Wachttijden voor het gebruik van warmwatertappunten
Verslag van de gemeten waarden aan een proefopstelling en verwerking van de verkregen gegevens

1. Inleiding
In HoO 24/74 schreven de heren ir. W. C.
Wijntjes en ing. G. M. W. Palm een artikel
over de doelmatigheid van warmwaterinstallaties.
Dit artikel vloeide voort uit de voorlopige
bevindingen van een werkgroepje gevormd
uit leden van de Technische Kontaktgroep
Waterleidingbedrijven Zuid-Holland-West
(TKZHW).
Een van de doelmatigheidsaspecten vormde
de wachttijd die de gebruiker van een
warmwatertappunt na het openen van de
kraan in acht moet nemen alvorens water
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van de gewenste temperatuur getapt kan
worden. Het bepalen van de verschillende
factoren die hierop van invloed zijn en het
onder een bruikbare noemer brengen van
die factoren was de volgende opdracht aan
de werkgroep van de TKZHW.
Na theoretische benadering van het vraagstuk werd in de meterwerkplaats van de
Haagse Duinwaterleiding onder leiding van
de heer ing. J. Beekman een proefopstelling
gemaakt en werd een groot aantal
metingen onder verschillende omstandigheden verricht.
Na uitwerking van de meetresultaten kon
een duidelijk verband gelegd worden
tussen de wachttijden en alle in de theoretische benadering beschouwde variabelen.
Dit artikel vormt een onvolledig verslag
van de metingen en de verwerking van de
meetwaarden.
Het volledige verslag is verkrijgbaar bij
het secretariaat van de TKZHW, p / a Stichting Drinkwaterleiding 'De Tien Gemeenten'.
2.

Theoretische benadering

2.1. Bepaling van de variabelen
Als uitgangspunt werd verondersteld dat de
navolgende factoren van invloed (kunnen)
zijn op de wachttijden.
a. de diameter van de leiding;
b. de temperatuur van het uitgaande
water van het warmwatertoestel;
c. het debiet waarmee getapt wordt;
d. de leidinglengte.
Deze variabelen moesten dus in de proefnemingen verwerkt worden.
Een afzonderlijke beschouwing van deze
grootheden volgt hierna.

Verder kan van belang zijn het feit of de
leiding al dan niet in de muur is weggewerkt c.q. ingestort in een betonvloer.
Ook eventuele isolatie kan van invloed zijn
op de wachttijd, evenals de omgevingstemperatuur en de mate waarin het water
in de leiding na de voorgaande tapping is
afgekoeld.
2.2. Nadere beschouwing van de variabelen
a. De diameter van de leiding.
Tijdens de praktijkproeven, verwerkt in het
interim-rapport, is gebleken dat een ruim
gedimensioneerde leiding een grote wachttijd en verspilling van water geeft.
Daarom lijkt het vereist de diameter van de
warmwaterleiding zo klein mogelijk te
kiezen.
Het leek dus gewenst pijp met een diameter
van 8mm bij de proef te betrekken,
omdat deze diameter mogelijk in de toekomst zal worden toegepast.
Grote pijpdiameters zullen in het algemeen
deel uitmaken van installaties met een
circulatiesysteem en zijn dus voor de
metingen niet van belang.
Aldus werd besloten koperen buizen met
uitwendige diameters van 8, 12, 15 en 22
mm in de opstelling op te nemen.
b. De temperatuur van het uitgaande
water van het warmwatertoestel.
Deze temperatuur werd niet exact afgestemd op de in de handel aanwezige warmwatertoestellen, omdat er een te grote verscheidenheid in warmwatertoestellen is,
welke in hun soort ieder afzonderlijk niet
dezelfde uitgangstemperatuur hebben.
De temperaturen werden vastgesteld op:
1. 45 °C
2. 65 °C
3. 85 °C
c. Het debiet waarmee getapt wordt.
Voor het debiet waarmee getapt wordt is
men m.u.v. een keuken- of badgeiser niet
exact aan een bepaalde hoeveelheid gebonden.
Bij een gasboiler, elektrische boiler, warmwater-c.v.-boiler of tapspiraal, kan met
variabele hoeveelheden worden getapt.
De gekozen debieten werden aanvankelijk
vastgesteld op 2, 4, 6, 8 en 10 l/min.
Uit praktische overwegingen werden deze
later beperkt tot 2, 4 en 8 l/min.
d. De leidinglengte.
Verondersteld werd dat deze factor de
grootste invloed zou hebben op de wachttijd.
Aanvankelijk werd besloten pijpen met een
lengte van 5, 10 en 15meter op te stellen,
doch gezien de beperkte lengte van de
meterwerkplaats werden de lengten later
vastgesteld op 4, 8 en 12 meter.

