Leveringszekerheidbijdrinkwaterbedrijven

Inleiding
De bij de Drinkwaterleiding van de
Gemeente Rotterdam (DWL) uitgevoerde
betrouwbaarheidsstudies zijn opgezet vanuit
de totale planningaanpak. Hiervoor iseen
systeem opgezet dat wordt aangeduid met de
naam Raamplan. Dit plan beoogt uit de
samenhang tussen bestaande en toekomstige
knelpunten te komen tot een optimale keuze
en fasering van de grotere werken die nodig
zijn om binnen deplanperiodede drinkwatervoorziening veilig te stellen [1].
Een tweede kader voor de hier

Beperken weons tot de leveringszekerheidsvraagstukken dan blijkt een operationeel
beleid alleen te baseren op een kwantitatieve
eisvoor leveringszekerheid. Dit iseen vraag
naar normstelling.
Zowel afweging van investeringen in
leveringszekerheid alsaanzetten voor
normstelling zullen aan deorde komen.
Tenslotte zal kort worden ingegaan op
maatregelen in de beheerssfeer (zoals
kalamiteitendraaiboeken) en wordt een
toekomstvisie gegeven.
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gepresenteerde studie wordt gevormd door
de verschuiving op allelei gebieden naar een
steeds meer op de konsument gerichte
benadering.
De konsument vormt de legitimatie van het
bestaan van een drinkwaterbedrijf.
Dit uitgangspunt trachten wijook op andere
gebieden te vertalen in operationeel beleid:
publieksenquêtes [2],de verkoop van
destiwater [3],een imago-onderzoek,
smaaktesten m.b.v.konsumentengroepen enz.
Het planningsgebeuren iseencyclischproces,
waarin de diverse soorten investeringsplannen om de 2 à 3jaar geïnventariseerd,
aangevuld en afgewogen worden.
Onderscheiden worden daarbij investeringen
inkapaciteit,leveringszekersheid, vervanging
en innovatie.
Bij de afweging van investeringen speelt de
vraag: hoever wil het bedrijf gaan met
investeren?
Willen wijook in de toekomst altijd aan
iedere vraag naar water blijven voldoen?
Tot hoever willen wij de leveringszekerheid
opvoeren?
Wil de DWL de drinkwaterkwaliteit zo hoog
mogelijk opvoeren ofzijn wijtevreden alshet
water aan de EG-normen voldoet?

Bij de DWL Rotterdam zijn leveringszekerheidsstudies verricht naar de winning
en het transport van ruwwater, naar de
zuivering, naar het transportleidingsysteem
en naar het hoofdleidingen- en
dienstleidingensysteem. Inditartikelgaanwe
vooral in op de studie naar de
betrouwbaarheid van het zuiverings-en
transportleidingensysteem.
Losvan deze studies isook een
betrouwbaarheidsstudie uitgevoerd door het
externe bureau Adviseurs Voor Industriële
Veiligheid (AVIV) naar de betrouwbaarheid
van onze gedestilleerd waterfabriek en de
daaraan gekoppelde vuilverbranding en
elektriciteitscentale. Op deze studie zullen
we in dit artikel niet ingaan.
Onlangs heeft de KIWA-kommissie
Distributie besloten een werkgroep
leveringszekerheid op te richten. De hier
behandelde methode isdaar ingebracht.
Het begrip leveringszekerheid
De begrippen leveringszekerheid en
betrouwbaarheid zijn synoniem enworden in
de praktijk door elkaar gebruikt. In het
algemeen werden en worden veel openbare
nutsvoorzieningen ontworpen met het idee
van 'er mag nooit iets gebeuren waar de
afnemers watvan merken'.Zoeral bedrijven
zijn waar deproduktie 'nooit'isonderbroken,
in de distributiesektor iseen dergelijke
leveringszekerheid niettebereiken:ermoeten
watermeters verwisseld worden; er moeten
leidingen vervangen, schoongemaakt of
gerepareerd worden; er treden te lage
drukken op t.g.v. brandbestrijding enz.
We kunnen dus konstateren dat het ideaal:
een oneindig hoog opgevoerde leveringszekerheid bij de afnemers, niet haalbaar is.
Om te kunnen beslissen of een situatie welof
niettoelaatbaar isdient dematevanleveringszekerheid cijfermatig vastgesteld te kunnen
worden. Dit ismogelijk gebleken, evenals het
bijvoorbeeld mogelijk wasde overstromingskansen in relatie tot de dijkhoogten bij de
Deltawerken te berekenen.
Om de verschillende bedrijfsonderdelen qua
leveringszekerheid met elkaar te kunnen

Kader 1 Begrippenlijst
Staring:
Iedere niet geplande afwijking van de normale
bedrijfsvoering. Ook een storing zonder gevolgen naar de
afnemers isin deze definitie duseen storing.
Effekt:
Het gevolg van een storing in m3 niet bevredigde vraag.
Lang niet iedere storing zal een effekt tot gevolg hebben
i.v.m.reservekapaciteit, een toevallig lage vraag of de
aanwezigheid van buffers. Bijstoringen in de winning en
zuivering kunnen tevens kwaliteitsproblemen optreden.
Bij het Rotterdamse onderzoek iservanuit gegaan, dat
indien water geleverd wordt dat niet aan de normen
voldoet, dit gelijk staat met niet leveren.
Kans:
Kans op een storing, meestal uitgedrukt als het gemiddeld
verwachte aantal storingen per jaar.
Risico:
Produkt van kans en effekt.
Relatief risico:
Het quotiënt van risico en vraag. Deze grootheid wordt
uitgedrukt als promillage.
Leverings zekerheid:
Het komplement voor het relatieve risico.
De getalsuitkomsten zijn van dien aard (99,99....%), dat
bij cijfermatige resultaten meestal met het relatieve risico
gewerkt wordt.
Opgemerkt dient te worden, dat het begrip tot nu toe ook
voor de kwalitatieve betrouwbaarheid gebruikt wordt.

