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definitie mogelijke optimalisatieprojecten en

Het ptoject isgestart met een vergelijkende studie naar het meest geschikte leidingnetmodel. De belangrijkste criteria voor de
selectie van het model waren de grafische
uitvoer, de rekensnelheid, de eenvoud in het
doorvoeren van wijzigingen, de kostprijs en de
uitwisselbaatheid met andere bestanden
(Oracle-based systemen zoals LIS enAutoCADbased systemen zoals GIS).Alsgevolg van deze
studie1!isbesloten om H,Onet versie 3.0 te
gebruiken. Het bestaande transportmodel van
Nuon isgeconvetteerd naar H2Onet.
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Nuon Water Gelderland (hierna: Nuon) heefteenstudie verricht naar deenergetisch optimale
waterverdeling. De doelen hierbij waren liet beperken van het energieverbruik en het beperken van de
exploitatielasten. Voordezestudie isgebruikgemaakt van lier leidinguetprogramma H,Onet, versie
3.0. De bestaande transportmodellen van Nuon zijn hiernaargeconverteerd.Alsonderdeel van de
studie zijn een financiële haalbaarheidsstudie, een piekjactoraualvse en leveruigszckcrlicidsbcrekeningen uitgevoerd. Uit dehaalbaarheidsstudie volgden zeven optimalisaties die uit oogpunt van
energiebesparing en kosten interessant zijn. Bij implementatie van deoptimalisaties zal de besparing ongeveer 1,2miljoen kWh/jaar bedragen, iugcld 190duizendgulden perjaar. De optimalisaties worden opgenomen 111 de: middel'lange termijn-plannen.
Dedistributie van water bepaalt het
grootste deel van de energierekening van het
waterleidingbedrijf Gemiddeld wordt er in
Nederland per geleverde kubieke meter circa
0,4kWh verbruikt. Dezeenergie isniet alleen
een kostenpost, maar vormt ookéénvan de
belangrijkste milieubelastingen die de watervoorziening met zich meebrengt. Nuon iszich
hiervan bewust en zoekt opalle onderdelen
naar mogelijkheden tot verlaging van het
energieverbruik. Omdat echtet naast het
milieu de portemonnee van de klant ook
belangrijk is,stelt Nuon zich ten doel om
enetgiebesparingen op die plaatsen door te
voeren waar de besparingen opwegen tegen de
benodigde investeringen.
Vanuit deze drijfveer heeft Nuon in
samenwerking met DHVWater een studie
vetricht naar de hydraulisch optimale watervoorziening van haar voorzieningsge bied. De
uitkomsten hiervan kunnen worden vertaald
naar investeringsplannen, leveringsplannen
en een toekomstige transport- en distributiestrategie.Naast het beperken van het energieverbruik waren als nevendoelen geformuleerd
het terugdringen van de overige exploitatielasten (door bijvoorbeeld het amoveren van overbodige reservoircapaciteit en opjaagsystemen),
het overzichtelijk in beeld brengen van de
huidige bedrijfsvoering en het toetsen van de
leveringszekerheid.

Historie en ontwikkeling
distributiegebied N u o n
Nuon Water Gelderland isontstaan uit
fusies van gemeentelijke waterleidingbedrijven - met ieder hun eigen solitaire lange
termijn-plannen. Alsgevolg van dergelijke
fusies is het afzetgebied beduidend groter
geworden waardoor ook deoptimale waterverdeling en daarmee de bedrijfsvoering is gewijzigd.Zo kan in sommige situaties bijvoorbeeld
één pompstation worden ingezet voor de
watervoorziening van twee voorzieningsgebieden. Daarnaast wordt door het samenvoegen
van aangrenzende voorzieningsgebieden de
leveringszekerheid versterkt, waardoor
geplande investeringen in grote transportleidingen overbodig worden.Tevens neemt over
het algemeen de maximum dagfactor afbij het
groter worden van het voorzieningsgebicd.
Hierdoor neemt debenodigde capaciteit en
bergingsvolume af en ontstaat dethalve overcapaciteit door het samenvoegen van twee
bedtijven met elk hun eigen infrastructuur.
Projectaanpak
Om implementatie van de projectresultaten te waarborgen isvolgens een vaste structuur gewerkt. Het project isopgesplitst in
zeven deelprojecten: selectiegeschikt leidingnetmodel, analyse piekfactoren, vaststellen
huidige situatie, schematisatie leidingnet,
bepaling energetisch optimale waterverdeling,

