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In 1515)8 isdoordegemeenteraad vanAmsterdam besloten overtegaan totindividuele bemetenn^
van hetdriukwatcrejebruik. Ditbetekent dat. naeenzeer lange discussievanbijna honderd jaar 1 ',
afgestapt wordt vanhettotdantoegchaureerde e'enhedentariej. Behalve eenorganisatorischeen
administratieve uitdaging isditookeen technische uitdaging: dekomende jaren zullen meerdan
400.000 metersgeplaatst worden.Dit moet veelalgebeuren inwoningen, dienietvoorbereidztjnop
individuele bemetering.Daarnaast moet hetmeestgeschikte type watermetergekozen worden.
Eenzeerbelangrijk criterium bijhetkiezen vandemeest geschikte watermeter vormt
destandtijd. Dezewordt bepaald door vervuilingvandemeters endoor mechanische slijtage.Onderzoek was noodzakelijk omde invloed
van vervuiling opdestandtijd tebepalen.Verwacht werd datdestandtijd ookafhankelijk is
vanhettype watermeter. Verlenging vande
standtijd zaljaarlijks totaanzienlijk lagere
verwisselings-enrevisiekosten leiden.Inde
afgelopen vierjaar onderzocht Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA)verschillende typen watermeters omonder meereen
inschatting tekunnen maken vande standtijd.

bruik segment (kaliber 2,5),dieonderzocht zijn
op vervuiling(biofilm, kalk-en ijzerafzetting,
DOC).Vervolgens werd opeenijkbank de mis-

wijzing vandemeters vastgesteld envergeleken metde tolerantiegrenzen dieaangegeven
zijn inderichtlijn voor koudwatermeters
(BRL-Kdi8/o3,Kiwa 1995)2)endiegehanteerd
worden indeROW(Regeling Onderhoud
Watermeters,VEWIN 1989)4;. DeROW-methodeiseenopstatistiekgebaseerde methode
voorde bepaling vandestandtijd. Eenstatistischbetrouwbaic hoeveelheid meters wordt
onderworpen aanmetingen omde standtijd
vooreen geheel voorzicnmgsgebied tebepalen.
Deuitkomst vandesteekproefis bepalend
voordegehele populatie enisdusgeldend
voorhetgehele voorzieningsgebied.
Ten tweede iseenvervuilingstest uitgevoerd. Hiervoor iseen proefopstelling
gebruikt, bestaandeuitdrieparallelle strengen,metinelke strengdezelfde vijfmeters(zie
foto).Demeters werden indestrengen
geplaatst ineenwillekeurige volgorde. De
strengen werden doorstroomd volgenseen
representatiefafnamepatroon overeen 12-uurs
cyclus.Hetgebruikte water wasgeozoniscerd
en onthard water meteenhoogAOC-gehalte
(80-100LigAc-C/1)eneenkalkafzettend vermogen (TACC)toteen maximum van4mg/l.De
meters werden doorgemeten opeen ijkbank
na o,87,207,352en514dagen.Naijking werden demeters inwillekeurige volgorde inde
strengen teruggeplaatst omeensystematische
fout tengevolgevandeplaats vanelke meter
indestreng tevoorkomen.

Proc/opstellingvoorhettestenvanwatermeters.

Eenprobleem daarbij was,datGWAzeer
beperkte ervaring heeft metwatermeters.Tot
nu toezijn slechts circa7.000 watermeters
geïnstalleerd (kaliber 2,5)inhetklein zakelijk
verbruik segment. Daarnaast ishettestenvan
watermeters opzich eenprobleem.BijGWA
hebben dezakelijke watermeters (kaliber 2,5)
een standtijd vanvijfjaar. Verschillende typen
watermeters inhetdistributienet plaatsenen
dezedoorstromen metdrinkwater, zalduste
veeltijd vergen ombinnen eenafzienbare tijd
tot een selectietekomen.Kortom,erbestond
behoefte aaneensnelle test dietotsnellere
resultaten zou leiden.