vergelijken en te sommeren isvoor één
speciale meeteenheid gekozen. Deze eenheid
isde hoeveelheid waarmee de levering
gemiddeld achterblijft bij de vraag. In het
algemeen wordt deze hoeveelheid als
percentage van de vraag uitgedrukt. In een
aantal gevallen zijn speciale maatregelen
nodig om aspekten van kwaliteit en
volksgezondheid mee te kunnen laten tellen
in de leveringszekerheid. In kader 1 worden
de belangrijkste in dit artikel gehanteerde
begrippen nader omschreven.
Toe tepassenmethoden en technieken
De bij betrouwbaarheidsstudies toegepaste
technieken zijn meestal afgeleid uit de risicoanalyse. De toegepaste methoden zijn
kwalitatief of kwantitatief van aard.
Hoewelvrijwel alle literatuur sterk op de
procestechniek geënt is,kan een overzicht
van de meest bekende methoden hier niet
gemist worden. Kader 2geeft een korte
beschrijving van de methoden: Failure Mode
and Effect Analysis (FMEA), Hazard and
Operability Study (H&O) en Fault Tree
Analysis (FTA).
Bijdekwalitatieve risico-analyse worden alle
oorzaken en kombinaties van oorzaken
beschreven.
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Deze methoden worden vaak toegepast bij
procesindustrieën in de ontwerpfase om de
lay-out van de meet-, regel-en beveiligingsinstallaties optimaal te kunnen maken en de
zwakkepunten inhetgehele systeembloot te
leggen. De FMEA- en H&O-methode zijn
beschrijvende methoden, hoewel vaak aan
het eind toch cijfers worden ingevuld.
In vrijwel alle gevallen met cijfermatige
risico-analyse wordt uitgegaan van een
logischefaalboom. DezemethodewordtFTA
of Fault Tree Analysis methode genoemd.
Afb. 1 geeft een voorbeeld.
Voor minder ingewikkeldegevallen kansoms
in plaats van een faalboom een netwerk met
de kansverdelingen van destoringen opgezet
worden. Door Markov zijn technieken
ontwikkeld om de faalkansverdeling van het
netwerk uitterekenen.Dezemethodeisdoor

Kader 2 Methoden voor risico-analyse
a. Failure Mode and Effekt Analysis (FMEA)
Bij deze methode vraagt men zichaf: 'what if.
De achtereenvolgende stappen ineen FMEA zijn:
1. identifikatie van de individuele systeemkomponenten;
2. vaststellen van alle mogelijke afwijkingen
('Fouttoestanden') van elke komponent;
3. vaststellen van deeffekten enafwijkingen m.b.t.andere
komponenten;
4. vaststellen van het 'overall-effekt' op het funktionercn
van het systeem;
5. schatting van de emst van de onderscheiden
'foutentoestanden'.
b. Hazard and Operability studie (H &0)
Door het gebruik van sleutelwoorden wordt een
gestandaardiseerde systeembeschrijving verkregen.
1. Men kiest een duidelijk omschreven onderdeel van de
installatie of het proces;
2. men omschrijft precies het beoogde doel van dit
onderdeel (dit kan eventueel met een schema gebeuren);
3. men bedenkt afwijkingen van dit doel;
4. men stelt de oorzaken vast die tot deze afwijkingen
kunnen leiden.Tevens stelt men vast welke van deze
oorzaken voldoende realistisch zijn.
Dedaaraan verbonden afwijkingen kunnen dan inderdaad
als zinvol worden beschouwd;
5. men gaatgevolgen navan dezeafwijkingen enstelt vast
of deze groter zijn dan een bepaalde drempelwaarde;
6. men bedenkt maatregelen ter voorkoming van de
afwijkingen.
c. Fault TreeAnalysis (FTA)
Bij deze methode vraagt men zich af: 'In what way'.
De achtereenvolgende stappen ineen FTA zijn:
1. definitie van de ongewenste gebeurtenis (Top Event);
2. het bepalen van de kombinatie van gebeurtenissen
welke leiden tot deTop Event;
3. dit proces van determineren welke gebeurtenissen
volgende gebeurtenissen doen ontstaan wordt uitgevoerd
tot het niveau waarbij kwantificering mogelijk is;
4. het kwantificeren van de gedefinieerde Top Event.
De laatste stap, het kwantificeren levert bij deze methode
de meeste problemen op.
Van ieder 'hokje' (storingsmogelijkheid) in de faalboom
moet de gemiddelde tijd tussen destoringen en de
storingsduur bekend zijn. Omdat de methode geen
onbetrouwbaarheid van de uitkomsten aangeeft, moet
vaak aanvullend een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd
worden.
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Kader3 Bijkwantitatieve risico-analyse toe te passen
technieken
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Afb. 1- Voorbeeld van een logischefaalboom met
faalkansen.

onsverder nietindebeschouwing betrokken.
Voor de beschrijvende methoden kunnen de
resultaten uit de analyses meestal
rechtstreeks gebruikt worden.
De kwantitatieve methoden vergen meestal
grote inspanningen om aan informatie te
komen en deze toegankelijk te maken.
In de meeste gevallen zalde basisinformatie
via computerberekeningen met veelal
standaard beschikbare statistiekprogrammatuur bewerkt moeten worden.
Kader 3geeft een indruk van een drietal
mogelijke technieken om tot cijfermatige
resultaten te komen.
De leveringszekerheidsstudies bij de
Drinkwaterleiding Rotterdam zijn niet
volgens één standaardmethode uitgevoerd.
De verschillende bedrijfsonderdelen hebben
ook een sterk afwijkend karakter.
Voorop stond dat de resultaten vergelijkbaar
en superponeerbaar moesten zijn. Voor de
verschillende bedrijfsonderdelen volgt hierna
een beschrijving van de gekozen methode.
Afb. 2 geeft een schematische schetsvan het
totale bedrijf inclusief deruwwaterwinning in
de Biesbosch.
In ons onderzoek zijn voorlopig de
binnenhuisinstallaties buiten beschouwing
gelaten. Voor ieder bedrijfsonderdeel volgt
een korte beschrijving van de toegepaste
methode en enkele resultaten.
Ruwwaterwinning en transport
Door het Waterloopkundig Laboratorium
zijn enkele jaren geleden voor de bepaling
van het leveringsvermogen van de
Biesboschbekkens simulatieberekeningen
gemaakt voor verschillende maatgevend
geachte rivierafvoeren. De overschrijdingskansvan dieafvoer endematevan aantasting
van het leveringsvermogen bleken eenvoudig
bruikbaar om de leveringszekerheid als
funktie van de kapaciteitsbenutting uit te
rekenen. De methode heeft geen algemene
bruikbaarheid en isgebaseerd op toevallig
aanwezige informatie.
Het transportnet voor ruwwater vanaf de
Biesboschbekkens naar de zuiveringsbedrijven (zie afb. 2) kan in principe op

