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aemeen?Dat be.denhetcentrumzijnvaneenvolautomamchebedri/woeruy waardemensde
verantwoordelijkheid hee/tenalleeninbijzondere.gevalleningrijpt.
DuinwaterbedrijfZuid-Holland produceertjaarlijks circa75miljoen kubiekemeter
drinkwateropdrieproductielocaties.Vanafde
productielocatieKatwijkwordtdrinkwater
geleverdaandeduin-enbollenstreek,Leiden
enWassenaar.Hetpompstation isvrijwel
geheelgeautomatiseerdenalleeninkantoorutenbemand,waarbijhetOPIR-systeemvoor
deproductiestutingzorgt.OPIRcorrigeertverdachteafwijkingen vaneenvastdagpatroon
v
°ortijdigdoordeproductie-instellingen aan
te
passen.
DeproductielocatiesMonsterenScheveningenproducerenhetwatervoorDenHaag,
2
°etermeereneenaantalomliggendegemeenten. Scheveningen kenteenpermanenteéennianswacht,Monsterkent volautomatische
Procesvoeringenleverteenvastdebiet.De
PompstationsBtakelenBergambachtvoeren
voorgezuiverdMaaswateraandatinfiltteertin
deduinenvanSolleveld,Meijendel enBerkheide.Deinstellingenvandezepompstations
kunnenvanuitScheveningenwordenaangepast.

Hetprocesautomatiseringssysteem is
hiërarchischopgebouwduitvijflagen(zie
afbeelding 1).Debovenstelaagisde'regio'
DuinwaterbedrijfZuid-Holland, detweede
laagbetreft dievandevijfproductielocaties,
daaronderdeprocesonderdelenalssnelfiltratie
endewinningenendaaronderdeblokken,
zoalse'énsnelfilterbak oféénwinning.De
onderstelaagisverbondenmetdesensorenen
actuatoreninhetveld.Demetingen,bedieningen,regelingenenpresentatievanvergelijkbareonderdelenzijnzoveelmogelijkgeüniformeerd.Belangrijkste verschilmethet
OPIR-systeemisdatbinnenPlenty®opvaste
tijdstippen veranderingenindeproductieinstellingen plaatsvinden.

Omdatdedagelijkseprocesvoeringwordt
verzorgddoordeprocesautomatisering,gaat
defunctie vanprocesvoerderdusverdwijnen.
Deeindverantwoordelijkheid voordeprocesvoeringvandedrie drinkwaterproductielocatiesendetweerivierwaterproductielocat.es
komtteliggenbijderegiovoerder.Dezeman
ofvrouwwaaktovethetjuist functioneren van
deprocesautomatisering,vanPlentyControl®,
hetdeelvanhetautomatiseringssysteem dat
devraagvoorspellingverzorgten'setpoints'
berekent,enhandeltdenietreguherebedrijfssituatiesaf,dieincircaéénprocentvandetijd
zullenvootkomen.Omhetmogelijk temaken
dateenregiovoerdcropeenwillekeurige
locatiedirectbegrijpt welkenietregulieresituatieszichvoordoenenindatgevaladequaat
ingrijpt,isuniformiteit indewerkingvande
procesvoering,deinrichtingvanhetprocesautomatiseringssysteem endepresentatievan
deverschillendeonderdelenessentieel.

Spagaat
Deregiovoerdermoetkennishebbenvan
alledelenvandedrinkwatervoorzieningen
vanhetprocesautomatisetingssysteem. Het
betreft deinnameendetransport-, infiltratie-,
winning-enzuiveringsprocessendieopen
tussendevijfproductielocaties plaatsvinden.
Hijdientovervaardighedentebeschikkenom
inallenietregulieresituatiesadequaatinte
grijpen opbasisvanhetalarmdathijviazijn
PContvangt.Hijneemtzijn maatregelenvia
decomputerofdooreenprocestechnicuste
vragenterplekkeactieteondernemen.De
traditioneleprocesvoerderwordteensuper-