De testprocedures
GWAvoerdedrie tests uit.Teneerste zijn
uit hetvoorzicnmgsgebied van Amsterdam
17meters genomen uit hetklem zakelijk verH2O
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Ten derde iseen robuustheidstcst uitgevoerd om mechanische slijtage tesimuleren. In
deze test werd dezelfde opstellinggebruikt als
in devervuilingstest, en dezelfde vijf type
(nieuwe) meters.Destrengen werden doorstroomd met een spuimonster uit het
distributiegebied met eenconstant debiet van
1350l/uur.Dit is90procent van het zogenaamdenominale debiet Qn.Het spuimonster had
een hogetroebelingenbevatte een hooggehalteaan corrosieproducten (gesuspendeerde stof
351,8 mg/l;ijzer 12,4mg/l).Demeters werden
geijkt bij start van het experiment, en aan het
eind van het experiment na 155dagen (gepasseerd volume circa5.000kubieke meter, equivalent aan een gebruiksduur van de watermeter
vancirca 35jaar voor één huishouden).
Dein devervuilingstest en robuustheidstest gebruikte meters zijn weergegeven in
tabel 1. Dewatermeters zijn naar meetprincipe
teverdelen in enkelstraals en meerstraals snelheidsmeters,en volumemeters. Enige begrippen dievan belang zijn bij de beoordeling en
ijking van meters zijn weergegeven in het
kader.

Resultaten
Meters uit liet voorzieningsgebieà, klein zakelijk verbruik
Deresultaten vandit deelvan het onderzoek zijn in 1999reeds in H , 0 gepubliceerd (nr.
23,pagina 66)5'.Debelangrijkste conclusies
luidden toen:
•

dat de biofümvorming laag is(circa 0,2 ng
ATP/cm' inwendig oppervlak).De meters
uit een PVC-distributienet toonden minder biofilmvorming dan die uit een gietijzer- distributienet;

•

dat ijzerafzetting waargenomen wordt in
het gietijzer-distributienet, niet in het
PVC- distributienet;

•

dat despreiding in waarnemingen voor
DOCerggroot was

•

en dat kalkafzetting een duidelijke relatie
had met de standtijd van de watermeters.

Dezeresultaten komen goed overeen met
een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd door
KiwaWater Research3Ï.
Toepassing van deROW-methode gafaan
dat een standtijdverlenging mogelijk isvoor
deze meters van tweejaar ten opzichte van de

Tabel1:Meterszoalsgebruiktindevervuiltngs-enrobuustheidstesr.
meter

meetprincipe

A
B
C
D
E

enkelstraals snelheidsmeter
kleine enkelstraals snelheidsmeter
meerstraals snelheidsmeter 'droogloper'
volumemeter
meerstraals snelheidsmeter 'natloper'

kalibe

klasse

1.5
2.5

C
B
B
C
B

1,5
1.5
1.5

Begrippen die gebruikt worden bij de beoordeling
van watermeters.
Meetnauwkeuryheid
Meetnauwkeurigheid isdemaximaal toelaatbare miswijzing. Dezekan positiefen negatief
zijn, enzal verschillen bij verschillende debieten.
Miswijzing
Miswijzing isderelatieveafwijking vande meterstand ten opzichte van het werkelijk
gepasseerd volume water, in formule:
meterajlezing -werkelijkvolume
miswijzing=