a. handmatige berekeningen.
In eenvoudige gevallen kan vooral een faalboom met de
hand doorgerekend worden. Voor ingewikkelder gevallen
kan met een eenvoudig computerprogramma worden
volstaan;
b. netwerkanalyse.
In gevallen waarin resultaten in formulevorm uit te
schrijven zijn, kan somsmet handmatige berekenigncn tot
een oplossing worden gekomen. Voor vrijwel alle andere
gevallen, zal van computerprogrammatuur gebruik
moeten worden gemaakt;
e. simulatietechnieken.
Inhet algemeen moetsimulatiealseennoodgreep worden
beschouwd. Slechts indien wiskundige oplossingen falen,
ishet opdecomputer nabootsen vandewerkelijkheid echt
nodig. De nadelen zijn:
- zeer veel detailinformatie nodig:
- computerprogrammatuurmoeilijkteveralgemenisercn;
- hoge kosten voor rekentijd.
Het isechter vrijwel altijd mogelijk een model na te
bootsen en de programmatuur isrelatief eenvoudig.

dezelfde manier doorgerekend worden als
het verderop te behandelen drinkwatertransportnet. Gezien de veel eenvoudiger
opzet kon worden volstaan met een logische
faalboom, die handmatig door te rekenen
was. De eenvoud wordt vooral bepaald,
doordat het Berenplaatbekken alle normaal
voorkomende leidingreparaties bleek te
kunnen overbruggen en in de faalkansberekeningen daarom alsoneindig groot
opgenomen kon worden.
Zuiveringsbedrijven
Voor een verkennende kwalitatieve analyse
isgebruik gemaakt van een aanpak ongeveer
overeenkomend met de FMEA methode
(ziekader 2).
De eerste twee stappen bestonden uit een
overleg met een kleine groep (5 man).
Afb. 2 - Schematische opbouw vande drinkwatervoorziening in Rotterdam.
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Kader4 Voorbeeld vaneen storingslijst
.middelde vraag 3500 mS/

Omschrijving

Nummer
2.
2.2.
2.3.
2.5.
2.6.
3.
3.1
3.2
3.4

Wateronttrekkingskanaal
Dijkbreuk
Verstopte roosters (bv.massale vissterfte ofdef. visvangst)
Verontreiniging doorsproeivliegtuigen.chemische neerslag
Schuiven Oude Maasen ruwwater pompstation lopen open
Lagedruk pompstation
Leidingbreuk
Leidingbreuk inpersleiding na terugslagklep
Dichtvriezen inlaatkokers (roosters)

Kans
(/a)

Rest-cap.
(m'/h)

Duur
(h)

0.007
0.125
0.010
0.029

11.00(1.

13000.
3000.
11000.

109.9
9.5
21.5
6.6

0.015
0.018
0.067

13000.
13000.
3.000

174.0
97.7
8.4

>en 2O0O0 m' e n 6

tussen jOOOO n ' en 80000 ml (leeg 10000 m'i

Toelichting:
De lijst iseen (willekeurig) gedeelte van de storingslijst van het Produktiebedrijf Berenplaat.
De getallen voor Kans, restkapaciteit en storingsduur zijn de mediane waarden uit de schriftelijke enquête onder
produktiepersoneel gevolgd door een groepsdiskussie.

Hieruit volgde een overzicht van de systeemcomponenten en een voorzet over mogelijke
storingen en hun gevolgen. Vervolgens is
door een grotere groep (12man) een
storingsnota opgesteld met een kwalitatieve
beschrijving van alle mogelijke storingen en
hun gevolgen.
Dezemethode werd gekozen omdat daarmee
het beste aangesloten wordt op een
kwantitatieve methode en optimaal gebruik
wordt gemaakt vandebeschikbare praktische
kennis binnen de produktiebedrijven.
Nadeze analyse zijn alsproef faalbomen
opgesteld met een zodanige detaillering (tot
het niveau van kleppen, pompen, leidingen
etc), dat literatuurgegevens over faalkansen
beschikbaar waren. Deze methode voerde
niet tot bruikbare resultaten, omdat van de
maatgevende bedrijfsonderdelen geen of
nauwelijks literatuurgegevens beschikbaar
waren.
Om toch tot kwantitatieve resultaten te
komen isalsaanvulling op de FMEA

resultaten een schriftelijke enquête onder het
produktiepersoneel gehouden.
Gevraagd zijn faalkans, restkapaciteit van de
zuivering en duur van storingen.
De enquête isingevuld door een groot aantal
medewerkers van het betreffende bedrijf.
Naeen eerste statistische verwerking zijn de
invullers gekonfronteerd met de resultaten.
Ineengroepsdiskussiezijnextreme meningen
beargumenteerd of bijgesteld, ongeveer zoals
gebruikelijk bij de Delphi-methode.
Deze methode blijft hier verder buiten
beschouwing.Het resultaat iseen storingslijst
per zuiveringsbedrijf.
Kader 4 geeft hiervan een voorbeeld.
Verdere bewerkingen met dit basismateriaal
vonden plaatsdoor een computersimulatie in
de tijd.
Deze simulaties vonden alsvolgt plaats:
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Afb. 4-Kans-effekt-grafteken voorenkele situatiesvanhet
drinkwaterproduktiebedrijf Berenplaat.

voorzieningsgebied. Dit gebeurt m.b.v.
indexcijfers voor de uurafnamen van een
historisch jaar.
Stap 2:
Simuleer storingen in het bedrijf gedurende
de simulatieduur. Hiervoor worden de
mediane enquête-uitkomsten gebruikt.
Perstoring geldt:
—de tijd tussen storingen is negatief
exponentieel verdeeld;
—de storingsduur isnegatief exponentieel
verdeeld;
—de restkapaciteit volgt uit de enquête.