Hetprocesautomattseriryssystecmendesimulator.
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HetautomatiserengebeurtvolgensdeuitgspuntenvanPlenty®,eenconceptvoot
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visordie geenonderdeelvormtvandedagelijksebedrijfsvoering, maardeoorzakenanalyseertvandeafwijkingen inhetproces.De
vraagis nuhoevaneenregiovoerder verwacht
magwordendathijadequaatoptreedt als hij
desupervisieheeftovervijfproductielocaties,
nietmeerdagelijkscontactheeft methet
procesendewerkingvaneennieuwprocesautomatiseringssysteem moetbeheersen.
DuinwaterbedrijfZuid-Hollandkiester
vooreensimulator teontwikkelen waarin
regiovoerderskunnentrainenendiehen
ondersteuntbijhetafhandelen vancalamiteiten.Dezesimulator wordtvolgensdezelfde
hiërarchieingericht als hetprocesautomatiseringssysteem(zieafbeelding 1).Dewerking
vandeinnameendetransport-, winning-,
infdtratie- enzuiveringsprocessenwordtnagebootstmetsimulatiemodellen. De gevolgen
vanhandelingen kunnenzo bekekenworden
zonderdatze dewerkelijkeprocesvoeringhinderen.Bijkomend, maarwezenlijk voordeelis
dathetinzichtindewerkingvandeprocessen
leidttoteenkritischerhoudingtenaanzien
vandewerkingvandeprocesautomatisering.
Daarnaastzijn noganderetoepassingenmogelijk:procesoptimalisatieenhetdetecterenvan
calamiteiten.
Volautomatische

Metditinitiatiefsluit Duinwaterbedrijf
Zuid-Hollandaanbijinternationaleontwikkelingen.Eenrobuusteprocesvoering isalleen
mogelijk als deprocesvoerdergeenvastonderdeelmeervormtvandedagelijkseprocesvoering.Erzalsprakezijn vaneenhiërarchie,
waarbijhetvelddebasisvormt,daarboveneen
basisprocesautomatiseringendaarbovenaansturingop basisvanmodellendieophun
beurtdebasisvormenvoorprocesoptimalisatie2'.Hetgebruikvanmodernetechnologieis
intoenemendemateeenmiddelomalswaterbedrijfonderscheidend tekunnenzijn.Procesautomatisering isonmisbaaromindetoekomsttebesparenopdekostenvanarbeid,
chemicaliënenenergie3'.Trusselbenadrukt
datdesteedsverdergaandeautomatiseringer
nooittoezalleidendatdeprocesvoerderoverbodigwordeHijzalhogeropgeleidmoeten
zijn,^omdathij nietalleenkennisvandeprocesautomatiseringmoethebbenmaarookde
processenachterdealarmenenmetingenvolledigmoetdoorgronden5'.De dagelijkseprocesvoeringzaluiteindelijk zo wordengeautomatiseerddatpermanent draaiende
simulatiemodellendeprocesvoeringzullen
optimaliseren4'.
Simulatiemodellen wordeneenonmisbaar
deelvandeondersreuningvanderegiovoerdersinhetbehoudenvankennisenvaardigheden.Eenmodeliseengeschematiseerde
representatievaneendeelvandewerkelijkheid

procesvoering
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vooreenbepaalddoel1'.Om simulatiemodellen
tegebruikenoftegaanontwikkelendientin
navolgingvandedefinitie,een'deelvande
werkelijkheid'bepaaldteworden'meteen
bepaalddoel'.Voorditonderzoekiservoor
gekozenuit tegaanvandetoekomstigever^
antwoordelijkheden vanderegiovoerdersbij
zowelDuinwaterbedrijfZuid-Hollandals
PWN.
Enquête naar verantwoordelijkheden
Bij DuinwaterbedrijfZuid-Holland begint
opïjanuari2009devolautomatischeprocesvoeringenwordtdesupervisor regiovoerder
genoemd.InNoord-Holland heeft PWN op
1juli2005reedsdevolautomatischeprocesvoeringingebruikgenomenenheetde supervisor
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bedrijfsvoerder.Inditartikelwordtverderde
termregiovoerdergehanteerd.Onderzochtis
ofeenverschilbestaatinperceptievandeveranrwoordelijkhedenvanderegiovoerderbij
hetmanagementenderegiovoerderszelf Vijf
regiovoerdersvanPWN enzestoekomstige
regiovoerdersvanDuinwaterbedrijfZuidHolland kregenzesvergelijkbare vragenvoorgelegdalsvijfmanagersvanhetDuinwaterbedrijfendrievanPWN.
Op devraagominéénzinteomschrijven
watdeverantwoordelijkheden vanderegiovoerderzijn,antwoordenderegiovoerdersen
hetmanagementvanPWNunaniemdatze
operationeelverantwoordelijkzijn(voorhet
drinkwaterproces)vanbrontottap. Deregio-