werkelijkvolume

Drift
Meterdrift isde verandering van demiswijzing indetijd, in formule:
drift=

d miswijzing
dt

Robuustheid
Meterrobuustheid isdeweerstand vandemeter tegen mechanische slijtage en calamiteiten,zoalsschade aan het metermechanisme en blokkering van volumemeters.
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gehanteerde standtijd van vijfjaar. Toepassing
van dezemethode isechter niet geheeljuist,
omdat de steekproef toegepast moet worden op
meters met een standtijd diegehanteerd wordt
door het waterleidingbedrijf Indit geval zijn
watermeters geanalyseerd dieeen verschillende looptijd hadden.
Vervuiliiujstest
Afbeelding 1 toont een typische driftcurve,
in dit geval voordedrie volumemeters (meter
D).Duidelijk blijkt dat de miswijzing toeneemt met de tijd. Uit dehelling van de curve
isde drift van dewatermeters te berekenen.
Afbeelding 2geeft de resultaten. Daaruit valt
op temaken dat de meterdrift hoger isbij een
lager debiet, met name voor de meerstraals
snelheidsmeter (meter C).Tevens bleek een
grote spreiding op te treden tussen de individuele meters.
Geconcludeerd kan echter worden dat de
volumemeters het minst gevoelig zijn voor
vervuiling. Uit de resultaten kan een schatting
voordestandtijd worden afgeleid, deze iscirca
tien tot twaalfjaar. Het hogeAOC-gehalte van
het water leidt tot een aanzienlijke biofilmvorming in de meters (in ngATP/1inwendig): van
5.500ng/1voor devolumemeters (meter D) tot
14.000ng/1voorde enkelstraals snelheidsmeter
(meterA).
Robuustlieidstest
Deresultaten van de robuustheidstest zijn
samengevat in deafbeeldingen 3 en 4.Afbeelding 3toont deijkcurven voorde meerstraals
snelheidsmeter 'droogloper' (meter E)bij de
start van het experiment, en na een standtijd
van 155dagen.Afbeelding 4toont deze ijkcurven voor de volumemeters (meter D).Deresultaten voor de meerstraals snelheidsmeter
(afbeelding 3)tonen een positieve drift. Aan het
eind van het experiment vallen deze meters
duidelijk buiten de tolerantiegrenzen. Meters
B en Ctoonden een zelfde gedrag. MeterA
(enkelstrooms snelheidsmeter) toondeook een
positievedrift, maar de ijkcurven bleven binnen de tolerantiegrenzen. Volumemeter D
(afbeelding 4)had een negatieve drift, terwijl
deijkcurven na afloop van het experiment binnen detolerantiegrenzen vielen. Dedrie volumemeters Dtoonden daarnaast een zeer geringe spreiding.
Na afloop van detest zijn alle meters
inwendiggeïnspecteerd. Alle snelheidsmeters
waren sterk vervuild met sediment afkomstig
uit het spuimonster, terwijl de volumemeters
relatiefschoon waren.Weltoonde het metermechanisme van devolumemeters enige
slijtage (groeven in debodem van de meetkamer),wat deoorzaak kan zijn van de negatieve drift.
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Meter 5
Meter7

aa

D Debiet 250 l/h • Debiet 1500 l/h

L o o p t i j d (dagen)

Ajb. 1:

Driftcurve voorwatermetertypeD(volumemeter) indevervuilirystest: ont-

Ajb.r.

Gemiddelde meterdrift vandevijjwatermeters bij250en 1500 l/h indevervuiliiigstest.

wikkeling van demiswijzing inde tijd.

Conclusies
Uit de analysevan dewatermeters uit het
voorzieningsgebied vanAmsterdam uit het
kleinzakelijk verbruik, volgens deROWmethode, blijkt een te verwachten standtijd
voor meerstraals snelheidsmeters vancirca
zevenjaar. Dit blijkt echter niet representatief
voor hetgehele voorzieningsgebied.
Om een keuze vaneen watermetertype te
kunnen maken binnen een aanvaardbaar tijdsbestek zijn daarom door GWAtwee originele
testmethoden ontwikkeld om vervuilingsgevoeligheid en robuustheid van de meters vast
testellen, en daarmee destandtijd. Uit deze
vervuilings-en robuustheidstest blijkt dat
volumemeters,en in mindere mate enkelstraals snelheidsmeters, teprefereren zijn

Ajb.3:

Mearatraala
snelheidsmeter
"droog"

boven meerstraals snelheidsmeters. Enkelstraalssnelheidsmeters kunnen echrer niet
zonder bezwaar verticaal geplaatst worden.
Voordevolumcmerers wordr op basis van de
testresultaten een standtijd verwacht vancirca
tien tot twaalfjaar. Ondanks de hogere aanschafkosten van een volumemeter (circa24
euro in plaats van 14euro voordehuidig toegepaste snelheidsmeter) resulteert de langere
standtijd ingelijke (bij een standtijd van tien
jaar) tot lagereexploitatiekosten (bij een standtijd langer dan tienjaar) vergeleken met de
meerstraals snelheidsmeter (standtijd zeven
jaar).
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Daarom heeft GWAgekozen voor dit rype
watermeter. Eenspecifiek typewordt geselecteerd opbasis van eenEuropese aanbesteding.

Ijkcurve watermetertypeE(meerstraals snelheidsmeter 'natloper') bij
aanvang (boven) ennaeenstandrijd van 155dagen(onder) inde robuust-

Ajb.4:

Ijkcurvewatermeter typeD(volumemeter) bijaanvang (boven) enna een
standtijd van 155dagen(onder) inde robuustheidstest.

heidstest.
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