Iederdeelvoorzieningsgebied isgeanalyseerd op de maximale dagfactor (het maximale
dagverbruik wat eens per tienjaar optreedt
gedeeld door het gemiddelde dagverbruik),
weekfactor en uurfactor. Uit een dergelijke
analyse volgt deoptimale verhouding tussen
productie- en bergingscapaciteit. Zozal het,
bij een zuivering die veel zuiveringsonderdelen bevat, economisch aantrekkelijk zijn een
relatiefgrote bergingscapaciteit te realiseren
teneinde de piekfactor van dezuivering te
kunnen beperken. In afbeelding 1 isals voorbeeld de frequentieverdeling van de dagfactoren weergegeven van deelvoorzieningsgebied
Nijmegen.
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Definitie optimalisaties
Uit de optimale waterverdeling isgebleken dat ten opzichte van de huidige situatie
nog een aantal optimalisaties mogelijk zijn.
Degevonden optimalisaties zijn als volgt te
classificeren:
drukzonescheidingen. Door het geaccidenteerde terrein waarin Nuon de waterlevering verzorgt (vooral regio Arnhem,
Apeldoorn en Nijmegen) zijn de drukverschillen binnen voorzieningsgebieden
momenteel groot. Door voorzieningsgebieden te splitsen in kleinere delen kan
voor lager gelegen delen de leveringsdruk
omlaag worden gebracht. Een voorbeeld
hiervan isde situatie inArnhem, die
H2O
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Kader 1:Arnhem
In de huidige situatie wordt Arnhem voorzien door de pompstations Sijmons enLa
Cabine.Het leidingnet ishieronder weergegeven.Deblauwe lijn stelt de Rijn voor,
die iets ten zuiden van het centrum de stad
in tweedelen splitst.
Voor de bepaling van de energetisch optimale waterverdeling worden meerdere theoretische berekeningen gemaakt. Bij deze
berekeningen wordt bepaald watde optimale drukzone-indeling is,gegeven de
diameters en wandruwheden van de leidingen, de maaiveldhoogteverdeling binnen de
stad en dewinningsvergunningen van de
pompstations. Uit deze berekening volgde
dat het interessant is isom het leidingnet
vanArnhem in tweedelen te splitsen: één
deel (het noordelijke) wordt dan voorzien
door pompstation LaCabine,het andere (het
zuidelijke) door pompstation Sijmons. De
reden hiervoor isde verdelingvan de maaiveldhoogtes binnen de stad.
Het centrum vanArnhem ligt ruim 20meter
hogerdan herzuidelijke deelvandestad.Door
eenknip teleggen tenzuiden vanhet centrum
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VerdelingmaaiveldhoogtcsbinnenArnhem

zouhet pompstation Sijmons zijn uitgaande
druk merongeveer 2,5barkunnen verlagen.
Eenuitstekende locatiehiervoorzoude Rijn
kunnen zijn:erliggen slechts twee leidingen
onderdeRijn.Bovendien lijken decapaciteiten
vanbeidepompstations aan tesluiten bij hun
nieuwekleinere voorzieningsgebied.

verduidelijkt isin kader 1;
afvlakken van productie. Door pompstations samen te laten werken en op één
voorzieningsgebied te laten pompen
kunnen éénofmeer pompstations als
basislaststations worden ingezet (deze
stations leveren dan een consrante
productie).Depieken worden door de
overige pompstations opgevangen, die
daartoe bij voorkeur worden uitgerust
met een anticiperende productiestuting.
Door anticiperende productiesturing kan
ook met een pompstation dat gemoduleerd moet leveren vrijwel vlak worden

gedraaid doordar de aanwezige berging zo
efficiënt mogelijk wordt benut. Een voorbeeld hiervan isde combinatie van de
pompstations Sijmons en LaCabine die
verduidelijkt is in kader2;
aanpassingen in de waterverdeling. Het
kan voorkomen dat het zinvoller isom een
voorzieningsgebied door een ander pompstation te laten voorzien. Om dergelijke
gevallen te signaleren zijn theotetische
berekeningen beschikbaar. Een voorbeeld
is hiervan isgegeven in kader 3voor de
watervoorziening van Apeldoorn.
Deoptimalisaties zijn getoetst op haal-

Resultatenhaalbaarhcidstoets,besparingenintermenvangeldenenergie
optimalisatie

drukverlaging Apeldoorn
isoleren Arnhem-zuid
verlagen capaciteit Apeldoorn
vlakdraaien PSLaCabine
Renkum/Heelsum PSWB
volmaken winvergunning PSAW
amovatie bodemreservoir
herziening hoge drukzones
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alternatief niet haalbaar