Stap I:
Bereken voor ieder uur gedurende de
simulatieduur (bijv. 100jaar) de vraag in het

Afb..? - Schematische weergave vaneffektberekeningen van produktiestoringei

Stap 3:
Simuleer, gegeven een strategie voor de
bedrijfsvoering, de levering in het
voorzieningsgebied. Zolangdezegelijk isaan
de vraag heeft een storing geen effekt.
Een toelichting op deze stapgeeft afb. 3.
Stap 4:

beschikbare produktiekapaciteit
gemiddelde vraag
fluctuerende vraag per uur

Sorteer destoringenopgroottevanhet effekt.
Hieruit volgt een z.g. kans-effekt-grafiek.
Afb. 4 geeft hiervan een voorbeeld.

(sterkgeschematiseerd)

Stap 5:
Bereken het relatieve risico.
Deze berekening verloopt als volgt:
Gemiddeld risico (mVh) =
effekt van produktiestoring

Toelichti

2_, effekt van de storing (m3)
alle storingen
simulatieduur (h)

Inhet computermodel worden van een lange reeks jaren (bijv. lOOj.)vraagpatroon en produktiestoringen
gesimuleerd. Daaruit wordt de reservoirinhoud berekend. Wordt deze negatief dan kan niet meer aan iedere
vraag worden voldaan,d.w.z.een storing heeft effekt gehad. Storing Bheeft wel effekt,storing Aniet.
Degrootte van het effekt ishet gearceerde vlak.

Gemiddeld risico (%<,) =
gemiddeld risico (m 3 /h)
gemiddelde levering (m 3 /h)
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Voor dit doel iseen computerprogramma
ontwikkeld, waarmee de invloed van een
aantal aspektenopde leveringszekerheid van
de zuiveringsbedrijven nagebootst kan
worden.Te noemen zijn:
- Verandering van kansen, restkapaciteiten
en/of reparatieduren van storingen.
Voorbeelden: aanbrengen van brandmelders,
aanhouden van reserveonderdelen.
- Invloed van de bedrijfsvoering.
Voorbeeld: proberen reinwaterreservoirs vol
te houden ofjuist de produktie zo konstant
mogelijk laten verlopen.
—Invloed van investeringen.
Voorbeeld: bouw van een extra reinwaterreservoir.
—Invloed van de mate van kapaciteitsbenutting.
Dit laatste aspekt wordt in afb. 5 nader
uitgewerkt. De 'totaallijn' isde uitkomst van
het simulatiemodel. Deze lijn is opgebouwd
uit een gedeelte waar de bedrijfsstoringen
maatgevend zijn en een gedeelte waar ook
zonder bedrijfsstoringen niet aan de vraag
kan worden voldaan, de kapaciteitslijn.
Dezeuitkomst vormt een goede illustratie
van de konsument-gerichte aanpak. Het is
voor de klant immers niet belangrijk waarom
geen water kan worden geleverd óf door een
storing of door een te lage kapaciteit.
Anderzijds isvoor de klant niet interessant
alser bedrijfsstoringen zijn waarvan hij niets
merkt, dus met een effekt van nul.
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Afb. 5 - Verband nissen relatiefrisicoen de kapaciteitsbenutting van hetproduktiebedrijf tierenplaat.

Transportnet voor drinkwater
Zoals gebruikelijk bij de drinkwatervoorziening in Nederland ishet transportnet
in Rotterdam een vermaasd systeem.
Ieder belangrijk verbruikscentrum kan van
2zijden worden gevoed.Tevens iser, zoals
afb. 2 laat zien, een voeding vanuit twee
zuiveringsbedrijven.

De door ons toegepaste methode isin wezen
zeer eenvoudig, doch laat zich moeilijk
vangen onder één van de beschreven
standaard-methoden. Gegeven de leidinglengteen destaat waarin een leidingverkeert,
wordt er een breukkans aan toegekend.
Vervolgens wordt over de te verwachten
afsluitduur de afname uit het nog in takt
zijnde deel van het leidingnet gesimuleerd en
bekeken waar te lage drukken optreden.
Ditwordt herhaald voor alle mogelijke
leidingbreuken. Alle elementen voor de
leveringszekerheid zijn dan bekend:
—de kansen op afsluiting;
—de gevolgen van die afsluiting (effekt).
Wat hier gepresenteerd wordt als een
'methode' ishet resultaat van een jarenlang
ontwikkelingsproces waarin veel, vaak
doodlopende, paden bewandeld zijn.
Anders dan bij de produktiesektor lag hier
niet het probleem bij de informatieverzameling, doch bij de methode en
haalbaarheid. In Rotterdam werden voor
andere doeleinden reeds lang lekkagecijfers
bijgehouden.
Ook waren uiteen in 1977afgerond prognoseonderzoek gedetailleerde gegevens over
verbruiken in deelgebieden af te leiden.
Debeschikbare informatie bevat niet alleen
gegevens over gemiddelde verbruiken per
kategorie (huishoudelijk, grootverbruik enz.)
maar ook over spreidingsbronnen. Het werd
toen mogelijk geacht een 'betere'methode te
vinden voor leidingnetberekeningen op basis
van simulatie van verbruiken.
Immers, bepaalde piekverbruiken bij
industrie en huishoudens treden nietof
slechts zelden gelijktijdig op.
Grote aantallen kostbare simulatieberekeningen van verschillende soorten
leidingnetten hebben deze veronderstelde
besparingsmogelijkheid niet waar kunnen
maken. Een van de belangrijkste konklusies
uit dat onderzoek luidde:
'voor een net met meer dan circa 10.000 aansluitingen geeft een berekening met een voor
alle verbruiken gelijke vermeningvuldigingsfaktor (piekfaktor) eenfout vanmaximaal 5%
in de berekende drukdalingen t.o.v. door
simulatie berekende drukdalingen'.
In veel gevallen ishet daarom mogelijk om
een afsluitsituatie van een leidingnet voor
één verbruikssituatie (bijvoorbeeld
maximum uurverbruik) door te rekenen en
vervolgens de resultaten van die berekening
te extrapoleren voor alle andere verbruikssituties.
De uiteindelijk toegepaste methode isals
volgt:
Stap 0 Voorbereiding
De stap isniet essentieel voor het resultaat,
maar wel voor het tijdsbeslag en de kosten.
Inde meest eenvoudige vorm behoeft alleen
maar de verdeling van de verbruiken over de

