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Deluetmetersingrote
persleidingen
G. T O R N I J , DHV WATER

Hetgetransporteerde volumeinwatertransportleidingen kanwordengemeten doordebietmeters met
verschillendemcetprinripes.Zowel magnetisch inductieve-alsultrasone nietersblijkengeschiktte
zijn voor grotepersleidingen. Voormagnetisch inductievedebietmetersnemendeinvesteringensterk
toemetdeleidiugdiametcr.Ultrasone debietmeterszijn dangoedkoper,[nde meestvoorkomende
situatieszijn magnetisch inductievedebietmetershetmeestnauwkeurig.Dienauwkeurigheid kan
echteralleenwordengegarandeerd wanneerperiodiek kalibratie, inspectieen/ojverificatie worden
uitgevoerd.
Wanneereengrotepersleidingwordt
geprojecteerd, zaldeplaatsingvaneendebietmeterwordenoverwogen.Voordrink-en
afvalwater wordenleidingen met diameters
groter dan500mmtotdegroteleidingengerekend.Wanneerdergelijkediametersworden
toegepast,ishetwaarschijnlijk datdeleiding
binnen hettransportstelsel eenbelangrijke rol
speelt.Eeninvestering ineen betrouwbare
metingisdanverantwoord.Deinvesteringskostennemenechtersterktoemetdeleidingdiameter.Alshetbelangvandemetmggroot
isendeinvesteringskosten hoogzijn, isdit
redenremeeromhetontwerpvandemeting
zorgvuldigtedoenplaatsvinden.Ditartikel
geeft eenoverzicht vandeontwerpaspectenen
deselectiecriteria voordebietmeters mgrote
watertransportleidingen.
Beschikbare meetprincipes
Hetmedium waterkanmet verschillende
meetprincipesgoedwordengemeten.Inhet
algemeen isdegeleidbaarheid voldoende,de
leidingdruk goedteweerstaanendetemperatuur redelijk constant. Debietmetingen
volgenshetmagnetisch-inductieve meerprincipewordenopgroreschaaltoegepast.Ultrasonesnelheidsmetingen zijn,zekerbijgrote
leidingdiameters,eennoemenswaardig alternatief Dezemetingen kunnen functioneren
opbasisvanhetDoppler-effect ofdoorde
metingvanlooptijdverschillen van ultrasoon
geluid indeleiding').Andere meetprincipes
(turbineflowmeters, venturi metingen,vortex
flowmeters) kennenspecifieke toepassingsgebieden,maarwordenin waterrransportsystemenvrijwel niet toegepast.

Kenmerken vanmagnetisch inductieve
doorstroommeters (MID)zijn eenhogenauwkeurigheid,weiniggevoeligvoorverstoringen
inhetstromingspatroon, montage tussen
flenzen eninvesteringskosten dieevenredig
zijn metdeleidingdiameter.
Kenmerken vanultrasone snelheidsmetingen(US) opbasisvanhetDoppler-effect zijn
deongeschiktheid voorwaterzonder reflecterendedeeltjes (luchtbelletjes ofslibdeeltjes),de
ongeschiktheid voorlage vloeistofsnelheden,
demoeilijk tevoorspellen meetfouten, grote
gevoeligheidvoorverstoringen inherstromingspatroon,degeschiktheid voormeting
vanafdebuitenzijde vandeleidingende
investeringskosten dieweinigafhankelijk zijn
vandeleidingdiameter.
Ultrasonesnelheidsmetingen opbasisvan
looptijdverschillen indeleiding(transmissietijden) wordengekenmerkt doorenigegevoeligheidvoora-symetrieinhet stromingspatroon,mogelijkheden voormetingvande
samenstellingenprocescondities inhet
medium,geschiktheid voormetingvanafde
buitenzijde vandeleidingeninvesteringskostendieeveneensweinigafhankelijk zijnvan
de leidingdiameter.
Uitvoeringsvormen
MID-meterswordensindsdejarenzestig
opgroteschaaltoegepast.Ophetgebiedvan
demateriaalkeuze enelektronica hebben
talrijkeontwikkelingen plaatsgevonden.De
constructieveendemechanischeeigenschappenzijn inmiddelszeergeschiktgeblekenvoorhetmeten vanwaterenwaterige

Eenmagnetisch-inductievedoorstroommeterineengroot
leidmgwcrk(foto:Krohne).

