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PWNWaterleidingbedrijfNoord-Holland heeft in2000indenieuwbouwwijkSaendelft [gemeente
Zaanstad]eendistributienetaangelegddatisontworpenopzelfreinigend vermogen.Inseptember
2001 zijnindezewijkinhetkadervanhetbednjjstakonderzoek,simultaan volumestroom-en
trocbelheidmctingenuitgevoerd 0111 ditverondersteldezelfreinigende vermogen teevalueren.Dit
simultaan meten vansnelheid entroebelheid opmiiuiteubasiswasm Nederland nognieteerderuitgevoerd.Deresultatenvandemetingenblijken bijzonder tezijn. Dewerkelijkepiekafnamc van het
huishoudelijk verbruik islagerdan werdaangenomen. Tochzijn eropgrond van de troebelhcidmcniigensterkeaanwijzingen datdeleidingenzelfreinigend zijn.Deverklaring wordtgezocht in de
bijdragevandeversnelling vanhetwateraan herzei/reinigendvermogen.
Eenzelfreinigend distributienet kenmerkt
zichdoorhogeresnelhedendaninhettraditioneleneteneeneenduidige stromingsrichting1/.Derichtlijnen gaanervanuitdateen
leidingzelfreinigend iswanneeréénkeerper
dageensnelheidvan0,4m/soptreedt.Zelfreinigendwilzeggendatbezinkbaar materiaal
regelmatigwordtopgewerveldenmeegevoerd
ennietdekanskrijgt teaccumuleren.
Dedagelijksepieksnelheidwordtdooreen
aantalontwerpmethodesbeschreven.Eenveel
gebtuikteontwerpmethode isdeqVn-methodc
diebeschrevenstaatinVEWINWerkblad2.1A.
Dezeformule berekentdemaximalevolumestroomvaneenaantaltappunten opbasisvan
eenverondersteldegelijktijdigheid. Deqvnmethodegaatervanuitdathetmaximale
momentaneverbruikvaneenwoninggelijkis
aandewortelvandesomvandegekwadrateerdevolumestromenvandetappunten2).De
qVn-methodeisoorspronkelijk ontwikkeldom
binneninstallaties tedimensioneren.Omdat
deformule eenvoudigingebruikisenquauitkomstennietafwijkt vandeanderegangbare
piekverbruikformules2) wordtdeqVn-methode
ooktoegepastomhetmomentane verbruik
vanmeerderewoningentebepalentoteenverbruikvancirca400woningen.
Praktijkmetingen in Saendelft
Inseptember2001zijn indewijk Saendelft
volumestroom-entroebelheidmetingen uit28
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gevoerdinleidingendiezijnontworpenop
zelfreinigend vermogen.Saendelft iseen
nieuwbouwwijk inZaanstad.Dewijkbestaat
merendeelsuiteengezinswoningen die
bewoondwotdendoorjongegezinnen.Het
drinkwater voordebewonersisafkomstig van
pompstation Heemskerk.Indewijk ligteen
vertaktpvc-distributienetmetdiameters,
afhankelijk vanhetachterliggende gebruik,
van50,63en75mm.
Dedoelstellingen vandemetingen waren:
Hetdagelijkse maximaleverbruikdat
optreedttemetenentetoetsenaande
theoretischeberekendewaardevolgensde
qvn-methode;
Hetvaststellen vanhetzelfreinigend vermogenvandeleidingen.
Opzet van het meetprogramma
InSaendelft isdevolumestroomenTroebelheidgemeten bijdriewoonhuizenenop
drielocatiesineenvettaktdistributienet
(afbeelding 1).Gemetenisineenpvc-leiding
van50mmmeteenachterliggend verbruik
vanzevenwoningen,ineenpvc-leidingvan
63 mmmeteenachtetliggendverbruikvan
151woningenenineenpvc-leidingvan75mm
meteenachterliggend verbruikvan46woningen.
Voorhetuitvoerenvandemetingeniseen
meetprotocolopgesteldwaarinbepaaldeeisen