verbruikspunten vanhettransportnet bekend
te zijn. In Rotterdam isdeze fase qua
tijdsbeslag tot een minimum teruggebracht
door toepassing van reeds langer bestaande
programmatuur en met de volgende
(standaard) gegevens voor het beschouwde
deel van het net:
a. verbruiken tijdens het maximum uur per
verbruikspunt;
b. geografische hoogteligging van de
verbruiksgebieden;
c. verdeling van het aantal woonlagen per
verbruikspunt;
d. de gegevens van het transportnet;
e. het uurafnamepatroon van het gebied.
Stap I

Leidingnetberekeningen

Zoals aangetoond kan de drukval in een
transportleidingnet meestal redelijk
betrouwbaar worden benaderd met de
funktie q.Q 2 t voor knoop i.
Hierin iscdemodelkonstante enQ(het totale
verbruik. Om direkt voor ieder punt voor
iedere afgesloten leiding bij ieder totaalverbruik de druk te bepalen zijn dus alleen
deze modelkonstanten nodig.Voor iedere
afsluitsituatie iseen afzonderlijke netberekening nodig. Het meest efficiënt zijn
berekeningen bij maximum uurverbruik.
Om in een net van enige omvang alle afsluitsituaties te kunnen berekenen iseen voor dit
doel aangepast geoptimaliseerd lcidingnetbalanceringsprogramma beschikbaar.
De rekenkosten kunnen daarmee worden
teruggebracht tot circa 10% van een
'normale' leidingnetberekening.
Het uiteindelijke resultaat van deze stapis
een matrix met modelkonstanten per knoop
en per afsluitsituatie.
Stap 2 Kans op leidingbreuk
De kans op een leidingbreuk wordt meestal
afhankelijk gesteld van de leidinglengte.
Daarnaast spelen diameter, staat van
onderhoud, grondslag enz.een rol.
In Rotterdam ismet één breukkans per km
gerekend en zijn alle andere invloeden
bekeken in de gevoeligheidsanalyse op de
einduitkomsten.
Stap.? Invloed van bouwhoogte
Indien in een gebied de druk daalt beneden
circa 100 kPa boven het hoogstgelegen
tappunt zal niet meer 100% van de vraag
geleverd kunnen worden, afgezien van
eventuele hydrofoors. Alsvan ieder tappunt
dehoogte berekend is,eninRotterdam isdat
door de bekendheid metwoonlagen ongeveer
het geval, kan het verband tussen de niet
geleverde hoeveelheid (in %) en de druk
t.o.v.N.A.P. berekend worden. Afb. 6 geeft
een aantal voorbeelden van dat verband.
Deze informatie iseveneens in matrixvorm
vastgelegd.
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Stap 4 Schema vanhet verbruik
T.b.v. simulatie over de dagishet jaarafzetpatroon benaderd door 6 stukken.
Essentieel isdat de hogere verbruiken vrij
gedetailleerd voorkomen omdat daarbij het
eerst te lage drukken optreden.
Aangetoond isdat een fijnere verdeling
nauwelijks invloed heeft op de resultaten.

•oudbouwwijk
(Delfshaven)
wbouwwijk
Ummoord)

Stap 5 Effektherekening
Met alle voorgaande stappen iseen zeer
eenvoudig rekenschema voor de effektberekeningen op te stellen. Hierbij wordt het
afzetpatroon gedurende de afsluitduur
gelijkgesteld aan het afzetpatroon over het
gehelejaar. Het rekenschema per knoop en
per afsluitsituatie isals volgt:
- totaal debiet xkonstantem druk (stap 1);
- druk —» relatief effekt (stap 3);
—relatieve frequentie xrelatief effekt x
verbruik in knoop—> effekt per dag;
—gemiddelde afsluitduur—» effekt (knoop).
Deze effekten zijn sommeerbaar voor het
totale effekt van de afsluiting.
Stap 6 Risicoberekening
Uit de leidinglengte en de breukkans per km
voor de beschouwde leiding volgt de kans op
afsluiting. Met het effekt uit stap 5geeft dat
het risico.
Alle berekeningsresultaten worden eveneens
in matrixvorm opgeslagen en gesommeerd
per knoop en per leiding.
Degeschetstemethodegafinde Rotterdamse
situatie een goede oplossing, doch isniet in
alle gevallen zonder meer buikbaar.
Problemen treden op indien de bij de stap1
toegepaste modelbenadering niet opgaat.
Dit iso.m. het geval bij:
a. lange leidingen met grote verbruiken;
b. meerdere pompstations op één
transportnet;
c. extra appendages in het net, zoals
drukbegrenzers, opjagers e.d.
Voorprobleem aiseen (voorlopige) oplossing
gevonden die hier verder niet behandeld zal
worden. Problemen b en ezijn principiële
problemen met modelmatige en bedrijfstechnische kanten. Ze zijn onderwerp van
aanvullend onderzoek.
Met de huidige onderzoekresultaten lijkt het
eenvoudig mogelijk eenoperationeel systeem
te bouwen.Wil het echter algemeen
bruikbaar zijn dan lijkt een verdere
simplifikatie en veralgemenisering van de
details nodig en mogelijk.
Distributienet op woonwijkenniveau
De transportnetmethode ishier onverkort
toepasbaar. Omdat er echter enorm veel van
dergelijke gebiedjes bestaan, ismet
statistische berekeningen gezocht naar