oplossingen.InNederland wordtdemarkt
voorMID-meetapparatuurgedomineerddoor
eenbeperkt aantal leveranciersmet vergelijkbareapparatuur watbetreft uitvoeringsvormenenspecificaties.Deaangeboden apparatuur kanperaanbiedingwelverschillen,met
namevoorwatbetreft degegarandeerde
nauwkeurigheid endefunctionaliteit vande
geleverdeelektronica. MID-meetapparatuur
wordtgeleverdvoorflensmontageingestandaardiseerdedrukklassen tot40 bar.
Sindsdejarenzeventigwordt ultrasone
snelheidsmeting veeltoegepast in tijdelijke
meetopstellingen. Het meetprincipeheeft veel
terreingewonnen inspecifieke toepassingsgebieden(petrochemie, stadsverwarming)
doornieuweontwikkelingen indeelektronica.Deconstructieveendemechanische
eigenschappen lopenzeeruiteen.Voor
mobieleentijdelijke toepassingen wordrUSmectapparatuurveelvuldigtoegepast, waarbij
demeetapparatuur aandeleidingwordt
geklemd.Devoordelenvaneen dergelijke
montagewijze zijn evidenr:geencontactmet
hetmedium,eenvoudigaantebrengenen
weerteverwijderen. Belangrijkenadelen zijn
devereisrerechteaanstroomlengte,signaaldempingdoordebuiswand, maat-onnauwkeurigheden enhetontbrekenvankalibratiemogelijkheden voordegehele meetopstelling.
Doortoepassingvaneenmeerkanaals meting
kunnen bepaaldefouten indemeetopstelling
overigenswordengereduceerd.Voorpermanenteopstellingenzijn ookmeetsondes
verkrijgbaar welkeindebuiswand moeten
wordenaangebracht (retrofit-uitvoering). Een
belangrijke meerfout, dieontstaat alsgevolg
vanonnauwkeurigheden indebinnendiametervandebuis,kanhierdoor wordengeëlimineerd,evenalsdeinvloedenvandedempende
buiswand.Nadeelvandezeuitvoeringkan
zijn deplaatsingvandemeetsondeinhet
medium.Ookverkrijgbaar isUS-meetapparatuur alseengeprefabriceerde meetopstelling
ineenbuisstuk(spool-piece).Eendergelijk
buisstuk wordtgeleverdvoorflensmontage en
isdaarmeegeschikt voorzowelinitiëleals
periodieke kalibratie.Doordeze montagewijze
zijndekostenvandemeterevenredigmetde
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Vergelijking productkosten debietmeters
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Vergelijking investeringskosten debietmeters
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leidingdiameter. US-meetapparatuur is
verkrijgbaar met zeer uiteenlopende productkenmerken en prestaties.
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Ontwerpaspecten
Deontwerper van demeting moet
aandacht besteden aan het medium, de leiding
en demeetopstelling.Toepassingen voor drinkwater ismogelijk wanneer degebruikte materialen geschikt zijn verklaard voor sanitaire
toepassing.Daarnaast moeten voldoende doorstroming en een glad oppervlak in de leiding
wordengerealiseerd. Voorafvalwater zijn de
bestendigheid tegen zand engrofvuil van
belang.Vooreengoed functioneren moet de
leiding in alleomstandigheden geheel gevuld
blijven, een voldoende rechte aanstroomlengte
en uirstroomlengte bieden en moet de stroomsnelheid ter plaatsevandemeting voldoende
zijn2).Voorwar betreft deopstelling moet de
meetapparatuur worden gekozen in relatie tot
de bereikbaarheid en degeboden bescherming
tegen explosiegevaar,stofen water.

Meetfouten
Voor ieder meetsysteem geldt dat de
meetfout wordt bepaald door sysrematische
en toevallige fouten. Dedoor de leverancier
opgegeven (on)nauwkeurigheid iseen indicatie voor de totale meetfout van de meetapparatuur onder referentieconditiesï). De
(on)nauwkeurigheid isrelatiefen kan zijn
ontstaan ten opzichte van het meetbereik of
ten opzichte van de momentane (gemeten)
waarde.Omdat meetopstellingen en
omstandigheden afkunnen wijken van de
referentiecondities zal de meetfout van de
gehele meetopstelling groter zijn dan de door
de leverancier opgegeven waarde.
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De volgende omsrandigheden kunnen
systematische fouten introduceren, welke niet
zijn inbegrepen in dedoor deleveranciergegeven (on)nauwkeurigheid:
lagesnelheden in het leidingwerk, de
plaatsing van appendages ofbochten in het
leidingwerk, maatverschil in de binnendiameter ofvervorming van het leidingwerk (clampon instrumenten], wisselingen in druk of
tempetatuur van het medium, damp- of
luchtbellen in het medium, aangroei aan de
binnenzijde van de leiding (kalk,zand, koek,
algen) en de conversie van het meetsignaal
door een bovenliggend PLC-sysreem.
Inde inbouwvoorschriften van de leverancierzijn aanwijzingen gegeven om storingen
en hoge meetfouten te voorkomen. Wanneer
deze inbouwvoorschriften worden gerespecteerd blijkt de totale meetfout minder dan één
procent te bedragen voor een magnetischinductieve meting en minder dan twee
procent voor een ultrasone meting. Hiermee is