wordengesteldaanmeetfrequentie, demeetnauwkeurigheid vandeapparatuurende
capaciteitvandedataloggers.Bijdeindividuelewoningen isdevolumestroom omde
tweesecondengemeten.Inhet distributienet
ishetgepasseerd volumeomdeminuutgemeten.Zoispetperiodevaneenminuutde
gemiddeldevolumestioomperseconde
bepaald.Ditbetekentdat volumestroomvariatiesdiebinneneenminuut opkunnen
tredennietwaarneembaarzijninderesultaten.Hiervoorisgekozenomdatbijsecondemetingen indestraatdedataloggeromde
tweeuuruitgelezenzoumoetenworden.
Momentanevolumestromen houden bij een
achterliggend verbruikvan7,19en46woningendoordetoenamevanhettotaleverbruik
langeraandandemomentaneverbtuikenvan
éénenkelewoning.Demismetingen door
fluctatiesdiebinnenhetmeetintervalvanéén
minuutoptredenwordenvoorhetdoelvande
metingaanvaardbaargeacht.Voordetroebelheidiszowelbijdeindividuele woonhuizen
alsinhetdistributienet éénmetingpervijf
minuten uitgevoerd.Ditiseenanalogemeting
geweestdiededaadwerkelijketroebelheidop
datmoment aangeeft.
Verbruiksenquête
Naastdevolumestroom-entroebelheidmetingeniseenenquêtegehoudenonderde
bewoners.Debelangrijkste informatie uitde
enquêteishetgemiddeldaantal tapeenheden
perwoningendewoningbezetting.Derespons
opdeenquêtebedroeg73 procent.Hetgemiddeldaantaltapeenheden petwoningkanhet
theoretisch maximummomentane verbruik
volgensdeqvn-methodewordenberekend.
Ditbedraagtvoorzevenwoningen3,5mï/h,
voor15>woningen5,8m'/henvoor46woningen9,0irU/h.
Resultaten metingen en validatie
VoorhettoetsenvandeqVn-methode is in
afbeelding 2hetwerkelijkgemetenenhet
berekendemaximalemomentaneverbruikper
dagweergegeven.Voorhetwerkelijkgemeten
maximalemomentaneverbruik ishetgemiddeldevandedagelijksepiekoverdeperiode
8totenmet14septembergenomen.Tevens is
inafbeelding 2een'fit'gezocht:eenqVn-curve
waarbijdegemeten waardenzogoed mogelijk
wordenbenaderd.
Uitafbeelding 2blijktdatdegemeten
maximalevolumestromen lagerzijndande
oorspronkelijkberekendemaximalevolumestromen.Hoegroterhetachterliggendverbruikis,destemeerwijkendetheoretische
berekendewaardeendeindepraktijkgemeten
waardenvanelkaaraf Eenvoorzichtigeconclusieluidtdanookdatdeq"Vn-methodezoals
diemomenteelwordttoegepast,geschikt lijkt
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om het momentane verbruik vanéén woning
tevoorspellen.Voorhet voorspellen van het
maximumverbruik van meerdere woningen
zalechter een andere methode moeten worden
toegepast.

(vleetgebied 1
7 woningen
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Devolgende methoden kunnen verder uitgewerkt worden:
• Uit afbeelding 2 blijkt dat een redelijke 'fit'
bestaat bij het toepassen van de qVnmethode voor meerdere woningen wanneer wordt uitgegaan van vier tapeenheden per woning.Een nieuwe
ontwerprichtlijn zou dan luiden:

Meetgebied 3
27 woningen

PVC 50 mm
PVC 63 mm
PVC 75 mm

- Q^jx voor ééneengezinswoning te bepalen met deqvn-methode en 20tapeenheden per woning;

•

•

- Qjpaxvoor meerdere woningen te bepalen met deqVn-methode en vier tapeenheden per woning.
Opgrond van de uitgevoerde metingen
kan een nieuwe empirische relatie worden
opgesteld.Debeste relatiewordt beschreven door:
- Qmjx=-o,ooo5n2+o,05>i4n+0,9073 in
kubieke meters peruur, waarbij
R2=0,9996en n staat voor het aantal
woningen.
Eenderde mogelijkheid isom de gelijktijdigheid vandeqvn-methode teverkleinen.Dat wilzeggen om in plaats van wortel(n)terekenen met bijvoorbeeld de
derdemachtswortel van (n).Deze mogelijkheid isopderesultaten van Saendelft
onderzocht.Debeste 'fit' wordt verkregen
bij een machtsfactor van 0,38.Deze fit is
echter minder goed dan bij de twee andere
beschreven methoden.