voerdersvanhetDuinwaterbedrijfzijn minder
resoluut.Zijnoemen verantwoordelijkheid
voordetotaleprocesganginderegio,hetovernemenwanneerhetsysteemfaaltenhetoverzichthebbenoverdewaterstroomende
beschikbaarheidvaninstallaties.Bijhet
managementvan DuinwaterbedrijfZuidHollandvaltopdatnietdeleveringtotaande
tapwordtgenoemdmaarhetvoldoenaande
afspraken methetVerkoopbedrijf,duslevering
totaandepoortvandeproductielocatie.
Bijhetbeschrijven vandedrie belangrijksteactiviteitenvanderegiovoerderdenkende
Zuid-Hollandseregiovoerdersaanhunhandelingentijdens incidentenenhetaansturenvan
destoringsdienst.DeNoord-Hollanders
noemenditook,maarnoemenookandere
werkzaamhedenalspersoonlijkespecialismen,
werkzaamhedenbinnenprojectenofhetoptimaliserenvanhetproces.Het management
vanPWNnoemthetborgenvanentoezienop
dewaterleveringenleveringszekerheid,hetop
Peilhoudenvandeeigenkennisenprocesoptimalisatie,bijhetDuinwaterbedrijf wordthet
beheervanPlentyControl®genoemd,hethandelentijdens storingenenhetvrijgevenvan
'nstallatiesvooronderhoud.
Voordeoverigeactiviteitennoemthet
management vanPWNmeerabstracteactivite
iten(uitvoerencalamiteitenstudies,kennisborging,verdergaande procesoptimalisaties)
danDuinwaterbedrijfZuid-Holland(verslagle
Sging,bestellengrondstoffen, validerenprodu
ctiedata).

Dederdevraagluiddewelketakenten
onrechteaanregiovoerderswordentoebedeeld.
DeregiovoerdersvanPWNwillennietals
receptionistofportiergezienworden,dezuidelijkecollega'snoemenhetnietstrenggeconsigneerdzijnendetaakbijhetopgeleverd
krijgen vannieuwehard-ensoftware.Het
managementvanDuinwaterbedrijfZuidHollandwilunaniemnietdatderegiovoerder
actiefmetdeprocesvoeringbezigis,bijPWN
wordtookhetmanusjevanallesalsongewensterolbeschreven.
Noemdrieredenenvooreenonvoldoende
beoordelingvaneenregiovoerder,zoluiddede
vierdevraag.DePWN-regiovoerdersantwoordenallen:hetnietbeschikkenovercommunicatievevaardigheden.Ookhetontbrekenvan
teamgeestwordtmeerderemalengenoemd.
DeregiovoerdersvanhetDuinwaterbedrijf
denkenvooralaanhetnietadequaatofniet
conformdeproceduresoptredenbijincidenten
enhethebbenvanonvoldoendekennis.Hun
managersnoemenonnodigingrijpeninde
procesvoering,nietadequaathandelenbijincidentenengebrekkigecommunicatie,zowel
metdestoringsdienst alsmethetmanagement.DePWN-managersnoemenhetniet
juistuitvoerenvandewerkzaamhedenenhet
niet(kunnen)handelenconformdenieuwe
bedrijfsfilosofie.
Watisjegrootsteangstalsjeeenregiovoerdersdienstmoetdraaien?DePWN-ersin
debedrijfsvoering noemenfalendeondersteu-

