Leidingnetberekeningen: de drempel verlaagd

1. Algemeen
1.1. Inleiding
Leidingnetberekeningen zijn bij het
dimensioneren vandrinkwatertransportleidingen van vitaal belang.
Bepalen van deoptimale diameter,
inschatten van heteffect bij leidingbreuk,
bepalen van pompcapaciteit en dergelijke
zijn zonder eenleidingnetprogramma niet
goed uitte voeren.
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Bij hetgebruik van een dergelijk
computerprogramma doemen echteral
snel problemen op: hoedegegevensvan
het leidingnet tebeheren, hoe ervoor te
zorgen datdiegegevens opeeneenvoudige manier voor een leidingnetberekening zijn te gebruiken, maar ook
het probleem van hetopstellen van de
knoopverbruiken enhetanalyserenvan
de enorme berg uitvoergegevens.
Bij DWL Rotterdam isvoor hetuit de
weg ruimen vandieproblemeneen
tweetal computerprogramma's ontwikkeld:
een databaseprogramma, BNM (Beheer
NetModel) genaamd, waarmee de
gegevens vanhet geschematiseerde
leidingnet kunnen worden beheerd en een
programma dathetbest kan worden omschreven alseen'schil' rondom AI.EID 5.0,
het leidingnetmodel van KIWA. Deze
schil assisteert degebruiker bijhet aanmaken van invoerbestanden en verzorgt
een grafische weergave van de gegevens
uit uitvoerbestanden.
De twee programmapakketten hebben de
drempel diebestond voor het gebruiken
van eenleidingnetmodel aanzienlijk
verlaagd. Uitgangspunt bijde ontwikkeling van depakketten is namelijk
geweest, dateenpersoon dieweet heeft
van wat erzich ineenleidingnet afspeelt,
maar weinig ofgeen ervaring heeftmet
het werken metPC's, probleemloos
leidingnetberekeningen moet kunnen
maken enuitkomsten moet kunnen interpreteren. Het resultaat is dat ALHID nu

door meer mensen enmet een aanzienlijk
hoger rendement wordt toegepast.

Samenvatting
Bij hetontwerp enbeheer van eendrinkwaternet spelen leidingnetberekeningen
een belangrijke rol. Dedrinkwaterleidingbedrijven maken hierbij gebruik vaneen
aantal computerprogramma's, waarvan AI.EID hetmeest verbreide is. Echter, zowel
het beheer van deleidingnetgegevens alshetinterpreteren van de berekende
resultaten ismoeilijk en tijdrovend.
Bij DWL Rotterdam heeft men eenschil omAI.EID versie 5.0 ontwikkeld,
waardoor hetprogramma beter geschikt isgemaakt voor gebruikers die weinig
ervaring met computers hebben, maar wel thuis zijn ophetgebied vanhydraulica.
Enerzijds isdeze schil instaat eenAi.Ein-invoerbestand te genereren, compleet
met knoopverbruiken opbasis vanjaarprognoses en verbruikspatronen,
anderzijds isereen uitgebreid grafisch pakket gecreëerd.
Dit pakket isinstaat hetleidingnet met eenkeur uitdeuitvoergegevens in kleur
op hetscherm teplotten, zodat deberekeningsresultaten snel en eenvoudig
kunnen worden geïnterpreteerd.
Daar deschil ook voor andere waterleidingbedrijven van nutkanzijn, heeft DWL
Rotterdam hetcomplete programmapakket aan KIWA terbeschikking gesteld.