Voorhet onderzoek naar demeest bevredigende benaderingsformule zullen op meerdere
plaatsen en in andere wijken de maximale
volumestroommetingen herhaald moeten
worden om tot eenalgemene uitspraak te kunnen komen. Dergelijke metingen zullen ook in
het kader van het bedrijfstakonderzoek
worden uitgevoerd. Ookwordt aanbevolen om
bij deze metingen in de straat de maximumwaarde per minuut temeten. Met de huidige
setgegevens bestaat een,weliswaar klein,
risicodat door middeling van volumestromen
overeen minuut deechte pieken zijn uitgevlakt.Daar staat tegenover, dat soortgelijke
metingen waarbij wèlhet maximum per
seconde isgemeten (ineen periode van vijf
minuten) en die in 2001 door Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant zijn uitgevoerd in
dewijk Meerhoven in Eindhoven, de resultaten vande metingen in Saendelft bevestigen.

Leidingen in Saendelft zelfreinigend?
Detweededoelstelling van de metingen in
Saendelft washet in depraktijk vastleggen van

Meetgebied 2
12 woningen

^J
4ff

Volume- en troebelheidmeting
distributieleidingen
Volume- en troebelheidmeting
individuele woningen

Afb. 1:

Schematischevoorstellingvandemeetlocaties mSaendelft(september2001)

Aft.2:

Gemetenenberekendemaximalemomentanevolumestromen

Afb.3:

Delaatstesnelheidspiekentussen20.30en22.30uur hebbengeenduidelijkeinvloedmeeropdetroebelheid

het zelfreinigend vermogen van de leidingen.
Hiervoor zijn in Saendelft, gelijktijdig met de
volumestroommetingen ook troebelheidmetingen uitgevoerd. Eendergelijke combinatievangelijktijdige metingen isin Nederland
nognieteerder zonauwkeurig uitgevoerd. In
afbeelding 3 iseen representatieve meting
uitgelicht. Het betreft hiereen75mm pvc-

leidingmet een achterliggend verbruik van
46woningen.Doordat veranderingen in de
troebelingsfactor van het drinkwater een
groter tijdsbestek vragen,worden de volumestroommetingen met een meetinterval van
éénminuut voldoende representatiefgeacht
voor het werkelijke beeld in de leiding.
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Driezakenvallenopbijhet bestuderen
vanafbeelding 3:
Depieksnelheidvan0,4 m/streedt nietop.
Ditiseenbeelddatgeldtvoordehele
meetpcriode(8t/m 14september2001);
Detroebelheidvolgtde ochtend-ende
avondpiek;
Delaatstesnelheidspieken tussen20.30en
22.30uur hebbengeenduidelijke invloed
meer op detroebelheid.

Dezepraktijkbevindingen zijn inovereenstemmingmetde conclusiesvanhettheoretischeonderzoekdatinhet Bedrijfstakondetzoek
2001/2002doorKiwasamenmetde TU Delftis
uitgevoerde.Inditonderzoek is aangetoond
datvooralbijlagesnelhedendeinvloedvande
versnellingvanhetwaterals gevolgvande
dynamiekvanafnamepatronen, eengrotere
bijdrage heeft aanhetzelfreinigende vermogen
vaneenleidingdandestationairesnelheid.

