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NuonWaterGelderland heeft insamenwerking metDHVWatereencalibratieverricht vanhet
leiduignetmodelvanNijmegen.Gedurendeeenochtend werdopverschillendeplaatsen inhet
leidingnetgemeten.Debedrijfsvoering werdaangepast omeengeschiktemeetsetteverkrijgen.De
gegevensztjngebruikt ommogelijke inconsistenties inhet leidingnet tevinden.Metbehulpvan
H2Onetzijn dewaudrinvhedenvan de leidingen aangepast. Deresultaten van de calibratiezijnzeer
goed:deberekendedrukken methetgccalibrccrdcmodel benaderen degemeten druk nauwkeurig,
zodat hetresultaat van de calibratie een betrouwbaar leiduignetmodel is.Methetmodel wordteen
studie uitgevoerd naarde toekomstigeopzetvan de drinkwatervoorziening in Nijmegen.
Nuon werktsindstweejaar methet
nieuweleidingnetmodel H,Onet.Inmiddels
zijn deoudetransportmodellen overgezet.Het
bedrijfstreeft ernaaromdeleidingnetmodellenzoveelmogelijk dewerkelijkheid telaten
benaderen.Prioriteitdaarbij heeft hetleidingnetmodel vanNijmegen, omdat aandehand
vanditleidingnet eenstudiewordt verricht
waarmeedeoptimale toekomstige drinkwatervoorzieningvandezestadwordt bepaald.
Daarnaast wordthetmodelgebruiktvoor
berekeningen vandeleveringszekerheid en
keuzestenaanzienvandenieuwtebouwen
reinwaterkelder en hogedruk-pompensectie
vanpompstation Heumensoord.

zodradehydraulischegrootheden vande
leidingen correctzijn bevonden,worden
dewandruwheden vanalleleidingen in
hetmodelgecorrigeerd.
Dewandruwheid vaneenleidingverandertenigszins indetijd doorouderdomen
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eventuelekalkafzettingen. Bovendien verschilt
dezepersoortleidingmateriaal.Zoisbijvoorbeeldeenbetonnen leidingruwerdaneen
PVC-leiding,zodathetdrukverlies bijeen
betonnen leidinggroterzalzijn.
Naeencalibratie isdeuitvoervanhet
leidingnetmodel nauwkeuriger,zodat het
modelbetrouwbaarder is.Hierbij isdebelangrijkste rekenuitkomst vaneenleidingnetmodeldeberekendedrukopallelocatiesin
hetleidingnet:hetmodelgeeft bijvoorbeeld
aanofhetuur vanmaximaalverbruikonder
voldoendedrukkanwordengeleverdmetde
capaciteit vandehuidige infrastructuur.
Drinkwatervoorziening van
Nijmegen
Indehuidigesituatiewordt Nijmegen
voorziendoortweepompstations (HeumensoordenNieuweMarktstraat)eneenreservoir
(Kwakkenberg).ReservoirdeKwakkenbergligt
relatiefhoogenkanmiddelseenopen verbindingmethetleidingnet pieken indedrinkwatervraagvoorzien.
Vooreencalibratiemetingleverteen
bedrijfssituatie waarbij sprakeisvanextreme
debieten endrukvallen,demeest betrouwbare
meetsetop(zieafbeelding2).
Debovenstelijn inafbeelding 2 isde
werkelijke dynamische leidingkarakteristiek
vaneenleidingnet(hetdrukverlies ineen
leidingnetversushetdebietdatdoordat
leidingstelsel wordtgetransporteerd).
Deonderstelijn iseenberekendedynamischeleidingkarakteristiek, waarbij deaflees-

DelocatiesvanieweepompstationsenhetdrinkwaterreservoirinNijmegen.
PSNieuweMarktstraat

HetNijmeegse calibratieproject dient
bovendien alseenpilot:erwordtervaring
opgedaanmetcalibratievaneenleidingnetmodeldiezinvolisbijtoekomstige calibraties
eldersinhet voorzieningsgebied vanNuon.
Watwordtverstaanondercalibratievan
een leidingnetmodel?
Eencalibratievaneen leidingnetmodel
bestaat uitdevolgendeonderdelen:
- vergelijking vangemeten waarden(zoals
drukendebiet)endiezelfde waarden,
berekend meteen leidingnetmodel;
- opbasishiervan kunnen kleinefouten inconsistenties -indemodellering
wordengevonden(zoalsonjuiste leidingdiameteren/oflengtes);
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wandruwheid toegekend.DeCalibrator
itereertdewandruwheid vaniederegroep
totdatdeberekendedrukvanhetmodelde
gemetendrukopallemeetlocatieszoveel
mogelijk benaderd.
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Deleidingkaraktenstiek,werkelijkenbenaderd.