2. Dewerking van de schil
2.1. Genererenvaneen ALEiD-invoerbestand
2.1.1. Beheer leidingnetgegevens
Alvorens aaneenleidingnet te kunnen
rekenen moet eenschematisering vanhet
net worden gemaakt. Hetnetwordt daartoe verdeeld inleidingen metconstante
diameter enruwheid, dieinknopen met
elkaar zijn verbonden. Omdat ALEID
specifieke eisen stelt aanhetformaat van
een invoerbestand ensommige typen
fouten ineendergelijk bestand niet
accepteert, wordt voor hetbeheren van de
knoop- enleidinggegevens gebruikgemaakt van eerder genoemd programma
BNM.Alle gegevens vanhet leidingnet
worden indeze database opgeslagen.
De beheerder van degegevens kan met
het programma wijzigingen inde schematisering aanbrengen. MethetBNMkunnen
twee bestanden worden aangemaakt:
- éénmet degegevens vande knooppunten, knoopnamen, knoopsoorten,
maaiveldhoogten en coördinaatgegevens
voor hetplotten vanhetleidingnet,en
- eentweede metde leidinggegevens,
dus metknoopnamen, diameters, lengten
en k-waarden.
Deze bestanden worden door deschil
ingelezen enomgezet naar knoop-en
leidinggegevens in ALEiD-formaat.
De leidingnetgegevens zijn compleet;aan
de knoopgegevens moeten natuurlijk nog
verbruiken worden toegekend.
Dit gebeurt meteen prognose-model
waarin verbruikspatronen ende verdeling
van deverbruiken over hetgebiedeen
grote rolspelen.
2.1.2. Patronen en prognoses
2.1.2.1. Inleiding
Meestal isbijhetrekenen aan een
leidingnet desituatie 'maximumuur'
maatgevend. Inhetverleden werddit

maximum uurberekend door eenpiekfactor tezetten ophetgemiddelde uurverbruik over hetjaar. Deze piekfactor
werd dan empirisch bepaald.
Er isechter eenaantal redenen om dit
piekfactoren-mechanisme niet langer te
gebruiken.
- Delaatste jaren isinhet Rotterdamse
voorzieningsgebied eensterke groeite
zien inhetdrinkwaterverbruik. Doordat
deze groei niet voor alle categorieën even
groot is,kandepiekfactor veranderen;
- Rotterdam levert aan gebieden met een
verschillend karakter, zoals industrie-,
stedelijk entuinbouwgebied. Voorde
berekening van debelasting op het
leidingnet ishetinteressant ompergebied
een 'piekfactor' te kennen;
- voor debedrijfsvoering kunnenook
andere tijdstippen danhetmaximumuur
interessant zijn. Hetkomt bijvoorbeeld
voor datmen wil weten wanneereen
transportleiding voor onderhoud buiten
bedrijf gesteld kan worden. Hetis dan
noodzakelijk omeenredelijk beeldvan
het afnamepatroon gedurende eenlangere
periode te hebben.
Dit alles gafaanleiding omhet bepalen
van deknoopverbruiken opeenandere
manier aante pakken.
2.1.2.2. Hoe werkt deschil metpatronen?
Voor hetverzorgingsgebied van DWL
Rotterdam zijn prognoses gemaakt voor
de jaarlijks afte zetten hoeveelheid
drinkwater. Hetverbruik is daartoe
verdeeld over vijf categoriën, namelijk:
- huishoudelijk- en kleinzakelijk verbruik,
tot 300 mVa;
- zakelijk verbruik, van 300 tot 100.000
mVa;
- grootverbruik, meer dan 100.000 mVa;