- de breukkansvan die hoofdleiding per km;
- de gemiddelde reparatieduur van de
hoofdleiding;
- de breukkans van de dienstleiding.
Hierbij wordt de lengte niet in aanmerking
genomen;
- de gemiddelde reparatieduur van de
dienstleiding.
Geen enkel van deze gegevens roept veel
problemen op.
Steekproefgewijs isvoor de gemiddelde
Rotterdamse aansluiting dit deel van de
leveringszekerheid bepaald.
Totaaltelling en resultaten

percentagelevering
van devraag

Afh. 6 - Verband tussen de druk inhethoofdleidingnet en
de mate waarin nog aan de vraagnaardrinkwater kan
worden voldaan voor een tweetal wijken in Rotterdam.

algemeen bruikbare simplifikaties.
Deze zijn gevonden op basisvan de
benadering: 'ineen vermaasd leidingnet op
het niveau vaneen stadswijk met brandblusvoorzieningen zullen bijafsluiting alleendeop
het afgesloten leidinggedeelte aangesloten
verbruikers geen waterontvangen. De restvan
de verbruikers ondervindt geen hinder'.
Deze vereenvoudigde voorstelling van de
werkelijkheid houdt in dat:
a. dubbele aansluitingen worden
verwaarloosd;
b. de kans op brand met een zodanig hoog
waterverbruik dat drukproblemen optreden
verwaarloosbaar klein is;
c. de kans op een kombinatie van afsluiting
en brand verwaarloosbaar klein is;
d. er geen vertakte leidingnetten zijn.
Aangetoond isdat de aannamen a t/m ein
Rotterdam toelaatbaar zijn. Punt dis
uiteraard sterk gebonden aan de situatie: in
landelijke gebieden kan door lange vertakte
netten een principieel ongunstiger beeld
ontstaan.
Onder de bovengenoemde aannamen kan
van een individuele afnemer de leveringszekerheid bepaaldwordenindien bekendzijn:
—de sektielengte van de hoofdleiding
waarop hij is aangesloten;
Kader 5 Aktueleleveringszekerheidssituatieinhet
Rotterdamse vooraeningsgebied
Gemiddelde leveringszekerheid 99.941%
Relatief risico
0,059%
Aandeel per bedrijfsonderdeel in het
totale relatieve risico:
1. ruwwateraanvoer
8%
2. zuivering
54%
3. transportnet
23%
4. hoofd-en dienstleidingen
15%
totaal
100%

Voor ieder vraagpunt ishet totale relatieve
risico gelijk aan de som van de relatieve
risico's van de schakels ervoor. Zijn alle
schakels bekend, dan isbij een systeem
zonder extra voorzieningen de leveringszekerheid eenvoudig te bepalen. Zulke extra
voorzieningen kunnen zijn:
a. berging in het voorzieningsgebied;
b. koppelingen met andere voorzieningsgebieden;
c. interakties tussen leveringszekerheidsaspekten van de verschillende schakels;
d. de reeds bij de behandeling van het
transportnet genoemde problemen.
Punt aisidentiek aan meerdere pompstations
die leveren inéén net en levert theoretisch
zeer grote problemen op zolang er sprake is
van overkapaciteit.
In Rotterdam ishet tot nu toe praktisch wel
gelukt om alle problemen op te lossen.
De problematiek van de gezamenlijke
bedrijfsvoering ingeval van kalamiteiten is
echter nog onderwerp van verdere studie.
Hoewel wij beseffen dat getalsuitkomsten
door het ontbreken van vergelijkingsmateriaal weinigzeggen,tonen wijinkader5
een aantal van de belangrijkste berekeningsresultaten van de Rotterdamse situatie op dit
moment. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat de uitkomsten een aantoonbare
systematische fout naar boven vertonen, met
name in de produktiesektor. Bij de
gevoeligheidsanalyse komen wijhier nog op
terug.
Een andere vorm van presentatie van totaalresultaten toont afb. 7. Hierin worden voor
allebedrijfsonderdelen de kans-effektgrafieken gegeven.
Interpretatie van resultaten
Het eindresultaat van berekeningen isde
gemiddelde niet geleverde hoeveelheid in %
van de vraagper vraagpunt. Men kanzich
afvragen wat hiervan de betekenisis.
Daarbij spelen 2aspekteneenbelangrijke rol:
1. Wat zegt nu zo'n getal? Isdit getal
inderdaad een goede maat voor de leveringszekerheid van de watervoorziening? Wat is
goed en wat is slecht?
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Afb. 7- Kans-effekt-grafieken vaneen aantal
bedrijfsonderdelen.

2. Wat isde onbetrouwbaarheid van de
getalsmatige uitkomsten?
Het eerste aspekt treedt op bij iedere
kwantificering van voorheen slechts
kwalitatief behandelde problemen.
Een analyse alleen gebaseerd op een getal
zonder achtergrond isniet goed mogelijk.
De getallen gaan pas leven alsdaar de langjarige ervaring van waterleidingdeskundigen
naast gelegd wordt. Bij de meeste bedrijven
bestaat weldegelijk eengevoelsmatige indruk
van wat aanvaardbaar en wat niet
aanvaardbaar isuit leveringszekerheidsoverwegingen. Alleen op basis daarvan kan
aan de uitkomsten een meer absolute
betekenis worden toegekend.
Degehanteerde maat isslechtséén van de
vele mogelijkheden en zeker niet altijd
toereikend. De DWL-Rotterdam-methode
geeft daarnaast kans-effekt-grafieken,
desgewenst per bedrijfsonderdeel. Dit geeft
inprincipe demogelijkheidernstigestoringen
zwaarder te laten wegen. De problematiek
verkeert nog in het diskussiestadium.
Het tweede aspekt isbenaderd d.m.v.de
hierna te behandelen gevoeligheidsanalyse.
Hoopgevend voor de betrouwbaarheid van
de onderzoeksresultaten isdat de leveringspunten metdeminste leveringszekerheid ook
reedseerder gevoelsmatigalszodanigbekend
stonden.