e. Leiding ingestort.
Onderkend werd de tendens leidingen in te
storten in betonnen wanden en vloeren.
Daarom werd besloten de proeven te
herhalen met ingestorte leidingen beschermd
door 2 lagen papier of in geribbelde
mantelbuis.
f. Leiding voorzien van isolatie.
Besloten werd de proef met de 15 mm
leiding te herhalen nadat de leiding was
voorzien van een gebruikelijk isolatiemateriaal; dit om de mogelijke invloed van
isolatie op de wachttijd vast te stellen.
2.3. Afkoelingsproeven
Tenslotte werd besloten ook de afkoeltijden
van de warmwaterleidingen onder diverse
condities vast te stellen.
Deze proeven zullen verder worden aangeduid als afkoelingsproeven.
3.

Omschrijving van de proefopstelling

3.1. De leidingen
Gemaakt werd een houten bak met een
lengte van circa 12,5 meter, een breedte van
circa 30 cm en een diepte van 8,5 cm.
In deze bak werden met ondersteuningen
naast elkaar gelegd 4 pijpen met uitwendige
diameters van 8, 12, 15 en 22 mm, aan
begin en einde via een stopkraan verbonden
met een verzamelstuk.
De leidingen waren om de 4 meter onderbroken door een T-stuk geschikt voor het
inschroeven van een voeler t.b.v. temperatuurmeting.
De pijplengte tussen de punten 1-2, 1-3 en
1-4 was dus resp. 4, 8 en 12 meter.
Nadat eerst metingen werden verricht met
ongeïsoleerde leidingen werd één buis,
te weten die van 15mm, geïsoleerd met
2 cm porolon en werden de proeven met
deze buis herhaald. De isolatie werd daarna
weer verwijderd en de bak werd volgestort
met beton (behalve bij de meetpunten)
nadat de leidingen met papier waren omwikkeld of voorzien van een mantelbuis.
Om de mantelbuizen te kunnen ombrengen
moesten verbindingen worden verbroken.
In lengterichting doorsnijden van de mantelbuis leek ongewenst, omdat dan betonvocht tot op de koperen buis kon doordringen, hetgeen in afwijking geweest zou
zijn met de praktijk.
Met deze 2e opstelling werden alle proeven
herhaald.
3.2. De warmwaterbron
Dit was een nabij de bak opgestelde gasboiler gecombineerd met een thermostatische mengkraan.
De mengkraan was instelbaar tot max.
45 °C zodat alleen voor die temperatuur
de mengkraan gebruikt kon worden.
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Afb. I.
3.3. De meet- en regeltoestellen
Alle gebruikte meet- en regeltoestellen,
incl. reeds eerder genoemde stopkranen en
de thermostatische mengkraan, zijn weergegeven in afb. 2.
De proeven werden steeds per leiding
uitgevoerd.
De voelers in de meetpunten 1, 2, 3 en 4
van de betreffende pijp waren dan verbonden met 2 recorders welke elk van 2 meetpunten de temperatuur van het water
aangaven en registreerden als de recorder
werd ingeschakeld.
Dit inschakelen van de recorder kan m.b.v.
de flow-schakelaar gelijktijdig geschieden
met het openen van het magneet ventiel
bij de start van elke meting.
De debieten van 2, 4 en 8ltr/min. werden,
voor elke leiding steeds weer opnieuw,
tevoren ingesteld m.b.v. stopkranen B en de
flowmeter.
De temperatuur van ± 45 °C kan door het
instellen van de thermostatische mengkraan
met gesloten kogelkraan F worden bereikt.
Voor het instellen van de temperaturen van
± 60 en ± 75 °C werd gebruik gemaakt
van de kogelkranen E en F, de afvoer C
en een kwikthermometer.