- tuinbouwverbruik;
- lekken en spuien.
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Voor elk jaar tot 2010 is voor elk van de
genoemde categorieën een prognose
beschikbaar.
Er is, naast het opstellen van prognoses,
ook veel aandacht besteed aan de vorm
van de afnamepatronen van deze
categorieën. Op basis van metingen en
veronderstellingen is voor iedere categorie
een patroon opgesteld. Deze patronen zijn
- per dag en per uur - in bestanden
opgeslagen. Om deze patronen verder te
verfijnen is het nodig op uitgebreide
schaal in het net metingen te verrichten.
Als via de schil een ALEiD-invoerbestand
wordt aangemaakt, vraagt het programma
om de naam van het verzorgingsgebied
waarop het invoerbestand betrekking
heeft en om een jaartal. De bij dat jaartal
behorende jaarprognoses worden per
categorie ingelezen en kunnen door de
gebruiker worden bijgesteld. Door deze
prognoses met de patronen te
combineren, worden alle uurverbruiken
van het opgegeven jaar berekend.
Vervolgens worden uit deze uurgegevens
(365 x 24 stuks) de extreme waarden,
zoals minimum en maximum uur, -dag en
-week geselecteerd. De gebruiker moet
tenslotte kiezen welk uur wordt gebruikt
voor het opstellen van de knoopverbruiken. Na deze exercitie, die slechts
een luttel aantal seconden vergt, is het
totaalverbruik van het verzorgingsgebied
per categorie voor het gekozen uur
bekend.
2.1.3. De verdeling over het gebied
Een lastig probleem is het verdelen van
het verbruik over de knopen. Voor het
oplossen hiervan is de volgende methode
gebruikt.
Rotterdam is in zogenaamde CRS-wijken
verdeeld. Deze verdeling wordt ook
zoveel mogelijk gebruikt bij het verdelen
van de verbruiken over de knopen. Voor
elke wijk wordt aan de hand van aantal
inwoners, huizenbestand en bestemming
voor elke verbruikscategorie bepaald welk
percentage van het totale verbruik van die
categorie moet worden toegewezen aan de
beschouwde wijk.
Deze gegevens zijn opgeslagen in een
bestand waarvan hierboven een deel is
weergegeven. Zie ook onderstaand kaartje
van dit gebied met wijken en transportnet.
Wijk 77, Pendrecht, vraagt 1,51% van het
totale huishoudelijk verbruik, 0,52% van
het verbruik in de categorie van 300 tot
100.000 mVa, geen gietwater (tuinbouw)
en 0,80% van het lekverlies. De piekfactor
voor het gekozen uur, dat uit het patroon
voor de betreffende categorie volgt, wordt
pf uur.caiegoric; genoemd. Het totale verbruik
van de wijk Pendrecht V Pendrecht wordt dan
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Het resultaat van deze berekening is het
uurverbruik voor de wijk Pendrecht.
Dit totaalverbruik kan binnen de wijk over
een aantal knooppunten worden verdeeld.
In dit geval gaat 50% naar knooppunt 106
en 50% naar knooppunt 138. Andersom
kan het ook zo zijn, dat één knooppunt
meerdere wijken voedt. Knooppunt 106
voedt ook wijk 75 (Wielewaal),
knooppunt 138 naast Pendrecht ook 72

