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Nieuwemethodeom
betrouwbaarheidvan
eenafsluitingtebepalen
Betrouwbareafsluiterszijnessentieelbijdeisolatievaneenleidingbreukoj~besmetting.Juistinouderenetten,waarzulkeincidentenhetmeestoptreden,zijndeafsluitersverouderdenishunbetrouwbaarheidajgenomen.Meteennieuwemethodekandebetrouwbaarheidvanindividuelea/sluitersof
clustersvanafsluiterswordenvertaald naardebetrouwbaarheidvaneensectieajsluiting.DemethodeisgetestbijDuinwaterbedrijfZuid-Holland (Scheveningen)enbleekzeerbruikbaar.Demethode
maakthetvoorwaterbedrijven ookmogelijkprioriteitentestellenbinnenhunbeleidronda/sluiters,
dat behalveopkritischeprestatie-indicatorenookgebaseerdisopkostenenonderhoudsfrequentie.
Bijleidingbreuken ofbesmettingen ontstaatoverlastvoordeconsument ende
omgeving.Hoesneleenincident wordt ontdekt,hangt sterkafvandegrootteen plaats
ervan.Het uitstromende waterbij leidingbreuk kangedurendedezeperiodeeen
bedreigingvormen voordeveiligheidvan
mensenengebouwen;besmettingvanhet
leidingnet vormtbovendieneenrisicovoor
devolksgezondheid.Snelleeneffectieve isolatievaneendeelvanhetleidingnet isdan
ookvangrootbelang.Isolatieiszowelbij
incidenten alsbijreguliere onderhoudswerkzaamhedenessentieelomdelevering
vandrinkwater inderestvanhet leidingnet
kwalitatiefenkwantitatieftekunnen waarborgen.Afsluiters spelendaarbij eencruciale
rol,waarbij hun plaats inhet drinkwaternet
enhun betrouwbaarheid vanbelangis.Uit
enquêtesblijkt datafsluiters gemiddeld eens
inde8,5Jaarwordengebruikt vooreendergelijke isolatie.
Deisolatievaneenleidingdeel isalleen
dansuccesvolalsallebetrokken afsluiters
voldoendefunctioneren. Debetrouwbaar-

heidvaneenafsluiting isdaaromgedefinieerdalsdekansdat allebijdeisolatie
berrokkenafsluitets daadwetkelijk functioneren enheteffect vanisolatiebeperkt blijft
totdeeventueleaansluitingen inhet teisoletengebied.
Debettouwbaarheid van sectieafsluiting
neemtaf, naatmate het leidingnet veroudert.Goedonderhoud iszekervooroudere
leidingnetten vangroot belang.Alseen
afsluiter nietvoldoendefunctioneert, moetenomliggende sectiesen bijbehorende
afsluiters wordenbetrokkenbijdeisolatie.
Effectief wordtzohetinvloedsgebied vande
betrokken afsluiting grorerenzullenwellichtmeer consumentengedurende langere
rijd overlast ervaren.
Persectiewotdendevolgende krirische
prestatie-indicatoren onderscheiden:
Het totaleaantalgetroffen aansluitingentengevolgevan(deisolatievan)een
incident ineenbepaaldesectie.
Degevolgen vaneenincidentgedeeld
doothetaantal aansluitingen inde

A/b. 1:Voorbeeldvaneenschemansatievaneeneenvoudig leidingnet(links]naareensectiediagram(rechts).

gettoffen sectie(verhoudingsgetal).
Wanneeralleafsluitets voldoendegoed
afsluiten enheteffect beperktblijft tot
deeventueleaansluitingen inhet teisolerengebied,danishet verhoudingsgetalgelijk aanï.
Hetaantalminuten waatindeconsumentgeenwatetgeleverdkrijgt(CustomerMinutesLost).Naastdegevolgen
vaneenstotingineensectieisookde
kansopeenstoringindiesectievan
belang.Eensectiemeteengrotelengte
heeft ondetdezelfde omstandigheden
statistisch eengroterekansgettoffen te
wordendooreenstoring,danéénmet
eengeringelengte.Diekans wotdt
bepaalddooidealgemene storingsfrequentievaneenleidingendelengtevan
hetleidingnet indebetreffende sectie.
Hoevaakkrijgt eenklantpetjaar
gemiddeld temaken meteenincident in
het leidingnet?
Hetbepalenvandetijdsduur waarineen
consumentgeenwatetvanvoldoendekwaliteitendrukkrijgt, blijkt eenlastigeopgave,
omdatdezeondetmaatseleveringsomstandigheden bijvoorbeeld afhankelijk zijn van
deomvangenplaatsvandebreuk.Indit
onderzoekisdaaromnietgekeken naar
afwijkende leveringsomstandigheden, maat
alleennaarvolledige leveringsonderbreking.
Debetrouwbaarheid vaneensectieafsluitingisafhankelijk vande betrouwbaarheidendeplaatsvandeafsluitets énhet
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aantal afsluiters.Normen en richtlijnen
voorhetplaatsen vanafsluiters ontbreken
echter.Hoeminder afsluiters geslotendienen teworden,destegrorerdekansdateen
sectiesuccesvolkanwordengeïsoleerd.Wanneerbijvoorbeeld dekansdateen afsluiter
nietgoedfunctioneett (nietvindbaar, identificeerbaar, toegankelijk, draaibaar of
afsluitbaar) gelijk isaantien procent,danis
dekansdat tweeafsluiters functioneren
gelijk aan8rprocent.Bijvier afsluiters
neemt dekansopeensuccesvolleisolatievan
eensectieafnaar 66procent enbij acht
afsluitets zelfs naar43procent!Hetisdaaromineersteinstantie aantebevelenom het
aantalafsluiters persectiete minimaliseren.
Daarnaast kanookdebetrouwbaarheid van
deafsluiters (endaarmeedeafsluiting) wordenvergrootdoor meeronderhoud teplegen
opdeafsluiters.
Voorhetberekenen vandegevolgenper
sectiewordt het leidingnet geschematiseerd
toteensectiediagram.Sectieswordenalscirkelsweergegevenenafsluiters tussen twee
sectiesalsvetbindende lijnen tussen decirkels/secties.Het voordeelvaneensectiediagram isdat kritischeafsluiters ensecries
snellerzichtbaar worden.Bovendien kan
snelworden bepaald hoeveelenwelkeafsluitersgeslotendienen tewotden omeensectie
teisoleren.
Indienwordt aangenomen datalle
afsluitets inhetgetoondenetwerkeen
betrouwbaarheid hebben van90 procenten
datsectiesAt/m Felk 100 aansluitingen
hebben,danwordengemiddeld 105 aanslui-