De resultaten van meting B26, zoals deze
op de recordstroken werden geregistreerd,
zijn in afb. 1 weergegeven.
Het tijdstip van begin meting, d.w.z. het
openen van de magneetklep, wordt weergegeven door de sprongen in de rechte lijnen
tussen de 2 grafieken.
De andere lijnen geven de temperaturen
van het water weer zoals dit werd doorgegeven door de voelers op de meetpunten 1,2, 3 en 4, dus aan het begin van
de leiding, na 4 meter, na 8meter en na
12 meter.
Na het openen van de magneetklep loopt de
temperatuur op meetpunt 1direct op,
op meetpunt 2 na enige seconden enz.
De tijd welke voor elk meetpunt nodig is
voordat het water de ingestelde maximum
Afb. 2.
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temperatuur bereikt heeft, kan worden
onderscheiden in de 'verdrijftijd' en in de
'aanwarmtijd'.
Eerstgenoemde tijd is de tijd die nodig is
om het koude water uit het voorliggende
leidingdeel te verdrijven en is berekenbaar;
de aanwarmtijd is de tijd die verstrijkt
vanaf het moment dat het water t.p.v. het
meetpunt in temperatuur begint te stijgen
totdat de maximum temperatuur is bereikt
en is niet, of althans veel moeilijker te
berekenen.
De eigenlijke wachttijd is dus de som van
deze 2 tijden, omdat het water voor de
meeste doeleinden pas bruikbaar is als de
maximum temperatuur geheel of bijna
geheel is bereikt.
Tot 80 à 90 % van de eindwaarde stijgt de
temperatuur vrijwel lineair; de laatste
graden temperatuurverhoging gaan veel
langzamer, zoals door de afrondingen der
lijnen wordt weergegeven.
Omdat de gebruikers van warmwatertappunten het water zullen gaan gebruiken
zodra de temperatuur volgens hun waarneming maximaal is, is in de verdere uitwerking de laatste 10 % temperatuurstijging verwaarloosd indien en voor
zoverre deze een meer dan evenredige
tijd in beslag neemt.
Bij nadere beschouwing van de meetresultaten kan wat betreft de uitgangspunten van ingestelde temperaturen en
debieten het navolgende worden opgemerkt:
1. de uitgangstemperatuur van ± 20 °C.
Deze was t.p.v. meetpunt 1vóór de aanvang
van de meting soms gestegen t.g.v. geleiding.
Bij een aantal proeven was het daarom niet
mogelijk de minimale wachttijd vast te
stellen.
De lengte van de t.g.v. geleiding opgewarmde kolom water kan echter slechts kort
geweest zijn omdat dit anders tot uitdrukking gekomen moest zijn in de vorm van
een knik of afronding aan het begin van de
opwarmlijnen van de andere meetpunten.

Uitwerking van de opwarmproeven

2. De meetwaarden van 45, 60 en 75 °C.
Gebleken is dat ondanks een juiste vóórinstelling deze temperaturen nogal eens
afwijkingen vertoonden.
Met name was het vaak zo dat gedurende
de eerste seconden van de proefneming
water van te hoge temperatuur de proefpijpen instroomde.
Een van de conclusies van de proefnemingen
is echter dat de hoogte van de temperatuur niet van grote invloed is op de wachttijd, zodat aan deze onnauwkeurigheid
verder geen aandacht besteed behoeft te
worden (zie verder 5.3).

5.1. Omschrijving van de meetresultaten
Per meting werd door 2 recorders elk met
2 schrijvers het meetresultaat op meetpapier vastgelegd.

3. De ingestelde debieten van 2,4 en 8
ltr/min.
Deze konden worden teruggerekend aan de
hand van de lengte van de lijnen vanaf

4. Uitvoering van de proeven
In het meetrapport is een beschrijving
gegeven van de manier waarop de proeven
werden uitgevoerd, hoe de meetgegevens
zijn vastgesteld, de nauwkeurigheid waarmee dit gebeurde en welke correcties
moesten worden toegepast.
In dit artikel is deze beschrijving achterwege
gelaten.
5.
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aanvang meting — begin temperatuurstijging, d.w.z. aan de hand van de verdrijftijd.
Ook deze waarden bleken van meting tot
meting en van meetpunt tot meetpunt
nogal te variëren, omdat het water tijdens
elke meting steeds 'op snelheid' moest
komen. Met de uitwerking van de meetresultaten is hiermede uiteraard wel rekening gehouden.

wachttild

van het koude water tot de meetpunten
2, 3 en 4 dus na 4, 8 en 12 meter.