(Garnisse), 73 (Zuidwijk) en 78 (Zuiderpark).
Voor knooppunt 106 wordt het verbruik
tenslotte berekend als
V,o6= 1,00 *V w i e k w a a l + 0,50 * V Pcndrcchl
en voor knoop 138:
V138 = 0,50 *VCar„iSSe + 0,30 *VZllidwijk +
0,50 *V Pendrech , + 0,50 *V Zuldcrpark

Hard- en software
Omeenindruk tegevenvande snelheid waarmee de schilfunctioneert op een12MHzATmet
een80287 coprocessor eneen40 Mbhard disk,volgt hier een lijst metgemetentijden:
- genereren invoerbestandvoor hetverzorgingsgebied vande Berenplaat (270 knopenen
320 leidingen):25s.
- verwerkenvaneenwijzigingsbestand: 15s.
- makenvaneenALEio-run:1 min.23s.
- op het scherm plottenvande uitvoergegevensinkleur: 15s.
- opnieuw scherm opbouwen nainzoomen:4s.
- kopiëren vandescherminhoud naar een laserprinter: 2min.
Een20MHz80386/80387 versnelt hetgeheel metongeveer eenfactor3.
Zoalsuit hetbovenstaande blijkt ishet met eenvlotte ATplezierig werken.Hetiswelerg
belangrijk datde PCisuitgerust meteen mathematische coprocessor. Voor ALEIDzelf isditeen
vereiste,voor deschil hoeft hetniet per se,maar het levenwordt erwelaanzienlijk aangenamer
door.
Deschil behoeft overigens niet speciaal voor eenbepaalde PCconfiguratie te worden
geïnstalleerd:het programma 'ziet' zelfwatvoor grafische kaarter aanwezig isenhoudt
rekening metdeaan-ofafwezigheid vaneen mathematisch coprocessor.
Quawerkgeheugen is640 kbyte,waarvan minimaal 520 kbyte vrij, noodzakelijk. Aangezien het
programmapakket - intotaal6programma's - vrij intensief vande harde schijf gebruik maakt,is
eensnelexemplaar wenselijk. Hettotaleprogrammapakket, dusinclusiefdatabestanden,heeft
ongeveer 800 kbyte aanschijfruimte nodig.Quaprinter voldoet elke Epson-compatibele
matrixprinter, maar een laserprinter - of een HPDeskJet - geeft een beter resultaat.
ALEIDzelf isgeschreven inFORTRAN-77engecompileerd metde MS-FORTRAN4.1-compiler;de
schil isgeschreven inPascal,waarbijgebruik isgemaakt vandeTurbo Pascal5.0 programmeer
omgeving.BNMisgeschreven inClipper, een dBase-compiler.
Alhetontwikkelwerk isgedaan opeen20MHz80386/80387-machine meteensnelle harddisk.
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Deze manier van toekennen van verbruiken aanknopen wordt voor alle
categorieën gebruikt, met uitzondering
van het grootverbruik.
De grootverbruikers (bedrijven ofinstellingen met eenjaarlijkse afnamevan
meer dan 100.000 m 3 , denk aanzware
industrie, grote ziekenhuizen en de
Erasmus universiteit) worden rechtstreeks
aan knooppunten toegekend omdatdit
goed overeen komt met de werkelijke
situatie. Zestaan met naam, jaarverbruik
en knooppunten inéénbestand.
Samenvattend: voor hetcreëren van een
nieuw Ai.Ein-invoerbestand dient de
gebruiker dus devolgende handelingen te
verrichten:
- kiezen van eenverzorgingsgebied en
een jaartal;
- vaststellen vandejaarverbruikenvan
de categorieën;
- kiezen van een teberekenen uur.
Het programma heeft onderwijl hettotale
jaarpatroon berekend enhetverbruik over
de wijken enknopen verdeeld.
Nadat degebruiker eennaam voorhet
ALEiD-invoerbestand heeft opgegeven
maakt deschil ditbestand opschijf aan.
2.1.4. Het werken metwijzigingsbestanden
In principe kaner methet hiervoor

Afb. 2-Foto van hetbeeldscherm bij deweergave van deberekende drukken (mwk+mv, verzorgingsgebied
lierenplaat).

er gerekend moet worden met eenzich
aan dedruk aanpassende vraag. Deze
laatste optie wordt beschreven in [lit. 1].

basisbestand temaken, waarvanmet
behulp van wijzigingsbestanden
gewijzigde versies kunnen worden
gemaakt. Debasis-gegevens blijven
daarbij intact.

gegenereerde invoerbestand een ALEID-

2.2. Het maken vaneen ALElD-run

run worden gemaakt. Het bestand is
immers - technisch gezien - correct, ALEID
zal hetzonder foutmeldingen verwerken.
Het isechter inhetRotterdamse geval
niet compleet: de en-gros-leveringen
richting Westland, Tien Gemeenten,
Hoekse Waard, Schiedam, Maassluis,
Vlaardingen enDelft ontbreken nog. In de
maximum-uursituatie worden voor deze
hoeveelheden meestal de contractueel
vastgestelde maximum leveringen
genomen.
Deze extra verbruiken moeten nog aan
het hiervoor gegenereerde invoerbestand
worden toegevoegd. Ditkan door middel
van eenzogenaamd wijzigingsbestand.
Een dergelijk bestand bevat gegevensvan
te wijzigen, teverwijderen oftoete
voegen knopen, leidingen of pompkrommen enkan worden gecombineerd
met een ALEiD-invoerbestand.
Het resulterende bestand isweereen
ALEiD-invoerbestand, waarin dein het
wijzigingsbestand opgegeven wijzigingen
zijn verwerkt.
Met zo'n wijzigingsbestand, dat eenvoudig
met eeneditor kan worden aangemaakt,
kunnen dusdeen-grosleveringen aan het
invoerbestand worden toegevoegd.
Door deze manier van werken is het
mogelijk van eenbepaald gebiedeen