Gevoeligheidsanalyse
De einduitkomsten zijn vooral gevoelig voor
de enquêteresultaten van de produktiebedrijven en de breukkansen van de
afzonderlijke transportleidingen.
Vergelijking van storingskansen uit de
enquête en historische gegevens van het
bedrijf Berenplaat toont aan dat de enquêteresultaten alsabsolute bovengrens

beschouwd moeten worden. Als ondergrens
isaangehouden een halvering van het
relatieve risico van de produktiesektor.
Voor transportleidingen iseen variant
berekend waarbij onderscheid isgemaakt
tussen goede, matig slechte en slechte
leidingen. Aan slechte leidingen werd een
lOxgrotere dan de gemiddelde breukkans
toegekend, aan matig slechte een 5x grotere,
alles onder handhaving van de gemiddelde
breukkans zoals deze volgt uit historische
gegevensovereen langeperiode.Afb.8toont
het resultaat. Opvallend isdat weliswaar het
totale Ieveringszekerheidsbeeld sterk
veranderd, doch dat (toevallig) de slechtste
punten in het leidingnet nauwelijks worden
beïnvloed.
Niet in de methode en evenmin in de
gevoeligheidsanalyse isrekening gehouden
met het kumulatieve effekt van menselijk
falen onder druk in uitzonderingssituaties.
Verder zijn 2 e orde-effekten, zoals
kombinaties van storingen, buiten
beschouwing gebleven.
Afweging van investeringen
De behandelde methode geeft de
mogelijkheid de situatie voor en na een
bepaalde investering uit te rekenen.
Hierdoor isde verandering in het risico die
het gevolg isvan die investering bekend.
Door dezevergelijking temakenvoor diverse
investeringen ontstaat een beeld van de
effektiviteit van die investeringen uit
leveringszekerheidsoverwegingen. Kader 6
geeft een voorbeeld van een prioriteitenstelling voor investeringen zoalsdeze voor
het Raamplan van de DWL Rotterdam is
opgesteld. Andere afwegingsmethoden zijn
nog in ontwikkeling. Aantrekkelijk lijkt om
niet de absolute risicovermindering die het
gevolg isvan een investering te rekenen,
maar alleen het deel boven een streefwaarde
of norm. Welke aanpak ook precies gekozen
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C u m u l a t i e f deel van het v e r b r u i k

Afb. 8 - Resultaten van degevoeligheidsanalyses op de
cummulatieve frequentieverdeling van de
leveringszekerheid.

wordt, essentieel isdat investeringen in
verschillende bedrijfsonderdelen afgewogen
kunnen worden.
Huidige leveringszekerheidseisen
De aanbevelingen van de VEWIN bij de
Waterleidingwet [4]bevatten een groot
aantal punten, die direkt of indirekt met de
leveringszekerheid te maken hebben.
De meeste eisen zijn echter kwalitatief van
aard.
Er wordt wel verband gelegd tussen
leveringszekerheid en ekonomie. De enige
kwantitatieve eisen die gesteld worden, zijn
de eisen dat bij produktiestoringen het
leveringsvermogen niet beneden 120% van
een gemiddelde dag magdalen en dat indien
het verbruik meer dan 10% hoger is, dan
verwacht werd op basisvan de ontwikkeling
van vorige jaren de druk beneden 200 kPa
t.o.v.straatniveau mag dalen. Aan de eerste

Kader 6 Voorbeeld voorafweging vanleveringszekerheidsplannen

Plancode
RLK
ZCK2
ZCK3
ZLB
ZLK
Z/TC
Z/TL
TLB1
TLB2

Omschrijving
Aanleg gedeelte 2 e ruwwater leiding
WBB-Kralingen in Stadionweg
3 e reinwaterreservoir Kralingen
2 e fase Kralingen
Diverse verbeteringen Berenplaat
Diverse verbeteringen Kralingen
Gezamenlijke bedrijfsvoering
produktiebedrijven
Doorlevering Berenplaat-Kralingen
o 1400mm leiding Berenplaat-RMO
o 1400mm leiding BerenplaatGroot IJsselmonde

Investering
prijspeil 1979
milj. guldens

Risicovermindering
Risicop.milj.gulden
vermindering
investering
m 3 /a
m3/a/milj. g.