^

r -opwarmtijd =t g «

xtempertuurverhoging

12,18 en 24 -Het volgens de voorgaande
waarden berekende debiet waarmee gerekend moet worden.
Deze waarden wijken dus sterk af van
Q nom. vgl.3.
Q12 is het debiet volgend uit de gemiddelde
snelheid over de eerste 8meter leiding;
Q18 is het debiet volgend uit de gemiddelde
snelheid van het water van de laatste
8 meter;

Afb. 3.

5.2. Uitwerking van de meetresultaten
in de tabellen
Opzet van de metingen was een verband te
leggen tussen de hiervoor omschreven
variabele grootheden en de wachttijd.
Aanvankelijk is geprobeerd dit te doen door
de tijd op te meten van begin meting tot
het moment dat ± 90 % van de eindtemperatuur was bereikt.
Dit bleek niet goed doenlijk vanwege de
onder 5.1 genoemde onnauwkeurigheden en
andere onregelmatigheden bijv. doordat
plotseling een hoeveelheidje koud water
mee kwam, blijkende uit het verloop van de
'opwarmlijnen'.
Gekozen is daarom voor een splitsing in
'verdrijftijd' en 'opwarmtijd'.
De verdrijftijd was dan tevens een maat
voor het debiet.
De opwarmtijd werd bepaald door de hoek a
van de opwarmlijn en de verhoging van de
temperatuur volgens afb. 3.
Gebruik maken van deze hoek leek verantwoord gezien het lineaire verloop van de
opwarmlijn.
Alle meetgegevens zijn verwerkt in tabellen,
waarvan bij dit artikel alleen het gedeelte
betreffende de proefbuis 12/10 mm ingestort in beton is opgenomen; de gegevens
uit eerder genoemde meting B26 zijn in
deze tabel verwerkt.
Als toelichting op de kolommen 1t / m 28
het navolgende:

Q24 is het debiet berekend aan de hand van
de gemiddelde snelheid over de laatste 4
meter pijpleiding.
Op deze wijze is zo nauwkeurig mogelijk
vastgesteld wat het debiet van elke meting
en op elk meetpunt geweest is gedurende
de aanwarmperiode.

1 -Nummering en letteraanduiding O, B of
G ter onderscheiding van resp. leiding ongeïsoleerd, ingestort in beton en geïsoleerd.
3 - Q nom. l/min. waarop tevoren werd
ingesteld. Gezien de onnauwkeurigheid is
hier verder niet mee gewerkt.
5 en 6 -Temperatuur van het water op de
meetpunten 1en 4 nadat deze een constante waarde had bereikt.
Het verschil tussen deze 2 waarden is het
blijvende temperatuurverval over 12 meter
pijplengte.
De nauwkeurigheid waarmede deze met
behulp van de correctie linialen en correctie
factoren bepaald konden worden was niet
groot.
Vergelijking van de waarde van O- en Gproeven wijzen op een zeer geringe invloed
van isolatiemateriaal (hetgeen uiteraard
ook is te berekenen) en vergelijking van de
O- en B-proeven geven aan dat instorten
in beton, ondanks de isolatie d.m.v. mantelbuis of 2 lagen papier, tot gevolg heeft een
relatief groot temperatuurverval.

9,14, 20 en 26 - Is de opwarmsnelheid van
het water op de meetpunten 1, 2, 3 en 4.
11,17 en23 -De gemeten verdrijftijden
Deze opwarmsnelheid volgt uit de hellingshoeken als genoemd onder 8, 13, 19 en 25.

7 -Gemiddelde temperatuurverhoging, zijnde

16, 22 en 28 - Is het quotiënt van de lengte
van het leidingdeel tot het betreffende
meetpunt en het volgens het voorgaande
berekende werkelijke debiet.
Deze waarde is bepaald omdat in het
navolgende de opwarmtijd is gerelateerd

t5 + t6
de afgeronde waarde van

10,15, 21 en 27 - Is de opwarmtijd van het
water op de 4 meetpunten berekend uit de
opwarmsnelheid en de temperatuursverhoging.
Als waarde voor de temperatuursverhoging
is aangehouden het gemiddelde volgens
kolom 7 voor die metingen dat de temperaturen volgens 5 en 6 dicht bij elkaar
liggen.
Bij de wat grotere verschillen is op basis
van evenredigheid gerekend met een afnemende temperatuursverhoging over de
4 meetpunten.