Het maken van een berekening met ALIUD

2.3. Grafischepresentatievan de
uitvoergegevens
Een uitvoerbestand van hetverzorgingsgebied vanproduktiebedrijf Berenplaat
(zo'n 270 knopen en320 leidingen) heeft
een omvang van ruim 50kbytes, ofwel
16pagina's tekst. Zeker als er meerdere

is heel eenvoudig. Deschil wil van de
gebruiker slechts twee dingen weten,
namelijk hoe hetinvoerbestand heet en of

Aft. 3 -Plot van detailvan hetleidingnet metnumerieke waarden.
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runs zijn gemaakt ishetanalyserenvan
een dergelijk pakket gegevens geen
sinecure. Deschil voorziet natuurlijk in de
mogelijkheid eendergelijk uitvoerbestand
met behulp van eeneditor te bekijken,
maar eenbetere oplossing isgebruik te
maken van degrafische mogelijkheden
van debijdeDWL beschikbare PC's
(12 MHz AT's metVGA-scherm).
De kracht van deze manier van
presenteren van drukken, debieten en
afgeleide grootheden zitinhetfeit dat met
één oogopslag duidelijk iswaar in het
leidingnet problemen zijn. De procedure
is heel eenvoudig: nahetintoetsen van de
naam vanhetuitvoerbestand wordthet
hele leidingnet invijftien kleuren op het
scherm geplot, waarbij elke kleur
synoniem ismet eenbepaalde drukrange:
donkerblauw zou bijvoorbeeld kunnen
staan voor eendruk tussen de20 en
21,5 mwk boven maaiveld, zie afb.2.
Door ophetscherm met behulp van de
cursortoetsen ofeen muis eendeelvan
het leidingnet aantewijzen, is het
mogelijk opdatdeel van hetnetin te
zoomen, waardoor meer details zichtbaar
worden. Ook kandebetekenis van de
verschillende kleuren worden gewijzigd
voor eenbeter inzicht.
Naast hetplotten van dedruk, wordt de
mogelijkheid geboden grootheden zoals
de drukgradiënt over deleidingen, de
debieten, maaiveldhoogten, stroomsnelheden, leidingdiameters en de
k-waarden van deleidingen inkleur weer
te geven. Behalve datdekleur al een
goede indicatie geeft van de ordegrootte
van deweergegeven grootheden, kunnen
ook debijdeknopen of leidingen
behorende waarden numeriek worden
weergegeven.
Laat een kleurenplot van de drukken
direct zien waar inhetleidingnet de druk
te verdaalt, eenplot vande drukgradiënt
maakt duidelijk welke leidingen deze lage
druk veroorzaken doordat zijte zwaar zijn
belast.
Er zijn nog meer nuttige opties, zoalsde
mogelijkheid omdestroomrichting in de
leidingen aan tegeven, de knoopnamen
en verbruiken bijdeknopen te vermelden
en hetplaatje ophetbeeldscherm naar
een matrix- oflaserprinter te sturen.
Hierbij gaat uiteraard deinformatie diein
de kleuren isgevat verloren, maar die kan
worden vervangen door numerieke
gegevens.
Het isook mogelijk dependelknopen te
markeren. Inhetalgemeen geldt voor
deze knopen datdedruk erkleinerof
gelijk isaandedruk inde omringende
knopen endatzo'n knoop aanmeerdan
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één leiding hangt. Ditzijn dusof knopen
die van meerdere kanten worden gevoed
of knopen diemet leidingen zijn
verbonden waarin dedrukval zeer gering
is, kleiner dan1cmwk. Qua verblijftijd
en/of waterkwaliteit potentieel gevaarlijke
leidingen dus.
Al met alkanopdeze wijze snel en goed
inzicht worden verkregen ineengrote
hoeveelheid gegevens.
In hetgeval ermet eenPC wordt gewerkt
die niet isuitgerust met eenEGA-of
VGA-kleurenscherm, maar wel met een
Hercules-, eenCGA- ofeen Olivetti
640 x400 grafische kaart, vervalt de
mogelijkheid hetleidingnet inkleur te
plotten. De gegevens uit het ALEID-