4,5
4,9
800,55
0,45

5256
8060
11900
1489
3854

-,-

ca. 20000
28620
3760

0,45
3825-

384

1168
1645
149
2707
8564
zeer hoog
63600
99
15

Rangnummer bij
sortering op
leveringszekerheidsopbrengst
7
6
11
4
3
1
2
12
14

Dit voorbeeld isgebaseerd op de in het Raamplan van de DWL-Rotterdam gemaakte
invcstcringssele ktie en niet
kompleet. Duidelijk blijkt de afwegingsmogelijkheid
ussen produktie- en distributie-investeringen.
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aanbeveling kan geen enkel bedrijf ooit
voldoen, omdat geen overschrijdingskans
wordt toegestaan. De tweede eisgeeft wel
een mogelijkheid om de (over)kapaciteit te
berekenen van een leiding, doch niet de
gewenste kwantificeerbare betrouwbaarheid.
Andere belangrijke eisen zijn:
- dubbele aanvoer naar belangrijke
verbruikscentra;
- voorschriften voor sektielengten in
verbruikscentra.
In de nieuwe koncept-aanbeveling wordt bij
de drukeis van een overschrijdingskans van
10% over eenjaar uitgegaan. De 120%
leveringvan hetgemiddelde uurbijstoringen
isvervallen en vervangen door termen als
'zoveel mogelijk'. Een en ander heeft geen
invloed op de konklusie, dat uit deze
aanbevelingen geen leveringszekerheidsnorm(en) te halen is(zijn).Veel bedrijven
zullen de aanbevelingen letterlijk overnemen
of 'vertalen' in bedrijfsinstrukties.
In Rotterdam heeft dit geleid tot ontwerpvoorschriften, die redelijk hanteerbaar zijn,
doch niet in alle gevallen tot optimale
oplossingen leiden. Al deze methoden
hebben als nadeel, dat in het gunstigste geval
de leveringszekerheidsaspekten kwalitatief
bekeken zijn. Alleen het stellen van
kwantitatieve eisen zal tot optimale
oplossingen kunnen leiden.
Aanzet voor normstelling
Het beslissen over een investering met
leveringszekerheidsaspekten maakt een
kwantitatief uitgangspunt gewenst. Uit een
prioriteitenstelling alleen (zie kader 6) volgt
nog niet de noodzaak van een investering.
Alshard puntvooreen investeringsbeslissing
wordt bij de meeste waterleidingbedrijven
het kapaciteitscriterium gehanteerd: indien

de stijging van de vraag daar aanleiding toe
geeft wordt er uitgebreid of wordt op een
andere wijze aan de vraag voldaan.
Aannemelijk isdat het voor de konsument
weinig verschil uitmaakt wat de oorzaak is
van een niet kunnen leveren: gebrek aan
kapaciteit of een storing. De konsekwentie
hiervan ishet accepteren van één maat voor
het niet kunnen leveren: een leveringszekerheidsnorm.
Bijde DWL Rotterdam wordt inmiddelszo'n
norm gehanteerd. De getalswaarde bedraagt
99,925% in hetslechtstepunten isgebaseerd
op een situatie die door deskundigen binnen
het bedrijf alsbevredigend werd ervaren.
Bovendien bleek deze norm overal haalbaar
met een geringe investering die ook reeds uit
andere overwegingen noodzakelijk was.
De konsekwentie iswel dat bij een stijgende
afzet bepaalde investeringsplannen eerder
uitgevoerd moeten worden dan alleen uit
kapaciteitsoverwegingen noodzakelijk zou
zijn. Afb. 9geeft een beeld van het verloop
van de leveringszekerheid alsfunktie van de
afzet en de invloed van de normstellingen op
de uitvoering van investeringsplannen.
Alleonzekerheden indeaanpak werken door
in het getal dat alsnorm wordt gehanteerd.
Daarom moet aan de getalswaarde geen te
absolute betekenis worden toegekend, zeker
nietvooreen toepassing ineengeheel andere
situatie.
Toekomstverwachting

Wij verwachten dat de behandelde
technieken in de toekomst een steeds
belangrijkere rol gaan spelen in de ontwerpfase. Daarbij behoeft niet alleen gedacht te
worden aan de betrouwbaarheid van de
levering, maar ook aan de betrouwbaarheid
van installaties etc. voor hun omgeving
(voorbeeld: grote leidingbreuken). In de
ontwerpfase kunnen kwalitatieve methoden
alredelijk effektiefzijn, zoisonsgebleken bij
het doorlopen van bepaalde ontwerpen.
Waar uiteindelijk echteropuitgekomen moet
worden zijn kwantitatieve methoden, waarbij
ook normstelling hoort. Het opzetten van de
informatiebanken die hiervoor nodig zijn,
zou wel eens één van de grootste problemen
kunnen blijken te zijn.
Bij ons bedrijf isgebleken dat een integrale
benadering d.w.z. het bekijken van winning,
produktie en distributie alséén geheel grote
voordelen heeft. De uitstraling van bepaalde
maatregelen bleek veel groter dan werd
verwacht. Zo bleek de aanleg van een
mogelijkheid om de reinwaterreservoirs in
Kralingen 'snachtstevullenmet Berenplaatwater bij een produktiestoring in Kralingen
ook nut te hebben om deeffekten van een
storing in het ruwwatersysteem BiesboschRotterdam en storingen in het transportnetsysteem vandeBerenplaat wegtenemen dan

wel te reduceren. Met een investering van
circa ƒ 500.000-werden zo noodzakelijk
geachte investeringen van vele miljoenen
guldens overbodig.
Wij nemen aan dat dit soort verschijnselen
ook elders mogelijk zijn. Klopt dit idee dan
kunnen dit soort aanpakken leiden tot
aanzienlijke redukties van voorgenomen
investeringen.
De gehanteerde methode geeft ook
uitstraling naar de beheerssfeer. Een goed
voorbeeld vormt de analyse van het
transportnet. Uit de berekeningsresultaten
kunnen draaiboeken voor ernstige
kalamiteiten afgeleid worden en kunnen
direkt beslissingen genomen worden over de
ernst van afsluitingen.
Bijde Drinkwaterleiding Rotterdam gaan wij
ons nu richten op het verfijnen en verbeteren
van de aanpak, het verbeteren van de
benodigde informatiestromen, het opstellen
van genoemde kalamiteiten- en onderhoudsdraaiboeken.
Bovendien achten wij het mogelijk om met
behulp van leveringszekerheidfilosofieën en
normen het aljaren spelende probleem van
een optimalisatiemodel van vermaasde
transportnetten op te lossen zonder tot in
feite niet verantwoorde versimpeling van de
maasstruktuur toteen boomstruktuurover te
hoeven gaan. Nadere studie zullen wijgaan
verrichten naar grote storingen met
volksgezondheidsaspekten.
Samengevat menen wij dat deze technieken
kunnen leiden tot aanzienlijke verbeteringen
van de ontwerp- en beheerpraktijk, waarbij
echter nog veel studie nodigzal blijken te
zijn.
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