14.
2

8, 13,19 en 25 -Hellingshoeken a van de
opwarmlijnen van demeetpunten 1,2, 3en 4
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13
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9
23
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0,8
1,7
4,3
1,7
3,7
6,3
2,4
4,7
8,1
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26,3
14,1
5,6
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10,5
6,5
20,8
11,1
6,4

7,50
3,53
1,60
7,50
3,53
1,60
7,06
3,53
1,28
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aan deze delingsuitkomst. Voor de pijplengte 0 (eerste meetpunt) is deze waarde
dus steeds 0 en derhalve niet aangegeven.
5.3. Verwerking van de gegevens van de
tabellen
Om enig inzicht te verkrijgen in het verband
tussen de variabelen waarmede met de
proefmetingen is rekening gehouden en de
wachttijd zijn de gegevens uit de tabellen
verwerkt in evenveel grafieken als er
leidingen werden beproefd.
Afb. 4 heeft betrekking op de leiding
12/10 mm in beton.
Op de verticale assen is uitgezet het
quotiënt 1/Q tot de waarden als voor de
betreffende pijp volgens de tabellen nodig
was.
Op de horizontale assen is uitgezet de tijd
in seconden.
De eerste schuine lijn geeft weer het verband tusen 1/Q en de verdrijftijd van het
koude water zoals deze uit berekening volgt.
Uiteraard is deze voor eenzelfde pijpdiameter steeds recht evenredig met de
pijplengte en omgekeerd evenredig met het
debiet.
De opwarmtijden volgens de tabellen (dus

niet groot, hetgeen moge blijken uit de
plaatsen van de punten van ongeveer gelijke
temperatuurverhoging in vergelijking met
elkaar.
Bij nauwkeurige bestudering is een tendens
te ontdekken dat de opwarmtijd bij een
opwarmtemperatuur tot =t 60 °C iets korter
is dan de opwarmtijden tot 45 °C en 75 °C.
Uiteraard is de opwarmsnelheid in °C/sec.
groter naarmate de ingestelde temperatuur
hoger is, doch aangezien dan ook de verhoging groter is resulteert een hoge temperatuur niet automatisch in een korte
opwarmtijd.

10 20

Door de puntenreeksen zijn zo goed als
mogelijk was rechte lijnen getrokken.
Afgezien van enkele uitschieters, aangegeven
als X, liggen alle punten zeer dicht bij
deze rechte lijn.

30 40 50 60
* » wachttijd in sec.

Afb. 4.

Ervan uitgaande dat de uitschieters foutieve metingen zijn, hetgeen gezien de vele
onzekere factoren goed denkbaar is, kan
dus gesteld worden dat de rechte lijn met
inachtneming van zekere toleranties het
verband weergeeft tussen de wachttijd en
de verhouding 1/Q, waarmee dan dus de
invloeden van leidinglengte, debiet en
temperatuur zijn vastgesteld.

de kolommen 10,15,21 en 27) zijn ter hoogte
van de bijbehorende waarde van 1/Q
(kolommen 16, 22 en 28) uitgezet vanaf de
schuine lijnen. Aldus ontstaat een schuin
omhoog lopende serie punten.
Zoals reeds onder 5.1 werd opgemerkt is
de invloed van de temperatuurverhoging

Afb. 5 -Een afdruk van het IP-blad.
Deaanvaardbarewachttijd
Dewachttijdvanafhetmomentdateenwarmwatertappuntwordtgeopend
totdatwaterwordtgetaptvannagenoegconstantetemperatuur,dient
terwillevanhetcomfortentervoorkomingvanverspillingvanwater
enenergiezokortmogelijktezijn.
Afhankelijkvandeaardvanhettappuntmogeninhetalgemeende
wachttijdendenavolgendewaardennietoverschrijden.

in mantelbuis

20sec.
wastafelkraan 30sec.
30sec.

badkraan

60sec.

Q : debiet in Umin.

Deontwerpervaneenwarmwaterinstallatiekanvoordeverschillende
warmwatertappuntenmetbehulpvandegrafiekenaandekeerzijdevan
ditbladdehiervoorgedefinieerdewachttijdenbepalenmitsinhet
nietcirculerendegedeeltevandeinstallatiegeenpijpengroterdan
19,8/22mmverwerktworden.
Indegrafiekkomeneenaantalvariabelenvoorwelkeperinstallatie
enpertappuntwaarvoordewachttijdwordtbepaald,opdenavolgende
maniervastgesteldmoetworden.
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Hetdebiet0inl/min.is,ervanuitgaandedatdelengtevande
warmwatcrleidin^enendushetdrukverliesindeleidingbeperkt
blijft,afhankelijkvandecapaciteitvanhetwarmwatertoestelof
vanhetwarmwatertappunt.
TenzijerexactegegevensomtrentQbekend zijn,kanwordengewerkt
metwaardenvanQvolgensonderstaandetabel.

wachttijd insec.