uitvoerbestand worden danin zwart/wit
geplot.
3. Deandere waterleidingbedrijven
en KIWA
De schil om ALEID isniet zodanig op de
Rotterdamse situatie toegesneden dat
andere waterleidingbedrijven ernietsaan
zouden hebben; alishetwellicht zodat de
gebruikte splitsing van hetverbruik in vijf
categorieën met daarbij behorende
patronen niet voor elke situatie zonder
meer toepasbaar is, hetgrafische uitvoergedeelte isdatbeslist wèl.
Aangezien KIWA voornemens was zelf
een dergelijk programmapakket te
ontwikkelen, maar daar nog niet aan is
toegekomen, heeft DWL Rotterdamhet
complete programmapakket, inclusief
sources, aan KIWA ter beschikking
gesteld.
Over deverdere plannen van KIWAmet
de schil kunt u binnenkort inditblad
meer lezen.
Literatuur
1. H 2 0 (22) 1989, nr.17 pp. 534-535.

• • •

Koolstofdioxyde
• Slot van pagina707
4. Reijncn, (i. K.,e.a. ( 1983). Verwijderen van
trichlooretheen doorbeluchting. H 2 0 (16) 1983,nr.
14, blz. 314-317.
5. Reijncn, G.K.(1985). Nijmegen stript vluchtige
koolwaterstoffen uitgrondwater. H 2 0 (18! 1985,nr.
23, blz. 495-498.
6. Stumm, \X'.,Morgan,J.J. (1981). Aquatic
chemistry. John Wilev andsons, New York,2e ed.
blz. 210-214.
7. Morel, F. M.M.(1983). Principles ofaquatic
chemistry.John Wiley andsons, New York,
blz. 166-173.

•

•

•

Bodem Biesbosch moet
drastisch worden verbeterd
Voor inrichting enbeheer van de
Riesbosch alsnationaal park iseengroot
aantal maatregelen nodig. Voor bijvoorbeeld aalscholvers, kuifeenden en otters
dient dekwaliteit van (water)bodems
drastisch enduurzaam te worden
verbeterd.
Bepaalde locaties zullen mogelijk eerst
moeten worden schoongemaakt omdat zij
te sterk zijn vervuild.
Dit blijkt uiteenonderzoek vanhet
Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN)
naar degevolgen van verontreiniging van
de (water)bodem voor natuurwaarden in
de Biesbosch, datnudestatus heeft van
nationaal park in oprichting.
Het RIN heeft gekeken naar de gevolgen
van dealbekende verontreiniging vanhet
gebied metonder meer zware metalen,
PCB's enPKB's voor flora en fauna.
Het RIN meent datdehuidige kwaliteit
van de (water)bodem eennormale ontwikkeling van eensamenhangend systeem
van flora enfauna indeweg staat.
Eerder onderzoek van hetministerievan
verkeer enwaterstaat heeft uitgewezen dat
de waterbodem van de Biesbosch een van
de ergst vervuilde inons land is.Met de
noodzakelijke geachte schoonmaak van de
bodem zijn vele miljoenen guldens
gemoeid. Voor deschoonmaak van de
Nederlandse waterbodems hebben PvdA
en CDA inhet concept-regeerakkoord
voorlopig een bedrag van 125 miljoen
gulden uitgetrokken.
De bodem indeBiesbosch blijkt bijvoorbeeld ook ernstig vervuild metlood door
jacht envisserij. Datbelemmert hetuitzetten vanrunderen voor natuurlijke
begrazing. Zolang ergrote concentraties
PCB's worden gevonden kaner geen
sprake zijn van hetsuccesvol uitzettenvan
otters. Die zelfde PCB's zijn ookde
belangrijkste oorzaak van de slechte
broedresultaten van bijvoorbeeld aalscholvers enkuifeenden. Ook bij vissen
zijn alsgevolg daarvan afwijkingen
vastgesteld.
Door hetverminderen van de populaties
bestaat hetgevaar datdieren uitverhoudingsgewijs schonere gebieden zichin
de Biesbosch vestigen. Ditstaat haaks op
een van dedoelstellingen vaneen
nationaal park, reservoir-functie voor
andere gebieden. (ANP)

