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Materiaalkeuze van
leidingsystemen
InopdrachtvaneninsamenwerkingmetDZH,
GWA, PWNenWRKheeftKiwaeenbeslissingondersteunend modelontwikkeld,dateen
bedrijfspeci/iekc keuzevoormateriaalsystemen
onderverschillendeomstandighedenonderbouwtenreproduceerbaarmaakt.
Overdemateriaalspecifieke eigenschappenentoepasbaarheid van leidingsystemen
isveelbekend.Tochisdekeuzevoorleidingsystemen binnen waterbedrijven niet altijd
eenduidig,omdat bijdekeuzevanmateriaalsystemen veelfactoren eenrolspelen.Een
deelvandezefactoren isobjectiefenmateriaalgebonden.Zomagbijvoorbeeld PEniet
worden toegepast inverontreinigde grond
enzalstaalbeterbestandzijn tegenverschilzettingendanPVC. Hieroverbestaan dan
ookgeendiscussies.Erzijn echter factoren
dienietdirectobjectiefzijn,zoalshet belang
dat wordtgehecht aandeverwerkbaarheid
vaneenmateriaal ofervaringen diemen
heeft uit hetverleden met bepaaldematerialen.
Criteria dieeen rolspelen bij dekeuze
vaneen materiaalsysteem zijn onder meer
degeschiktheid van materiaalsystemen
onder bepaaldeomstandigheden, de
bedrijfspecifieke ervaringen methet onderhoud en beheer van leidingsystemen, de
mogelijke invloed van materialen opde
waterkwaliteit, demilieubelasting dieverschillende materiaalsystemen metzich
meebrengen ende'life-cycle' kosten van
materiaalsystemen.
In hetbeslissingsondersteunende model
zijn devoorDZH,GWA,PWNenWRKrelevantemateriaalkeuzecriteria benoemd en
onderlinggewogen.Hiermeezijnde
bedrijfsspecifieke voorkeuren vastgelegd.
Eenbedrijfspecifieke voorkeuris bijvoorbeeld het belangdatwordtgehecht aan het
snelkunnen uitvoeren vanreparaties.
Vijfmateriaalsystemen zijn bekeken: PE,
PVC,bi-axiaalversterkt PVC, nodulair gietijzer enstaal.Voordeze materiaalsystemen
isookeenmateriaalspecifieke weginguitgevoerd.Dezeisonafhankelijk van bedrijfspecifieke voorkeuren enbeschouwtde
geschiktheid vanmateriaalsystemen onder
bepaaldeomstandigheden, zoalseenzettingsgevoeligebodemofeencorrosieve
omgeving.
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Demulti-criteriabeoordelingkomt binnen het modeltotstand door vermenigvuldigingvandemateriaalspecifieke metde
bedrijfsspecifieke wegingsgetallen.Descores
voorallecriteria wordenopgeteld.Ditleidt
toteeneindbeoordeling.Onder bepaalde
omstandigheden mogen bepaaldemateriaalsystemen absoluut nietworden toegepast.
Voordezesituatieszijn veto'singebouwd.Zo
magbijvoorbeeld PEniet worden toegepast
inverontreinigdegrond.Het materiaalsysteemkanechrerwelgoedscorenopandere
materiaalkeuzecriteria. Omte voorkomen
datPEpunten scoortinde eindbeoordeling
krijgt PEeentotaalscore'o'wanneer bij het
criterium 'bodemhoedanigheid' deoprie
Verontreinigd' wordt gekozen.
Ommateriaalsystemen financieel met
elkaar tekunnen vergelijken isvanverschillendediametersdenetto-contante waarde
vandeaanleg-,exploitatie-en verwijderingskosten ineentijdshorizon berekend.
Degebruiker vanhereconomische model
geeft zelfde (financiële) parameters aanof
wijzigt deze.Hierdoor kansneldevergelijkingwordengemaakt tussen materialen
met eenverschillende levensduur. Ookkunnendeconsequenties vanveranderingen in
deverwachtelevensduur snel worden beoordeeld.
Hetcrirerium 'kosten' isechter niet het
enigecrirerium bijdekeuzevaneenmateriaalsysteem.Denetto-contante waardeberekeningen worden daarom automatisch
vertaaldnaar materiaalspecifieke wegingsgerallen bij het criterium 'kosten'inde
multi-criteriabeoordeling. Degebruiker
geeft tenslotte aanhoezwaar het criterium
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kosten weegt tenopzichtevandeandere
materiaalkeuzecrireria.
Hetmateriaalkeuzemodel voorleidingsystemen iseen instrument, waarin bedrijfseigenafspraken overmateriaalkeuzevanleidingsystemen worden vastgelegd. Het
modelisdusvooreendeelbedrijfspecifiek
envooreendeelmateriaalspecifiek. In het
modelisdevoorwaterbedrijven relevante
materiaalkennis geïntegreerd.Detoepasbaarheidvanverschillende materiaalsystemen wordt kwantitatiefensnelvergeleken.
Hierbij worden iederekeerdezelfde criteria
enwegingsfacroren gehanteerd.Daarnaastis
hermodelsnelaantepassenbij veranderendeinzichten.
Hermodel isopgebouwd doordewerkgroepMateriaalkeuzevanhet zogeheten
DGPW-samenwerkingsverband. Deeerdergenoemde vierwaterbedrijven werken indit
verband samenophergebied van planning
vanproducrie-en transportmiddelen,
inkoop,kennismanagement en onderzoek.
Dewerkgroep besraar uir:WytzeBoonsma
(DZH),CeesvanderDrift (GWA),PeterMul
(PWN),André Tuinhof(PWN),Martin de
Koning(Kiwa)enMarrinevandenBoomen
(Kiwa). Het modelisvoorparticipanten van
hetbedrijfsrakonderzoek tevindenopher
KiwaWatNet.
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