nendesystemeneneengebrekaankennisvan
deinstallaties.Datlaatstepuntwordtookdoor
dezuidelijkeregiovoerdersvermeldaangevuld
metdezorgdatdeorganisatierondhetregiovoerennietvoldoet.DemanagersvanPWN
zijnnietmisteverstaan:"ikpiekerernietover
zo'ndiensttedraaien".Managersvanbeide
bedrijven noemenverderhetfalen vansystemenenontbrekenvankennisbij alarmafhandeling.
Tenslotteisgevraagdwanneerderegiovoerderseendienstzullenweigerenof
wanneerhetmanagement nietlekkerzou
slapen.DeregiovoerdersinNoord-Holland
noemeneentegrootaantalstoringenper
diensteneentekleinteamvanregiovoerders.
BijDuinwaterbedrijfZuid-Holland worden
hetontbrekenvangoedwerkendesystemen
genoemd,beschikkenoveronvoldoendekennis
enhetkrijgenvaneentelagevergoeding.De
PWN-managerszullennietlekkerslapenals
gebrekaantrainingofeengebrekkigeprocesbesturingertoeleidtdatregiovoerders hun
takennietvervullen;dezuiderburen blijven
wakkeralsderegiovoerdersondeskundigzijn,
onvoldoendekennishebbenof"mijoméén
overtwaalfbellenmetdevraagwathijmoet
doen".
Geconcludeetd kanwordendatgeengrote
verschillenbestaanindeideeëndieregiovoerdersenhunmanagershebbenoverdeverantwoordelijkheden vanderegiovoerder.
Belangrijkste terugkerendeangst,zowelvan
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uitvoerdersalsmanagers,ishetontbrekenvan
voldoendekennisvandeprocesvoering.Bij
PWNwordtbeschikkenoverteamgeesten
communicatievevaardighedenduidelijk meer
genoemddanbijhetDuinwaterbedrijf ZuidHolland.Deregiovoerdersenmanagers uit
Zuid-Holland noemenhandmatigbedienen
vakeralsongewenstdandePWN-ers.TenslottevalthetopdatallemanagersenregiovoerdersvanPWNvrijwel hetzelfde antwoord
hebbengegevenopdevraagnaardeomschrijvingvandeverantwoordelijkheden vande
regiovoerders inéénzin.
Uitdeinterviewswordtafgeleiddatde
regiovoerdervoorhetkomendeetmaalverantwoordelijk isvoordewaterleveringvanbron
totenmetdetransportleidingen inhetdistributienet,intermen vandruk,hoeveelheiden
kwaliteit.Deverantwoordelijkheid wordt
verdergespecificeerd.Voordrukgeldtdat hij
toezietophetrealiserenvanvoldoendedrukin
hetgehelevoorzieningsgebied.Drukveranderingenkenneneentijdschaalvanmillisecondentotminuten.Voorhoeveelheidwordteen
tijdshorizon van24uuraangehouden.De
regiovoerderzieteroptoedatdevraagvoorspellingendeproductiestrategiegoed functioneren.Voorkwaliteitdienthijadequaatte
reagetenophetbuitenhetoperationele
vensterrakenvan waterkwaliteitsparameters
enopincidentmeldingen dievanbuitenaf
komenofvanHetWaterlaboratorium.Het
betreft onderwerpen dieeropeen tijdschaal
vanurentoteenetmaaltoezullenleidendat
nietmeervoldaanwordtaande bedrijfsnormenvoordrinkwater.Detenemen maatregelenbeslaaneentijdsduur vanminuten tot
dagen.Problemenmeteenlangere tijdsduur,
ineffect ofte nemenmaatregel,zijn primairde
verantwoordelijkheid vandeprocestechnologenenkunnenaanleidingzijn tothetaanpassenvanhet zuiveringssysteem.
Drie deelgebieden, één raamwerk,
één interface
Binnendeverantwoordelijkheden vande
regiovoerderszijndusdrie'delenvandewerkelijkheid' teonderscheiden metelkeentypischetijdschaal endynamiek.Omdiereden
wordtervoorgekozenindesimulatordrie
typensimulatiemodellen tegaangebruiken,
éénvoordruk,éénvoorhoeveelheidenéén
voorkwaliteit.Intabel1 zijndebestaande
modellenweergegevenendetypische tijdschaalvanelkmodel.
Omhetgebruikenbeheervandemodellentebevorderenendekoppelingmetdetrainingsinterface tevergemakkelijken, wordt
gestreefd naardeontwikkelingvanéénraamwerkwaarbinnen demodellendraaien.Hier
dienendekwaliteits-,druk-enhoeveelheid-