fout vandedrukmeting-0,3mWkbedraagt bij
eendebietvan 1000kubiekemeterperuur.
Demiddelstelijn tenslottegeeft eenberekendedynamischeleidingkarakterisriek weer,
waarbij deafleesfout vandedrukmeting0,3mWkbedraagtbijeendebietvan2000
kubiekemeter.
Bijdecalibratievanhetleidingnetvan
Nijmegen isgebruikgemaaktvanhetprincipe
uit afbeelding 2,doorgedurendeeenochtend
debeidepompstations afteschakelenende
gehelevoorzieningenigeuren vanuit reservoir
deKwakkenbergtelatenplaatsvinden.Het
gevolgwaseenaanzienlijke drukvalinNijmegen,omdat alhetdrinkwater vanuit éénpunt
kwam,zodathetdebiet ineengrootdeelvan
hetleidingnet aanzienlijk hogerlagdanonder
normaleomstandigheden. Uiteraard iszorgvuldigindegatengehoudendatdeafgegeven
druk inNijmegen tijdens decalibratiemetingenopgeenenkelelocatiebenedende20mWk
zakte.
Metingen
Vooreencalibratieiseenmeetsetnodig:
gemeten hydraulischegrootheden diebijde
calibratiewordengebruikt omhetmodelte
ijken.VoordecalibratievanhetleidingnetmodelvanNijmegen isgekozenvoorde
volgendesoorten metingen:
drukmetingen:ominzicht tekrijgen inde
verdelingvandeafgegeven drukoverde
stadzijn overhetgeheleleidingnet drukmetersaangebracht.Sommige drukmetingen,zoalsbijpompstations, zijn
bestaandedrukmetingen.Vooralle
overigedrukmetingen zijn tijdelijke voorzieningengetroffen, zoalsdrukmetersop

brandkranen.Daarnaast zijn vanalle
drukmeters deexacteNAP-hoogtesingemeten.Hierdoor kandegemeten druk
gecorrigeerd worden naarmaaiveldhoogte;
debietsmetingen:aangezien eniginzicht
benodigd ishoehetverbruikzichverdeelt
overhoofdtransportleidingen indestadis
opverschillendehoofdleidingen eentijdelijkedebietsmeter geïnstalleerd.Verderis
bijgrootverbruikers gedurendedemetingendewatermeter afgelezen. Hierbijis
hetgemeten verbruikvandiegrootverbruikerinvoervoorhetmodel;
niveaumetingreservoirdeKwakkenberg:
aandedalingvanhetniveau vandeKwakkenbergkandirecthetverbruikvan
Nijmegen wordenberekend,aangezien
beidepompstations afgeschakeld waren.
Daarnaast ishetpeilindeKwakkenberg
directgelijk aandeafgegeven druk.Zokan
hetdrukverlies opiedere drukmeetpunt
worden berekend als'druk Kwakkenberg
inNAP'minus 'gemetendrukhoogteop
meetpunt inmWk'minus 'ingemeten
hoogtedrukmeter inNAP'.
Dezemetingenzijn weergegevenin
afbeelding r.
Calibratie met H z Onet
Metbehulpvandezogeheten Calibrator,
eenspecifieke aanvullingophetH2Onetpakket,kanopeenhandige manierdewandruwheidvanalleleidingen worden aangepast.
Daartoewordengroepenleidingengeselecteerdopbasisvaneenspecifiek kenmerk
(bijvoorbeeld hetsoortleidingmateriaal).Alle
leidingen binnen ééngroepkrijgen dezelfde