A/b.2:

tingengetroffen bijeenstoringinsectieA.
Ditresulteerr inhetverhoudingsgetal 1,05.
Wordendeafsluiters 3,6,7en 10 verwijderd,
danzullen 130 aansluitingen insectieA
getroffen worden.Het verhoudingsgetal
komtdanuit op r,3o.Voorhet automatiserenvandezeberekeningen iseenprototype
afsluiterprogramma ontwikkeld.Ditbetekentdegevolgen,hetverhoudingsgetal, het
aantalstoringen endeduur ervanvoor
meerderesecties.

Proefin Scheveningen
Hetontwikkelde computerprogramma
isbijDuinwaterbedrijfZuid-Holland toegepastopeendeelvanScheveningen.Hetgeselecteerdegebiedbevat73sectiesen t3t
afsluiters,waarbij eensectiegemiddeld vier
afsluiters telt.Vooriederesectieisberekend
watdeimpactenhetverhoudingsgetalis,
uitgaande vaneenbetrouwbaarheid vande
afsluiters van510procent.
Bijhetopstellen vanhet sectiediagram
werddirectduidelijk welkesectiesinitieel te
grootwarenvolgensdebedrijfsnorm van
maximaal 120 aansluitingen persectie.Daarnaastvolgdeuit de computerberekening
welkesectieseentegroteimpact hadden op
deomgeving.
Opbasisvandeberekeningen isgekeken
naarmogelijke verbeteringen inhet leidingontwerp vanScheveningen,zoalshetvergroten/vetkleinenvansectiesenhet (verplaatsenvanafsluiters.Quakosten ishetvan
belangdatafwegingen metbetrekking tot

Hetgeselecteerdegebied van Scheveningenvertaald in eensectiediagn
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deafsluiterplaatsing alinde ontwerpfase
wordengemaakt.Meerafsluiters en/of
afsluitets meteenhogere betrouwbaarheid
plaatsen verhoogtdeinitiëlekostenvooreen
leidingnet.Elkbedrijfzalduszoekennaar
hetoptimaleevenwicht tussenhet aantal
afsluiters, hun betrouwbaarheid endete
verwachten schadeenkosten alslater incidentenoptreden.Zokanbijvoorbeeld wordennagegaan watdeminimale bettouwbaarheid vangeplaatsteafsluiters moet zijn
bij het halveren vanheraantal afsluirers in
eenvoorzieningsgebied. Hiertoewotdt eerst
met hetorigineleaantalafsluitets deimpact
ofdeduur vandestoringbepaald (afhankelijk vanhetbedrijfsbeleid) bij eenbepaalde
afsluiterbetrouwbaarheid. Daarna wordt
nagegaanwatdenieuwe afsluiterbetrouwbaarheid moetzijn omeenzelfde impactof
evenlangestoringtehalen.Denieuwe
afsluiterbetrouwbaarheid kaninzulke
gevallen bovende rooprocent komen teliggen,wateropneerkomt dathet halveren
vanhetaantal afsluitets altijd zalleiden tot
eenhogereimpactoflangereduur vande
stoting,onafhankelijk vandeonderhoudsfiequentie.

Conclusie
Metdeafsluitermethodiek enhet afsluiterprogramma kunnen nieuwe ontwerpen
vandisttibutienetten worden geanalyseerd
opdeafsluiterplaatsing. Daarbij kunnen kritischesectieswordengeïdentificeerd, waarnamaatregelen kunnen worden getroffen
omeenoptimale afsluiterconfiguratie te
realiseren.Waterbedrijven hebbenhierbij de
keuzeomminder afsluiters teplaatsen in
combinatie meteenhogere afsluiterbetrouwbaarheid ofandersom.Het aantal
afsluiters ende afsluiterbetrouwbaarheid
brengenbeidekostenmetzichmee,waarin
elkbedrijfnaareenoptimumzalstreven.
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Metdegenoemdemethodeenhet afsluiterinstrument kanookbij bestaande ontwerpen worden nagegaanwatheteffect is
vaneenincident ineensectieendaarmee
wardekririschesectieszijn inhetvoorzieningsgebied.Eenwaterbedrijf kanvervolgenszijn onderhoudsstrategie afstemmen
opdekritischesectiesdoorgerichter onderhoud teplegen. «[
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