baarheid. In de tabel zijn de resultaten van de
haalbaarheidstoets weergegeven.
Dehaalbaarheid van deoptimalisaties is
bepaald volgens de netto contante waarde van
investeringen en gerealiseerde besparingen. De
besparingen van de optimalisaties zijn uitgedrukt in geld en energie.Het is niet zonder
meer mogelijk om alleoptimalisaties afzonderlijk van elkaar toe tepassen. Iedere optimalisatie maakt op een andere manier gebruik
van deovercapacireir van de infrastructuur.
Indien alleen de meest haalbare optimalisaties
worden toegepast isde besparing ongeveer 190
duizend gulden en 1,2 miljoen kWh perjaar.
Leveringszekerheidstoets
Om het inzicht teverhogen én om snel
resultaten te verkrijgen iseen,op deVEWINmethodiek gebaseerde,alternatieve toetsingsmethodiek toegepast. Deze methodiek isgebaseerd op een één-uursberekening in plaats van
een 24-uurs en dient om calamiteiten aan te
wijzen die kritisch kunnen zijn voor de
VEWIN-richrlijn. Aan de hand van deze
merhode zijn in korte tijd veel mogelijke calamiteiten doorgerekend en was het mogelijk
om een alternatieve bedrijfsvoering op te stellen waarmee voldoende resterend leveringsvermogen werd bewerksrelligd. De methodiek
is verduidelijkt in afbeelding 2 en gebaseerd op
het gegeven dat75procent van de totale levering op een 'maximumdag' ongeveer gelijkstaat met de levering van het gemiddelde uur
opdie dag.Door rebepalen ofhet gemiddelde
uur op de 'maximumdag' volledig kan worden
voorzienonder voldoende druk, wordr
derhalve een gelijkwaardige berekening uitgevoerd als de 24-uursberekening van een 'maximumdag'.
Resultaat
• Destudie heeft geleid tot definitie van in
totaal 40optimalisaties. Hiervan zijn acht
veelbelovende optimalisaties op haalbaarheidgetoetst welke samen een energiebesparing van ongeveer 1,2 miljoen kWh per
jaar en een verwachte kostenbesparing van
190duizend gulden vertegenwoordigen.
Dezeoptimalisaties zijn als projecten
gedefinieerd, die Nuon opneemt in de
investeringsplannen voor de komende
jaren.
• Deervaringen met het programma
H,Onet zijn zopositief, dat Nuon het
programma waarschijnlijk definitiefin
gebruik neemt. Het wordt dan in eetste
instantie gebruikt voor de ttansportmodellen.
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Kader 3: Apeldoorn
Apeldoornwordtvoorziendoordrie
verschillendepompstations:Hoenderloo,
AmersfoortseWeg enSchalterberg.

Ajh. z:

Leveringszekerheid - toetsingsmethode 24 uurs 0/ één-uurs berekening

Kader 2:Arnhem
Conventionelebesturing
Eenvoorbeeldvaneenconventionelebesturingishetvolgende:eenpompstation levertaan
eenvoorzieningsgebied waareendistributieberging isgesitueerd.Indezebergingiseencontinueniveaumetergeïnstalleerd,waarophetpompstation reageert:bijeenlaagniveauwordtde
productieopgevoerd,bijeenhoogniveauverlaagd.
Anticiperende besturing
Eenanticiperende besturingwerktalsvolgt:vandeactueledagwordthet totaalverbruik
geschatvoorhetvoorzieningsgebied. Hetpompstation produceertdittotaalverbruik constant
overdedag.
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Pompstation Hoenderloo levertaanApeldoornviaeenrelatieflangetransportleiding.Bovendien looptdezeleidingovereen
heuvelrug.Ditheeft totgevolgdat het
pompstation meteenrelatiefhogedruk
moetleveren teneinde(te)lagedrukop de
heuvelrug tevoorkomen.Bijdeaankomst
inApeldoorndientdezehogeredruk
vernietigd teworden.Uiteen theoretische
berekening kwamduidelijk naarvorendat
hetaandeelvanpompstation Hoenderloo
aandedrinkwatervoorziening energetisch
gezienongunstig is.Ditaandeel kan(uit
energetisch oogpunt)beter voorzien
wordendoorpompstation Amersfoortse
Weg,aangezien decapaciteit vanhet
leidingnet rondditpompstation hogeris
enhetdichterbijdekernvandevraagnaar
drinkwater ligt.
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Conventionele besturing
Anticiperende besturing
(Deblauwelijnstelt betdebietvanuithetreservoirvoor; derodehetdebietvanhetpompstation].
Hieruit komen twee zaken duidelijk naar voren:

-eenconventionele besturing 'ijlt na'opdedrinkwatervraag:pasenkeleuren naeenperiodevan
piekverbruik schakeltdezuivering op. Inprincipegeeft hetreservoireen'vertraging'doorhet
bergendevolume;
-bijdeanticiperendebesturingwordt'snachtsméérgeproduceerd.
Devoordelenvaneenanticiperende besturing intermen vanenergiebesparingen zijn dat
meerwaterwordtgeproduceerd tegenhetgoedkoperenachttariefen,doordateenconstant
debietwordtgeleverd,eenbeperkingvande wrijvingsverliezen.
Eenandervoorbeeld vaneendergelijke besturing isdatdewinningenzuiveringconstant
wordenbelast.Daardoorishetzuiveringsrendement hoger,verdwijnt erminder
ijzer/zwevende stofinhetdistributienet enwordenproblemenmet betrekkingtotaeromonas
voorkomen.
VoorNuon iseendergelijke besturingzeerinteressant,doordatinArnhemdedistributieberginghoog(opdistributiedruk) ligt.
Doordehogeliggingkan'snachtsgeproduceerd engedistribueerd wateropgeslagen worden
opdistributiedruk. Debergingfungeert danmedealsopslagvangoedkope elektriciteit.
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