Toepassingsmogelijkheden van zonne-energie bijmonitoring van de
drinkwaterkwaliteit tijdens transport en distributie

Inleiding
De energiebron de zon heeft als
belangrijkste eigenschap dat het de mensheid voor onbepaalde tijd van schone
energie kan voorzien. Het gebruik van
deze duurzame schone energiebron heeft
in tegenstelling tot andere energiedragers
geen verstoringen van de natuur of
aantasting van het milieu tot gevolg.
Grootschalige toepassing van zonneenergie geeft in onze samenleving echter
grote problemen.

%» «w w

iL*? ik

J. COHEN
Sectorhoofd Ontwikkeling
Distributie
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

Dit komt vooral door de aard van de
consumptieve energievraag, het intermitterende karakter van de bron, de
omzetting, de opslag enzovoort.
Zonder grote aanpassingen van de huidige
samenleving (mentaliteit, economie,
levensstandaard) is een grootschalig
gebruik niet mogelijk.
Daarbij geldt bovendien voor Nederland
dat de klimatologische omstandigheden
relatief ongunstig zijn. De breedtegraadligging van ons land zorgt voor een groot
verschil in het aantal zonne-uren in zomer
en winter. Geïnspireerd door het milieuvriendelijke karakter en de huidige technische mogelijkheden die gelden voor
kleinschalig gebruik, loopt nu bij de afdeling Distributie van Gemeentewaterleidingen een experiment. Voor het
continu meten van de volumestroom
wordt voor de stroomopwekking gebruik
gemaakt van zonnepanelen.
De werking van de panelen berust op een
directe wijze van energieconversie
namelijk van zonne-energie naar
elektriciteit (fotovoltaïsche zonneenergie). Het rendement van deze zonnecellen op basis van mono- of polykristallijn silicium is nu verbeterd tot 24%;
voor geavanceerde meerlaagscellen zelfs
34% (afb. 1).
Gunstige bijkomstigheid is dat door
recente elektronische ontwikkelingen, de
vermogensvraag van de opnemers
beduidend minder is geworden en de
nauwkeurigheid verbeterd.
Het experiment
Bij het transport en de distributie van
drinkwater is het belangrijk om een aantal
kwaliteitsparameters te meten. De te
meten parameters volgen direct uit het
doel van de meting. Dit kan zijn:
- het vaststellen van het druk- en

Samenvatting
In dit artikel wordt een toepassing beschreven van het gebruik van zonne-energie
voor het meten van kwaliteitsparameters van drinkwater in het distributienet van
Gemeentewaterleidingen Amsterdam. Ingegaan wordt op de mogelijke vrije keuze
van de meetlocatie in het leidingnet, het milieuvriendelijk karakter, de te bereiken
financiële toepassingen en de toekomstmogelijkheden van deze kleinschalige
toepassing.

snelheidsverloop ter sturing van het
pompregiem;
- het opsporen van stagnatiezones waarin
de verblijftijd van het water te lang kan
zijn;
- het bepalen van de ligging en de
beweging van invloedsgebieden c.q.
menggebieden bij gebruik van verschillende pompstations c.q. bronnen
(herkomstbepaling);
- het vaststellen van de ligging van
waterscheidingen en pendelzones;
- het ijken van rekenprogramma's;
- het meten van de benuttingsgraad van
zinkers of grote transportleidingen.
Om deze vragen te beantwoorden wordt
al gebruik gemaakt van permanente en
mobiele meetopstellingen.
Afb. 2 geeft een schema van de meting,
de overdracht en de verwerking van de
meetgegevens.
Niet alleen het aantal metingen maar
vooral de meetlokatie is van groot belang.
Voor Amsterdam is gekozen voor zowel
permanente als mobiele meetlokaties.
De ontwikkeling en inzet van de
mobiele meetcabines is enkele jaren
geleden gestart. Ze zijn uitgerust met
A/h. 1 -Hettoegepaste zonnepaneel.

moderne apparatuur voor het meten van
druk, snelheid, geleidingsvermogen,
zuurstof, zuurgraad en troebeling.
Daarbij zijn de cabines geschikt voor
transport achter een auto. Hierdoor is het
in principe mogelijk om op iedere
gewenste lokatie in het net te meten.
De plaatsgebondenheid voor de stroomvoorziening kan een belemmering zijn.
In de praktijk betekende dit dat de meetlokatie in een openbaar gebouw, nabij een
particulier huis of een straatverlichting
gekozen moest worden. De praktische
mogelijkheden voor de stroomvoorziening
bepaalden dus min of meer de plaats van
de meting. Dit kon leiden tot niet geheel
optimaal gewenste meetlokaties
(concessies zijn in principe onjuist).
De toepassing van zonnepanelen kan dit
probleem voor een groot deel opheffen.
In principe is daarmee op iedere
willekeurige plaats (desnoods in een
weiland) een meetopstelling te realiseren.
Sinds februari 1991is de experimentele
mobiele meetopstelling in bedrijf (afb. 3).
Aanvankelijk is gekozen voor gebruik van
slechts één zonnepaneel met een
vermogen van 50 Watt (afmetingen 1,00 x
0,46 x 0,10 m 3 ). Dit kan voor het gehele
jaar door voldoende zijn, omdat alleen
snelheid in een 22" transportleiding
gemeten wordt. Het gekozen paneel is
specifiek ontwikkeld voor dergelijke kleinschalige toepassingen (schepen, caravans
en dergelijke).
Het paneel voedt via een spanningsregelaar een 12Volt accu ter grootte van
120 Ah. Deze regelaar is nodig ter voorkoming van overlading en bescherming
tegen te diep ontladen van de accu.
Via een zogenaamde 'All Weather
Recorder' (AWR) wordt de snelheid
opgenomen, gebufferd en verwerkt op het
hoofdkantoor. De overdracht van de data
kan verlopen via een telefoonlijn.
Vervolgens gebeurt de grafische verwerking van de meetgegevens op een
personal computer. De bovengenoemde
recorder is aangepast voor aansluiting op
een 12Volt accu.
Om een zo groot mogelijke opbrengst uit
het zonnepaneel te krijgen zou het
loodrecht op de instraling gericht moeten
zijn. Dit is echter uit praktische overwegingen niet mogelijk (om redenen van
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mogelijke diefstal, vernieling mag het
paneel niet zichtbaar zijn).
In dit geval is het paneel vastgezet op het
dak van de cabine terwijl deze in zijn
geheel schuin staat voor een zo goed
mogelijke instraling.
De continue energievraag bedraagt voor
de snelheidsopnemer en de recorder
72 Wh.
Volgens de leverancier van het gekozen
paneel is de opbrengst voor Nederlandse
omstandigheden 105 Wh voor een
gemiddelde zomerse dag en 30 Wh voor
een gemiddelde winterdag. In theorie
zouden dus twee panelen gekozen moeten
worden (uitgaande van winterse
omstandigheden). Een belangrijke vraag
die nu beantwoord kan worden, is in
hoeverre de gekozen combinatie van
paneel en accu dekkend is voor winterse
omstandigheden.
Kosten-batenberekening