III.Rekenvoorbeeld.
a a rd

aa^d van het
warrawatertoestel
keukenkraan

van het warmwatertappunt

douche/
wastafelkr.

keukengeiser

2 l/min

2 l/min

badgeiser

3 l/min

-

ander d o o r s t r .
app.
voorraad t o e s t e l

v l g . opgave
doch <r, l/min

v l g . opgave
doch -<6 l/min

S l/min

6 l/min

Eenwarmwaterinstallatie bestaat,schematischweergegeven,uitde
navolgendeleidingenentoestellen.

badkraan

I

8 l/min
v l g . opgave
d o c h < 1 2 l/min
12 l/min

DelengteLinmetersvandewarmwaterleidinggerekendvanafhet
warrawatertoestel tothettappuntvolgenshetontwerp.
Bestaat dose uitpijpenvanverschillendediametersdanmoeten2
ofmeerwachttijdenwordenbepaald welkegesommeerddewachttijd
vermer,.
Vangeringeffectopdewachttijdisdetemperatuurvanhetwater
inhetwarmwatertoestel.
Bijtemperaturen lagerdan450enhogerdan75Cwordtdewachttijd
langer.DezemagdeonderIgenoemdewaardennietoverschrijden.
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Q=12 L=2+6=8 L/Q

= 0,66 \
= 15mm }

vlg.grafiek T=11sec

wachttijdkeukenkr.
V
wachttijdwastafel

5

Q.6 L=2+3-5 L./Q» û,833\
J.1 5 « ƒ1

6

v=

H

L./ft. 0,6250,625\„
12mm ƒ T 2

V« = • "w

7 sec.
13sec.

10sec.
d=12mm ƒ1 2
- B 'Bi J hetbepalenvandeleidingdiametersdientmenuiteraardookrekening
tehoudenmethettoelaatbaredrukverlies.

Prof. Krul 'eregenoot' Delftse Internationale
Cursussen

Bij vergelijking van de lijnen van de 15mm
leiding geïsoleerd en ongeïsoleerd, is geen
verschil waar te nemen.
Gesteld kan dusworden dat deinvloed van
isolatiemateriaal op dewachttijd vrijwel
nihil is,alswordt uitgegaan van gelijke
begintemperaturen.
De vraag is echter of dit in de praktijk ook
een reëel uitgangspunt is,omdat het water
in een geïsoleerde leiding minder snel zal
afkoelen.
Daar staat dan weer tegenover het in het
voorgaande geconstateerde verschijnsel
betreffende de geringe invloed van de eindtemperatuur op de wachttijd.
Wat betreft vergelijking van de lijnen ongeïsoleerd — ingestort in beton, kan worden
geconstateerd dat instorten, ondanks de
de aanwezigheid van eenisolerende laag,
een verschuiving van delijn naar rechts ten
gevolge heeft.
Instorten in beton heeft dus een ongunstige
invloed op de wachttijd.
6. Beproevingsresultaten als grondslag
voor eenvoorschriftenblad vande
TKZHW
In afwachting op het verschijnen van
landelijke voorschriften of richtlijnen zijn
door de ledenbedrijven van de TKZHW
over een aantal onderwerpen zogenaamde
interpretatiebladen op de geldende AVWI
opgesteld.
Dit is ook het geval geweest met de toelaatbare lengte van warmwaterleidingen.
Om de ontwerper van een warmwaterinstallatie in staat te stellen van tevoren
de vermoedelijke wachttijd vast te stellen,
zijn de meetresultaten vanalle beproefde
pijpdiameters in een grafiek verwerkt.
Bovendien is door interpolatie een lijn
vastgesteld voor de diameter 16/18 mm.