modellen intepassen.InhetEuropeseonderzoeksprojectTechneau werkteenbreedconsortium,waaronderTUDelftenKiwa,samen
omeenraamwerkteontwikkelenvoorwaterkwaliteitsmodellen enomteonderzoekenof
debestaandemodellenkunnenwordengeïntegreerdtotéénEuropesestandaard.
Voorhettrainen,testenenondersteunen
vanderegiovoerdersisraakvlaknodigtussen
hetraamwerkmetmodellen,dekopievanhet
procesautomatiseringssysteem enderegiovoerder.Dezedientgroteovereenkomstente
vertonenmethet procesautomatiseringssysteem.De'interface'dientgeschikttezijnvoor
hetdoorrekenenvanfictieveenhistorische
cases,instellingendienengewijzigd tekunnen
wordenendeuitvoermoetzozijndatdeze
inzichtgeeft indegevolgenvaneeningreep.
Hetsysteemondersteuntderegiovoerder bij
hetafhandelen vancalamiteitendoortelaten
zienhoeandereregiovoerderseen vergelijkbarecalamiteitoplostenofdoorhettonenvan
tevoreningevoerdeprocedures.Laterdienthet
systeemgekoppeldtekunnenwordenmethet
procesautomatiseringssysteem, omprocesoptimalisatieencalamiteitdetectiemogelijk te
maken.
Ontharding Monster
DuinwaterbedrijfZuid-Holland isonder
anderemetdeTUDelft eenpilotgestartomde
mogelijkheden teonderzoekenvaneen
systeemdatdeprocesvoeringvandeonthardingopproductielocatieMonster ondersteunt.
Doelishetbepalenvandetechnischehaalbaarheidvanhetsysteem,inclusiefdetoekomstigekoppelingenmethet procesautomatiseringssysteem.Alsdatgoedverloopt,wordende
mogelijkheden inkaartgebrachtom instellingentewijzigen endegevolgenvandieingrepentetonen.Hetonthardingsmodel Stimela
wordtgebruikt omhetgevolgenvanveranderingvanprocesparameters tesimuleren.
Bepaaldwordtofhetmogelijk iscasesinte
voerenenofhetsysteemzichleentvoorondersteuningbijcalamiteiten.Gebruikvanhet
systeemvoorprocesoptimalisatieencalamiteitdetectievaltnietbinnendespeelruimte
vandezepilot.
Conclusie
Deovergangnaarvolautomatischeprocesvoeringleidtertoedatderegiovoerderseen
andererolkrijgen dandehuidigeprocesvoerders.Omdatdenatuurlijkemaniervantrainen
enbehoudvankenniszalverdwijnen, wordt
eensimulator ontwikkeldomzedaarbij te
ondersteunen.Naanalysevandeverantwoordelijkheden vanderegiovoerders isvastgesteld
datdesimulator apartemodellenvoordruk,
hoeveelheidenkwaliteitmoetbevatten.Deze
komeninéénraamwerkdatviaééngebrui-

kersinterface'verbondenismeteenkopievan
hetprocesautomatiseringssysteem.DeTU
DelftenDZHgaaneenpilotuitvoerenwaarin
demogelijkheden vanhetsysteemworden
onderzochtvoorhettrainen,testenenondersteunenvanregiovoerders. ^
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