(in guldens)

Zonnepaneel inclusief
regelaar en accu
Aanpassing apparatuur
naar 12 Volt
Installatiekosten
(16 manuur à zestig gulden!

1.400
275,960-

Totaal
Subsidie:
Éénmalig
tien gulden/watt

2.635,- / - 400,- / - 500,-

Totale kosten bedragen

1.735,-

Gebaseerd op een levensduur van vijfjaar
bedragen de jaarlijkse kosten van deze
investering circa 350 gulden.
Op een conventionele wijze bestaan de
kosten voor stroomvoorziening vanuit een

lantaarnpaal (op tien meter afstand van de
meetcabine) uit de volgende posten.
- het plaatsen van de cabine inclusief
aansluitkosten energiebedrijf, verwijderen
bestrating, graven van sleuf, kabelleggen,
dichten sleuf en bestrating herstellen
bedraagt 730 gulden.
- Het weghalen van de cabine waarbij
weer bovengenoemde werkzaamheden
moeten worden uitgevoerd, kost
430 gulden.
Terwijl voor de stroomkosten op basis van
twee maanden een bedrag van 300 gulden
aangehouden kan worden.
Het totaal aan kosten (voor éénmalige
plaatsing) komt daarmee op 1.460 gulden.
De besparing per jaar zou bij éénmalig
gebruik (voor de duur van twee maanden)
dus meer dan duizend gulden zijn.
De cabine wordt echter meerdere malen
per jaar ingezet!
Ook uit de ervaringen die dit experiment
leert, zal in de nabije toekomst overwogen
worden de meetapparatuur uit te breiden
voor het meten van druk, zuurstof, EGV
en temperatuur.
Uit een opstelling van de benodigde
vermogens blijkt, dat voor het meten van
al deze genoemde parameters, het aantal
zonnepanelen voor zomerse omstandigheden vier bedraagt. Voor winterse
omstandigheden loopt dit aantal tot tien
op.
Dit laatste aantal kan bezwaarlijk zijn
gezien de grootte van het beschikbare
dakoppervlak van een cabine. Beperking
in het aantal te meten parameters is een
oplossing. Beter is het om de opstelling
van de panelen op een alternatieve wijze

Afb. 2 - Schematisch overzicht van meting, overdracht en verwerking.
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uit te voeren (bijvoorbeeld een opstelling
hoog op een mast).
Het meten van troebeling blijft vooralsnog
tot de onmogelijkheden behoren gezien
de hoge vermogens voor het genereren
van de lichtsterkte (60 Watt).
Slotbeschouwing
Waren een aantal jaren geleden de kosten
van dit soort toepassingen te hoog en
bovendien de mogelijkheden beperkt, nu
is dit geenszins het geval. Door de voortschrijdende technische ontwikkelingen en
eenvoudiger fabricageprocessen bieden
zonnecellen juist voor dit soort kleinschalige toepassingen toekomstperspectief. Zo wordt in de Verenigde
Staten gewerkt aan een fotovoltaïsche cel
die dezelfde energieconversie heeft als
bestaande cellen, maar ongeveer vijf maal
zo goedkoop is door uit te gaan van laagwaardig silicium.
De ervaringen die tot nu toe bij
Gemeentewaterleidingen Amsterdam zijn
opgedaan, zijn zonder meer positief te
noemen en zullen zeker leiden tot
uitbreiding van meetapparatuur.
Uiteindelijk is het de bedoeling om het
aantal mobiele cabines uit te breiden tot
zes. Daardoor is een flexibele inzet van
metingen mogelijk en kunnen gestelde
doelen gehaald worden.
Hen volgende stap is om de huidige
telefoonlijn voor de datatransmissie te
vervangen door een draadloze verbinding
via de AWR.
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MEETAPPARATUUR
- druk
- snelheid
- zuurgraad
- zuurs-tnof
- geleidbaarheid
- troebeling

Aß. 3 Opstelling zonnepaneel op dak mobiele
meetcabine.

Geconcludeerd kan worden dat deze
kleinschalige toepassing van zonneenergic de flexibele inzet van meetapparatuur bij het transport en
distributieproces verhoogt en zeker
navolging verdient.