Voordecalibratievanhet leidingnet
modelNijmegen zijn berekeningen verrichr
opbasisvandrieverschillendecriteria(groepenindelingen),met iederekeereen indeling
vanvijfgroepen leidingen.
Decriteriavandezegroepenwaren:
het leidingmateriaal;
deleidingdiameter:leidingen meteen
kleinediameterzijnoverhetalgemeen
bochtiger enhebbenmeersplitsingen dan
hoofdtransportleidingen. Doormiddel
vaneencalibratiekandewandruwheid
verhoogdwordenomtecompenseren
voordezelokaledrukverliezen;
dekalkafzetting: hetreinewatervan
pompstation Heumensoord islichtkalkagressief hetreinewatervan pompstation
NieuweMarktstraar licht kalkafzettend.
Doorafzetting vankalkofjuistdoor
beschadiging vanleidingen alsgevolgvan
deagressiviteit vanhetwater kande
wandruwheid vanleidingen indeloop
vandejaren beïnvloed zijn.
Uitdecalibratieberekeningen bleekdat
zoweldematevankalkafzettendheid vanhet
wateralsdediamerer vandeleidingenwaarschijnlijk geen(grote)invloedhebbenopde
wandruwheid vanhetNijmeegse leidingnet.
Dewandruwheid bleekmetnameeencorrelatietevertonen methet leidingmateriaal.
Resultaten metingen
Voorééndrukmeetpunt ishetverloopvan
dedruk tegendetijd uitgezetinafbeelding 3.
Afbeelding 3 toont heteffect alsomstreeks
6:00uurbeidepompstations volledigafgeschakeldworden.Verderlaatde afbeelding
ziendattussen 6:30en7:15 uur hetdrukverlies
inhetleidingnet sterktoeneemt (drinkwaterverbruikstijgt doordouche/bad, wassen,
koffie zettenetc).Omstreeks9:50uurworden
beidepompstations weeraangezet.
Resultaten calibratie
Zoalseerdergesteldbestaateencalibratie
uitverbeteringvankleine modelinconsistentiesenaanpassingvandewandruwheden van
alleleidingen.
Zoontstaangaandewegdecalibratiedrie
modellen:hetoriginelemodel,hetoriginele
modelverbeterd naarmodelinconsistenties en
hetgecalibreerdemodel:hetoriginelemodel
verbeterd naarmodelinconsistenties én
aanpassingvanwandruwheden.Derekenuitkomsten vandezemodellenendegemeten
H20
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Eengoede meetset voor een calibratie is
een meetset waarin het leidingnet met een
relatiefhoog debiet wordt belast. Bij relatiefhogedebieten zijn de drukverliezen
groter.Alseen model bij een dergelijk
extreme situatie nauwkeurig de dynamische drukval kan berekenen, zal de nauwkeurigheid van het model bij lageredebieten nog hoger zijn. Natuurlijk mag de
afgegeven druk tijdens calibratiemetingen
niet zakken tot een ontoelaatbaar
niveau.
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MeetpuntNymcgen-west,drukverloopindetijd.

grootheden zijn gegeven in tabel ï.In de
onderste rij isdestandaardafwijking (gemiddelde afwijking) gegeven van de rekenuitkomsten van ieder model ten opzichte van de
meetwaarden.

het maximale uur) zal het verschil tussen het
originele en het gecalibreerde model nog
verder oplopen (zieafbeelding 2).
De rekenuitkomsten van het gecalibreerde
model zijn ook vergeleken met metingen
tijdens een totaal andere verbruikssituatie.
Hierbij werd een standaarddeviatie van
0,9mWk gevonden.

Uit de tabel blijkt dat de rekenuitkomsten
van het gecalibreerde model betrouwbaarder
zijn in vergelijking met degemeten drukken
dan die van originele model. De standaardafwijking van de berekende drukken in vergelijking met de metingen bedraagt voor het originelemodel 4,28mWken voor het gecalibreerde model 0,5mWk. Dit houdt in dat de
kans dat een berekende druk méér afwijkt dan
1mWk bij het gecalibreerde model vijf
procent bedraagt, voor de tijdens de calibratie
beschouwde verbruikssituatie. Voor situaties
waarin het verbruik nog verder stijgt (zoals

Tabel1:

•

Door middel van een calibratie isde
betrouwbaarheid van het Nijmeegse
leidingnetmodel aanzienlijk verbeterd. De
verbetering van het leidingnetmodel isop
twee manieren bereikt:door de controle
van modellerings- en invoergegevens en
door het aanpassen van de wandruwheden;

Resultatenvandecalibratie(drukkeninmWk+NAP).

locatie

Nijmegen-west
Dukenburg
PSNieuwe Marktstraat
PSHeumensoord
Bospad
Sophiaweg
Upbergen (Holleweg)
Slagader3
standaardafwij king
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gemeten
druk

berekende
druk
origineel
model

(mWk)

(mWk)

berekende
druk
model-inconsistenties
weg
(mWk)

49,3

49,6

52,5

50,7

54,1

52,2

55,o

48,6

47,1

464

48,5

47,4
44,3
45,9

54,4
4&,9

48,8

48,1

31

29,2

32,1

3i,5

31,4

29,9

32,8

32,1

16,9

14,0

16,9

16,4

47,2

4,28

50,2

berekende
druk
model verbeterd
naar inconsistenties en
wandruwheid

o,49