aangegeven dat magnetisch-inductieve meetinstrumenten ten aanzien van de nauwkeurigheid beter presteren dan ultrasone meetinstrumenten. Dit isin nogsterkere mate het
geval wanneer de omstandigheden afwijken
van de referentiecondities, zoals het geval is bij
lage snelheden in de leiding en bij de plaatsing
van bochtstukken kort voor de debietmeter.

Kalibratie
Dedoor de fabrikant opgegeven (on)nauwkeurigherd iseen ontwerpgegeven. Voor
ijkwaardige metingen en voor metingen,
waarvan de plaatsing is voorgeschreven in een
Wvo-vergunning, moet periodiek een kalibratievan demeetopstellingplaats vinden.In het
Uitvoeringsbesluit Veronrreiniging Rijkswateren zijn vergaande eisen gesteld aan deze kalibratiet'. Voordergelijke kalibraties ishet noodzakelijk om het instrument periodiek uit te
bouwen, te inspecteren, te reinigen en aan een
beproeving teonderwerpen. In het geval dat
het bedrijf van de betreffende leiding geen
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onderbrekingen toestaar,zullen by-passvoorzieningen noodzakelijk zijn.Voorleidingen
metgrotediameters iseendergelijke by-pass
voorzieningvaakmoeilijk enalleentegen
hogekostenterealiseren.
Doordefabrikant wordthetcorrecte functionerenvooriederafzonderlijk meetinstrumentgeverifieerd vooraflevering. Daarbij is
hetmogelijk omdesensorbuisendesignaalomvormeralseengezamenlijke leveringaan
eenkalibratieteonderwerpen.Nadatde
meetopstelling inbedrijfis genomen kanhet
juistefunctioneren wordengetoetst met
afzonderlijke diagnose-apparatuur. Ook
bestaatdemogelijkheid omvisueleinspecties
uittevoerenmetbehulp vancamerasondesin
hetleidingwerk (endoscopie).Doordezeverificatie-eninspectiemethoden kandetijdsperiodetussen hetuitbouwen vandemeetapparatuur wordenverlengd.Voorkalibratievan
demetingmoetdezeworden uitgebouwd en
opeenijkbank worden beproefd. Hierwordt
het functioneren vandemetinggetoetst onder
referentiecondities. Uiteraardzullendezerefe-

rentiecondities verschillenvandeomstandigheden indewerkelijke meetopstelling.
Investeringen
Dekostenvandetotale meetopstelling
zijn eenbelangrijkselectiecriteriumvoor
debietmeters.Hoeweldeinvestering inde
meetopstellingslechtseenkleindeeluitmaakt
vandeinvestering inhetleidingsysteem,moet
voordeaanschafendeinstallatievaneengrote
debietmetergerekend wordenmetenkele
tienduizenden guldens.Debelangrijkste
kosrenpost ishierbij deaanschafvande
sensorbuis metbijbehorende signaalomvormer(produerkosten).Bijdeproduerkosren
moetenwordengerelddekosten voorde
aanpassingen aandeleiding(flenzen ofmeetstompen),demontage,debekabeling,het
graafwerk, deplaatsingvandesignaalomvormer,hetinregelen,designaalverwerkingen
herbedrijfsgereed opleveren.

meter.Voordeultrasonedebietmeter zijnde
kostenvrijwel onafhankelijk vandeleidingdiameter (althans voordeclamp-onende
retrofir-uitvoering). Dit volgtuit hetfeit dat
hetproduct aandeleidingwotdt bevestigd.
Demagnetisch inductievedebietmetetende
USspoolpiecewordeninhet leidingwerk
opgenomen.Hiervoorgeldtdatzowelde
produerkosten alsdeinstallatiekosten sterk
toenemen bijgroreleidingdiameters. Hiermee
isverklaardwaarom ulrrasone debietmeters
juist bijgroteleidingdiameters regelmatig
worden toegepast. «
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