• • •

Tijdens een plechtigheid in de aula van de
Technische Hogeschool te Delft is op
29 januari 1976aan prof. W. F. J. M. Krul
het diploma van 'eregenoot' ('honorary
fellow') van de Internationale Cursussen in
Waterbouwkunde en Gezondheidstechniek,
Delft uitgereikt.
Dit geschiedde door ir.T. Verheul, voorzitter van het College van Bestuur vande
Technische Hogeschool enlid vande
Commissie van Beheer van de Internationale
Cursussen in Waterbouwkunde en Gezondheidstechniek, na een rede waarin hij de
verdiensten vanprof. Krul voor het postuniversitaire onderwijs in de gezondheidstechniek uiteenzette.
Prof. Krul heeft vanaf het eerste begin in
1957in verlerlei kwaliteit aan de Internationale Cursussen meegewerkt. Hij heeft
speciaal bijgedragen aan de oprichting van
de afdeling Gezondheidstechniek en Milieueigenschappen van de Cursussen. Reeds
in 1936heeft prof. Krul gewezen ophet
grote belang van de opleiding van specialisten diezich bezig zouden kunnen houden
met de drinkwatervoorziening en de bestrijding van milieuverontreiniging.
Toen na 1945 de toenemende industrialisatie van Europa gevaren voor het milieu
aankondigde, heeft hij zich in het bijzonder
in het internationale verband vande
Wereldgezondheidsorganisatie enin Europees
verband ingezet voor de totstandkoming
van opleidingen voor dit soort specialisten.
Hij is ook de initiatiefnemer geweest voor
de instelling van een studiekring Gezondheidstechniek aan de Technische Hogeschool te Delft. Toen de Internationale
Cursussen te Delft werden opgericht, sprak
het ook bijna van zelf dat hijmede het
initiatief nam om aan deze Cursussen opleidingen voor gezondheidsingenieurs en later
voor milieuspecialisten tot stand te brengen.
Het is de tweede keer dat deze onderscheiding wordt verleend; de eerste maal is deze
in 1968ten deel gevallen aan prof. dr. ir.
J. Th. Thijsse.
De Internationale Cursussen in Waterbouwkunde en Gezondheidstechniek, Delft zijn
in 1957opgericht door de Technische Hogeschool te Delft samen met de Stichting der
Nederlandse Universiteiten en Hogescholen
voor Internationale Samenwerking
(NUFFIC), in Den Haag. Nu worden er
jaarlijks 175deskundigen met een zekere
ervaring, vooral uit ontwikkelingslanden,
aan deze Cursussen getraind voor verantwoordelijke functies op hun vakgebied.
In totaal hebben de Internationale Cursussen 2600 oud-leerlingen, verspreid over
de gehele wereld.

For The Netherlands Universities Foundation
for International Cooperation (NUFFIC)
and the Delft University of Technology,
it is for the second time in the history of
the courses that an honorary fellowship has
been awarded. The first was awarded in
1968 to ir.Thijsse, founder and promotor
of the courses for Hydraulics. The second
being awarded to prof. Krul.
At an occasion like this one,we all feel
that only one speaker is qualified to
address you.
Addressby
IR.T.VERHEUL
Member of the Board of Trustees at the
occasion of awarding an Honorary Fellowship to
prof. W.F.J. M. Krul, onJanuary 29th,1976.
Especially as we have to devote a great deal
of our attention to matters of education,
water supply on a national and international
scale. For long it has been a tradition that
at similar occasions prof. Krul wasa
guarantee for a high level, cultural,
humorous lecture. But today the rules are
reserved. Prof. Krul has to listen and one
out of hispast audience,inthis case evenone
of his pupils will have to do the talking.
Of course, I feel that as a privilege and a
most pleasant one.Butstill one wonders
how Krul himself would have addressed
you. Would he have written a new letter
to Socrates? As a follow-up to his final
lecture in 1964when heparted from the
Delft University of Technology's chair of
sanitation engineering? I guess he would
have been tempted to do so and in doing
so hemight have made some additions to
his first dialogue with that great philosopher.
First of all he would have informed S,
that the evolution on a world wide scale
has so progressed towards a new severe
international crisis in the social, economic,
monetary and ecological fields that even a
new world for that crisis had to be invented.
A so called sociologist of the future,
Mr. Alvin Toffier, introduced the word
ECO-spasm. I quote: 'What is happening,
no more, no less,isthe breakdown of
industrial civilisation on the planet andthe
first fragmentary appearance of a wholly
new and dramatically different social order:
a superindustrial civilisation that will be
technological but no longer industrial'.
All the same Krul would repeat his
statement on the role of the engineer.
I quote: 'Heis no longer the simple
technician that creates tools and civilconstructions at the service of the leaders
of the community. He has an ever growing
responsibility as adviser and co-manager in
industry and administration andhe must

