ACTUALITEIT

Uniek transportpompensysteem bij
HydronFlevoland
BijHydronFlevolandishetwatertransportvan
dewinstationsnaardedistributiestationsvollediggemoderniseerd.Tientransportpompenop
drieverschillendelocatiesvormentezameneen
integraalsysteem.Ditpompsysteemissamen
meteenintellyente^eautomatiseerdere^elin^
instaatomonderzeeruiteenlopendeomstandighedenaltijd eenmaximaalrendementte
blijvenleveren.HierdoorbespaartHydronFlevoland50tot75procentopdeenergiekosten
voorhettransportvanwaternaardedistributiestations.
HydronFlevolandlevertdrinkwater aan
oostelijkenzuidelijk Flevoland,eenweids
gebied metenkelegroteverbruikskernen:
AlmereenLelystad.Dezesteden liggenaan
dewestelijkekantvanhet voorzieningsgebied.Dewaterleveringaandezesteden
gebeurtdoordrielokale distributiestations
met huneigenreinwaterreservoirs:bij
AlmereliggenWesterterp enBuitenterp, bij
LelystadAquaterp.De distributiestations
wordengebruikt omdepiekeninhet waterverbruikvanuitdeaanwezigereservoirsafte
vlakken.Dedrinkwateraanvoernaar deze
distributiestations komt viaeenruimgedimensioneerde transportleiding diealseen
ringleiding isuitgevoerd.Dezetransportringwordtophaarbeurt weergevoeddoor
driewinstations:Fledite,Harderbroek en
Bremerberg.Dezewinstations liggenalle

aandeoostelijke kantvanhet voorzieningsgebied.Deafstand totdegenoemdeverbruikskernen isruim zvkilometer(zie
kaart).Hetwaterttansportsysteemisdaarmeeeenbelangrijk onderdeel indewaterlevering.

Vroegere besturing
Hetttansportsysteemnaardereservoirs
werdzodanigingezetdatereen maximale
tijd wasomstotingen tevethelpen.Daatom
werdendettansportpompen gestuutdop
eenmaximum reservoirniveau vandedistributiestations.Dettansportring waszodanig
geschakelddatelkdisttibutiestation werd
gevoedvanuit eeneigenwinstation.Hetsysteemenderegelingwarendaardoorzeer
bedrijfszeker,doeltreffend eneenvoudig.
Metdegroeivandeverbruikskernen groeide
ookhetwatertransport naardedistributiestations.Hierbij liephet transportsysteem
tegendegrenzenvanhaar mogelijkheden.
Ookwerdenandereeisengesteldaan het
transportsysteem.Debehoefte ontstond om
dewaterzuiveringvlakkertegaan bedrijven
omdewaterkwaliteit bij defiltratie te kunnenvetbeteten.Dithadooktotgevolgdat
hetwatettransport naatde distributiestationsgelijkmatiger moestworden bedreven.
Deleveringszekerheidgingookeengrotere
rolspelen.Hiervoorwerdgeëistdat voldoendewatergeleverdmoestkunnen wordenals
eendeelvan hetsysteemuitvalt.Eendeel
vanhetsysteemkaneendeelvaneenwinlocatiezijn, maarookeendeelvandettansportring.

Nieuwe situatie
Invoeringvandezogehetenoverallbesturing(zieH 2 0nt.21 van28oktoberjl.)
maakt hetmogelijk ominstallatiesop

afstand tekunnen bestuten.Daatmeekan
opafstand wotdeningegrepen inhetproces
enstoringen wordenverholpen.Ditgafde
ruimteomsturing opmaximum reservoirniveau tevetlaten.Desturing isnu gericht
opoptimalisatie.Zodoendewordt hetwatertransport naardedistributiestations nu
gelijkmatig overdedagverdeeld.Vanuitde
groeiverwachtingen vandevetbruikskernen
ligtdewaterinname voordekomendejaren
perdisttibutiestation vast.Deprocentuele
bijdrage perwinstation isbepalendom te
komen toteenminimaal energieverbruik.
Ditisbepaalddooideuitgaande drukken
vandewinstationsonderlinggelijktestellen.Hetcomplexeleidingstelsel iszovereenvoudigd toteenfictieve leidingkarakteristiek.Dezeleidingkatakteristiekvotmt een
kwadratischeweetstandslijn.Vanwegehet
vlakkelandschapvanFlevolandgaatdeze
lijnmooidoorheto-punt.Daarbij isvoorlopiguitgegaan vangelijkewaterniveaus inde
resetvoirsvandewinstationsendedistributiestations.Dedtiewinstationsleveren nu
dagelijks eenopgelegde,constante hoeveelheidwatet aandetranspottring. De'voorste'
distributiestations halendaarmetregelkleppen hetvoorhun berekendeaandeeluit.De
restgaatvanzelfnaarhet'achtetste'distributiestation, waarhetvrijuitstroomt in het
reinwatetreservoir. Metdezevrije uitstroom
wordtdedruk indetransportring vanzelf
toteenminimum beperkt.
Hetdtukverliesindetransporttingop
eengemiddeldedagisnu slechtszo'n acht
mwk.Ditleidingverlieszaloplopentot13
mwkopeengemiddeldedagin 2016.Indat
jaar wordt opeendagmetmaximaalverbruikeendrukverwacht van33 mwk.Ditis
denormaleenmeestgunstige leidingkatakteristiek.Iederestotingaanleidingen verhoogtdeweerstand enmaakt dezeleidingkarakteristiek steiler.

HettransportsysteemvanHydronFlevoland.

