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tuelebluswatervraag2'.VoorWaternetenDZH
gaathetomsectiestot 150woningen,PWN
ontwerpt sectiesvanmaximaal 250woningen.
Indezesectieskaneenmaximaledrukvalvan
3mwkrespectievelijk 5mwkoptreden.
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DemeesteNederlandsewaterleidingbedrijven leggen hundrinkwaterdistributienettenaanvolgens
hetzelfreinigende principe.Datwilzeggendatdedistributienetten vertaktwordenaan^ele,gdmet
eenfrequenr optredendeontwerpsnelheid,zodatsedimentnietaccumuleert indeleidingen.De
Jrequentoptredende'volumestroomwordt,geschatmetdezogehetenqVn-methodeenalsontwerpsnelheidwordt0,4m/saangenomen. Insamenwerkingmetdeduinwaterbedrtjven DZH,PWNen
Watemetisie methodete^enhetlicht^ehouden.HetdoorKiwaontwikkeldesimulatiemodelvoor
afnamepatronen vanhuishoudens(SIMDEUM)isingezetvooreenbeterinzichtindewerkelijk
optredendevolumestromen.Dit leidtnutoteenaanscherpingvanie ontwerpparametersvoorzelfreinigendenettenenuiteindelijk tot{nog) kleinerediameters.Eenneveneffect isdatookdeinpassing
vanbluswateraanpassing behoeft. Nieuwemetingendieditjaar zullenplaatsvinden,validerende
ontwerpparametersverder.
Distributienetten wordensinds 1999aangelegdvolgenshetzelfreinigende principe12'.
Ditbetekentdatdemaximalediametervande
leidingwordt bepaalddoorteontwerpenop
eensnelheid van04m/sbijeen volumestroom
diebepaaldwordtmetdeqVn-methode.
Hierinisqeennominalevolumestroomvan
0,083 l/sennishetaantaltappuntenvermenigvuldigd methetaantalwoningendatdoor
eenleidingwordtgevoed;éénwoning heeft
10,5tot 22,5 tapeenheden.In2001 en2002zijn
metingenverricht innettendievolgensdit
principezijn ontworpen'''10'11'.Dezemetingen
lietenziendatsprakewasvaneen zelfreinigendewerkingindeleidingen meteendiametertot75mm.Deontwerpsnelheid van
04 m/swerdechterbijna nergensgemeten.
Eénvandeverklaringen voorhetoptredenvan
delageremaximumsnelheid isdatdeqVnmethodedeoptredendevolumestromen overschat.Dekansdatineenperiodevantwee
wekendeabsolutemaximum volumestroom,
welkeeensperjaaroptreedt,gemeten wordtis
klein.Demetingen leiddenonderanderetotde
aanbevelingommeerinzichtteverkrijgen in
afnamepatronen vanhuishoudens.In20042005isinhetbedrijfstakonderzoek eensimulatiemodelontwikkeldvoor afnamepatronen
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vanhuishoudens (SIMDEUM)J'.Ditmodelis
ingezet bijhetonderzoek naar optredende
volumestromen.
De ontwerpparameters
HetonderzoekvoorDZH,PWNenWaternetwasspecifiekgerichtopdedimensionering
vandeleidingdiameters invertaktedrinkwaternetten,waarbij ineersteinstantienog
geenrekeningwordtgehouden meteeneven-

Deeersteontwerpparameter isdemaximalevolumestroom(Qo,^)diegeleverdmoet
kunnen wordendoorhetleidingnet.Meteen
goedevoorspellingvandemaximum volumestromen enderandvoorwaardeaandedrukval
kaneenminimalediametetwordenvastgesteld metbehulpvandeDarcy-Weisbachvergelijking.IndekeuzevanQa,^isenige flexibiliteit.Demaximalevolumestroom kan
bijvoorbeeld eensinde100dagen,eensperjaar
ofeensindetienjaaroptreden.Voorhet
onderzoekisgekozenvooreenmaximalevolumestroomdieeensperhonderddagenvoorkomt.DitbetekentdatQ^JXdoof het99-percentielvaneenverzamelingvanmaximaal
optredendevolumestromen wordtbepaald.
Hierbij moetvoldoendedrukgeleverd kunnen
worden.Vooreenaantalsoorten waterverbruik
geldtdatookmetminderdrukkanworden
volstaan(bijvoorbeeld hetvullenvaneenstortbak)endusextremenalsmassaletoiletspoelingindepauzevaneenWK-voetbalfïnale niet
totproblemen zullenleiden.
Deverdereontwerpparameters zijn Qjen
v&dezeparametershangensamenmetdefrequentoptredendevolumestroomdiehetzelfreinigendevermogenvandeleidingbepaalt.
Bijhetontwerpen opzelfreiniging wordteen
maximalediametervastgesteld metbehulp
vaneenfrequent ofdagelijksoptredendevolumestroom (QjJeneenbijbehorende dagelijkse
ontwerpsnelheid (vj).Omdegrootteen frequentievanoptreden vanvjtebepaleniseen
(literatuur)onderzoek gedaan.Metingendie
uitgevoerdzijn inlaboratoria1''5 enin zelfreinigendenetten(inSaendelft, Blixemboschen
Raalte8''"10'),zijnopnieuwgeanalyseerd.Uitd«
beperktbeschikbatemetingen bleekdateen