Opgrondvandeeersteconstateringzou
geconcludeerd kunnen wordendatde leiding
nietzelfreinigend is, omdatnietaande0,4m/s
wordtvoldaan.Dederdeconstateringlijkt dit
echtertegentespreken.Wanneerindeleiding
nogopwervelbaarsediment aanwezigzouzijn
geweest,danwashetop grondvandetweede
constatering,teverwachtendatooktussen
20.30en22.30uur nogeenduidelijkeverhogingvandetroebelheidzouzijn opgetreden.
Ditisniethetgevalenditzelfde beeldisook
zichtbaar bijdeanalysevandetotalesetaan
meetgegevens.Daarombestaansterkeaanwijzingen datdeleidingen weldegelijkzelfreinigend zijnookaltreedt de pieksnelheid
van0,4m/snietop.

Conclusies
Uitdemetingen vanSaendelft kunnende
volgendeconclusieswordengetrokken:
• DeqVn-methodediegebruiktwordtom
demomentanevolumestromentebepalen,
isgoedbruikbaar op hetniveauvanéén
woning,maarlijkt hetverbruikvanmeerderewoningen teoverschatten. Hierbij
moetwelwordenaangemerktdatop
grondvandemetingen inSaendelft geen
hardeconclusieoverdetoepasbaarheid
vandeqvn-methodemagwordengetrokken,omdat indedistributieleidingen
gemiddeldevolumestromen per minuut
zijngemeten.Bovendienisdevariatiein
aantallen tapeenheden,personenenaantal

woningen indeuitgevoerde metingen
onvoldoendeomeensetmeetgegevenste
generetenvoorde vaststellingvaneen
alternatieve benaderingsmethode;
Op grond vandeanalysevandegecombineerdetroebelheid-envolumestroommetingen bijeengroterachterliggendverbruik,bestaansterkeaanwijzingen dathet
zelfreinigend vermogenvaneenleiding
bepaaldwordtdoordeochtendpiek-en
avondpiekperioden.Leidingenwaarinde
snelheidvan0,4 m/snietoptreedt kunnen
hierdoorweldegelijkzelfreinigend zijn. f

LITERATUUR:

1)

Van denBoomen M enj. Vreeburg{1999).Nieuwe
ontwerprichtlijnen voordistributienetten. SWTL99.011.
Kiwa Nieuwe^ein.

2)

Mesman G. enE.Trietjch (2000].Ontwerprichtlijnen voor
een vertakt leidingnet. Achtergrondinformatie bijSWE
£9.011, BTO 2000.03.Kiwa Nieuwegem.

3]

Van den Boomen M. enA.van Mazijk [zooz]. Zelfreinigend vermogen, invloedvan dedynamiek van a/namepatronen. BTO.2002.01. Kiwa Nieuwegein.

advertentie

Totaaloplossingen
^ t
voor de behandeling s r ^ C ^
van afvalwater!
-'^^k
O Aire-0 2
>25 jaar expertise inbeluchtingsapparatuur: oppervlaktebeluchters,
drijvende beluchters
OIFU
Kwaliteit en betrouwbaarheidin
bodembeluchters en mobiele
beluchters/mixers

Wijstekenergraag
watenergiein...
Nedalobiedtnude totaaloplossingvooruwdecentrale energieopwekkingsinstallatie.
Behalvewarmte/kracht- ennoodstroominstallaties levert Nedalo nuookAPCDeltaConversie UPSSystemen.
Uwvoordeel:eenleverancierdie
eencomplete installatie als integraal
pakket levert incl. installatie,inbedrijfstelling, service enonderhoud.

© Landia
Perfectie tot in detail: mixers,
voortstuwers en pompen
OVogelsang
Dé professionalsin pomptechnologie: lobbenpompenen in-line
versnijders

Bos Beneluxbv
Planckstraat57
3316 GS Dordrecht
t 078652 01 01
f 078617 01 01
e info@bosbenelux.com
Meer productinformatiewww.bosbenelux.com
30

H20

8-zooz

Nedalorange:
Warmte/kracht: 14kW- 3000kW,Noodstroom: 50 kVA-2150kVA,
UPS: 30 kVA-1600 kVA. Bent unieuwsgierig naardeNedalo oplossingen
enproducten?Wijsteken ergraagwat energie in uuitgebreidteinformeren.
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