Pompsysteem

Fledite
Spiekzand
PROL 526 kPa
QROL 586 m*/h

H

H 2 0 f?1-2006"

RWK 3 0 5 9 m *
DST 117 mVh
DRK 360 kP>
TRN 806 m"m
QROL 465 m W
PROL 479 kPa

Hardertroek
RWK 4263 m"
DST 97 m"m
DRK 400 kPa
TRN

Storingen indettanspottting bepalen
echterweldemaximalepompsituaties.De
maximale storingisgedefinieerd als langdurigeuitvalvanéénsectievande ttanspottring.Viaberekeningen isuitval vaniedere
leidingsectiebeschouwdenzijn demeest
maatgevendesectiesbepaald.Hieruit blijkt
datdebenodigdepompdrukken tijdens
maximumdagendanwelkunnen oplopen
rot45mwk.Ookhietgeldtdewensdat dit
nogbijeengoed rendement moetgebeuren.
Instoringssituaties wordendeelektrische
installaties immetsalzwaarbelast. Extra
verliezendiehetsysteem nogzwaardet kunnenbelasten,zijn dannietgewenst.Om dit
tetealiseren isflexibiliteitinhetpompsysteem noodzakelijk. Deprestatie-eisenvoor
depompen zijn namelijk zeerextreem:lagt.

waterhoeveelheden overalminimaal.De
totaalpompkarakteristiekishiermee vervangendoordrieaparte pompkarakteristieken.
Perwinstation isdaarmeedepompgroepprestatiebepaald.Ookgeldtvanuitde
bedrijfsvoering nogeenwensommet gelijksoortigepompen tewerken.Hiertoezijn de
prestatiesvandepompen per winstation
omgezet naareenaantalconcrete,parallelgeschakeldepompen.Hetoptimale waterleveringspercentage perwinstation wordt
hiermeedusomgezet naaraantallen identiekepompen (ziegrafiek).

Pomp-leldlngkarakterlstiek - transportsysteem Hydron Flevoland
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Samenspeltussenpompkarakteristiekenenrendementslijnenvooreenenkelepompenvoornegenpompen.gezamenlijktenopzichtevandeleidingkarakteristiek

debietenbij normalelagedrukken, hoge
debietenbijhogedrukkenenookbij nog
hogerecalamiteitendrukken enditalles bij
hogerendementen (lees:lageenergiekosten).
Vanuitdeberekendewaterverdelingtussendeleverings-enafnamepunten isvoor
detransportringeenfictiefpompsysteem
bepaald:eenfictieve leidingdiemodelstaat
voorhetgeheleleidingsysteem met daarin
functionerende regelkleppen eneen fictieve
pompdiemodelstaatvoorde gezamenlijk
aanteschaffen transportpompen.

Omdedagelijks teberekenen hoeveelhedenwaterteleveren ishet noodzakelijk dat
allepompen toerengeregeldzijn.Bijtoerenvariatievaneenpompzalhet optimale
werkpunt zichverplaatsen.Delijndiedit
punt daarbij volgt,vormtdebest-rendementslijn enisookeenkwadratischelijn die
doorheto-puntgaat.Het best-rendementspuntvandefictieve totaalpompmoetdusop
deleidingkarakteristiek liggen.Daarmee
vallenderendementslijn ende leidingkarakteristiek namelijk samen.Alsdeze lijnen
samenvallen,ishetenergieverbruik vooralle

Depompen zijn hiermee uitgelegd voor
denormale bedrijfssituatie zonder storingen.Indenormalesituatiezullenallepompenparalleldraaien.Perlocatiezijn detoerentallen vandepompen onderling gelijk.
Tussendelocatieskunnen de toerentallen
ietsverschillen.Doelblijft namelijk omde
uitgaandedrukken vande verschillende
locatiesgelijk tehouden.Bijhet samendraaienvanpompen wordt nietalleende
best-rendementslijn vlakker.Ookderendementslijnen diehetoptimale werkgebied
vandepompenomgrenzenworden vlakker.
Hierdoor ontstaat eenzeerbreed optimaalwerkgebied vanhetgehele pompsysteem.
Ditgeeft hetvoordeeldatafwijkingen tussenbest-rendementslijn en leidingkarakteristieknietdirectafbreuk doenaanhet totale rendement.

TransportpompenopwatenvinstationFledite.
Bijstoringen indetransportring zullen
depompenhogeredrukkenmoeten leveren.
Metdetoerenregelaar kandit worden
bereikt.Depompen kunnen daarvoor met
eenhoger toerentaldraaiendan normaal
maximaal mogelijk is(oversynchroon draaien).Hiervoorzijn motoren met extravermogengemonteerd.Dedruk kandaarmeezo
hoogwordengemaakt datdepompendesgewenst instaatzijn omrechtstreeks tedistribueren.
Zoalsgezegdwordt tijdens storingssituatiesdeleidingkarakteristiek steiler.Tevens •
kunnen variaties inreservoirniveaus verschillengeven indehoogtevandeleidingkarakteristiek.Omookhiermeteen gunstig
rendement tedraaien,zaldebest-rendementslijn dusooksteilermoeten gaan
lopen.Dit kaneenvoudigworden gedaan
doorperlocatieéénofenkelepompen uit te
schakelen.Deresterendepompen toeren
daarbij vanzelfopnaareenhoger toerental.
Depompen moeten namelijk hetaan hun
opgelegdedebietblijven leveren.Zodoende
wordtperwinstation voortdurend berekend
wathetoptimaleaantalpompen is. f
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