden
aan de toepassing van systemen die een
doelmatig gebruik van energie mogelijk
maken. Bij de elektriciteitsopwekking
biedt in het bijzonder de toepassing van

warmte/krachtkoppeling behalve energiebesparing ook het voordeel dat minder een
beroep op het oppervlaktewater zal
behoeven te worden gedaan voor koeldoeleinden. In de dan nog resterende vraag
naar energie zal op de beschouwde termijn
hoofdzakelijk kunnen worden voorzien
door het gebruik van fossiele brandstoffen
en kernenergie.
Nederland verkeert in de gelukkige
omstandigheid dat de energievoorziening
voor ruimteverwarming praktisch geheel
is gebaseerd op aardgas. Verbranding
van aardgas geeft, mede als gevolg van het
vrijwel ontbreken van zwavelcomponenten,
relatief weinig vervuiling van bodem en
water. De VEWIN is er daarom voor
geporteerd, dat de inzet van aardgas zo lang
mogelijk wordt voortgezet, ofschoon
ook bij deze brandstof nadelige gevolgen
voor het klimaat aanwezig zijn door de
uitworp van CO en CO2 en er verzuring
van de lucht en de neerslag optreedt door
de uitworp van CO2, NO en NO x .
De transportsector is en zal, afgezien van
trein en tram, voorlopig aangewezen zijn
op het gebruik van olie-derivaten. De
nadelige effecten daarvan op bodem en
water zullen, mede met instrumenten die
buiten het energiebeleid vallen, zoveel
mogelijk moeten worden tegengegaan. Het
bevorderen van een efficiënter gebruik
van energie voor dit doel is een dringende
opgave. Voor wat betreft de elektriciteitsproduktie willen wij allereerst opmerken,
dat ook de VEWIN zich ervan bewust is,
dat het toekomstige energiebeleid gericht
moet zijn op het aanbrengen van diversificatie in het brandstoffenpakket voor de
Nederlandse energievoorziening. De
elektriciteitsvoorziening leent er zich het
beste voor diversificatie op relatief korte
termijn door te voeren. Waar dit leidt tot
het gebruik van andere fossiele brandstoffen
dan aardgas, zal dit — het is reeds
opgemerkt — een nadelig effect hebben op
het milieu en daarmee op de winning,
de opslag en bereiding van drink- en
industriewater. In dit verband is in het
bijzonder de emissie van zwavelverbindingen in de verbrandingsgassen van
belang. Hetzij door beperking van het
zwavelgehalte van de gebruikte brandstoffen, hetzij door de toepassing van
rookgasontzwaveling zal deze emissie
beneden aanvaardbare grenzen dienen
te worden gehouden. In het geval kolen
worden gebruikt, vormt behalve de lozing
van verbrandingsgassen ook de as
die bij kolenverbranding ontstaat een
milieuprobleem, dat niet zonder gevolgen
voor de watervoorziening zou kunnen zijn.
Het gebruik van fossiele brandstoffen
voor de elektriciteitsproduktie kan worden
beperkt door de toepassing van kernenergie.