Verwachtevolumestromenbijgegevenaantalwoningenvolgenssimulatie.
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20047'.Inafbeelding 1 zijnQ^«enQjvande
gesimuleerdedagpatronen weergegeven.

snelheidvan0,3 m/sdiegedurendecirca30
minutenperdagoptreedteen zelfreinigende
werkinggarandeert.Ditcorrespondeert met
eenvoldoendegroteafstand waarovereventueelaanwezigsedimentgetransporteerd wordt
e
nzodoendewordt afgevoerd.

Ontwerpen m e tnieuwe inzichten
Metdegevonden relatiestussenhetaantal
woningenenQjenQo,^kunnendediameters
wordenbepaaldvoorhetontwerpvaneenzelfreinigend drinkwaternet. Degevonden relaties
vervangen hierdeqVn-methode.Devolgende
stappen wordendoorlopen voorhetdimensionerenvande leidingdiameter:
- Bepaaldemaximalediameteropbasisvan
Q4(afbeelding 1)env<j(0,3 m/s);
- Kiesuitdebeschikbaresetleidingende
bestpassendediameter;
- Controleerdedrukvalbijdegekozendiameteren Q ^
- Wanneerdedrukvaltegrootis,kiesdaneen
groterediameterengaterugnaarstap3;
- Pasdebluswatervraagin.

Voorspellen van optredende
volumestromen
SIMDEUMisgebruikt ominzichtte
kr'Jgenindedagelijksoptredendevolumestroomgedurendeminstens 30minuten ende
maximalevolumestroom dieeensper100
a
genoptreedtineensectievantweetot250
woningen.
'neennieuwbouwwijk zijn meerwateresparendeapparatengeïnstalleerd dan
gemiddeldinNederlandenerwonengemideldmeergezinnenmetkinderen.Bijhetverouderenvandewijkzaldoordeverandering
Van ee
' ftijdsopbouw hetwaterverbruik
nemen.Eentoenamevanapparatendiejuist
me
er waterverbruiken (zoalsdecomfortdoune
Jisnunognietgoedtevoorspellen6'.Dat
etekentdateennieuwbouwwijkhetbestde
situatievertegenwoordigt waarinhetmeeste
waterwordtverbruiktendaardoorisookde
kansopgelijktijdig waterverbruikgroter.Voor
e
bevolkingsopbouw vandesimulatiewijkis
gebruikgemaaktvandeCBS-gegevensvande

Intabel 1zijndegevolgenvandenieuwe
schattingvandeverbruiken weergegeven
samenmetdeschattingen dienudoorde
bedrijvengemaaktwordenopbasisvande
qVn-methode.Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat
opbasisvandedagelijksoptredendevolumestroom50aansluitingen moeten worden
gemaaktachtereenPVCmeteendiameter
van 63,terwijlWaternetdaar minimaal
16woningenachterzalaansluiten,PWN
twaalfenDZHacht.
Indederdestapwordtdedrukvalgetoetst.

meersewi jk Oosrvaardersuit20044'.Voorhet
waterverbruikisgebruikgemaaktvandegegeVCns U l t h
« onderzoek'Watergebruik thuis
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Vooreeneindtaktot24woningen leidende
eerstetweestappentoteenZPE40-leiding(zie
tabel1).Ditgeeftechtereenzeergrotedrukval
bijQo,M;bijeengemiddeldeperceelbreedtevan
zevenmetertreedteendrukvalvan3 mwkop
bijongeveer16woningeneneendrukvalvan5
mwkbijongeveer22woningen.Volgensdeontwerprichtlijnen isdevoordrukinditgevaldus
tegeringomtoteenzelfreinigende leidingte
komen.Omdezegrotedrukvaltevoorkomen
zalreedsvanafongeveertienwoningeneen
groterediametergekozenmoetenwordendan
opbasisvandeeerstesup(ZPE50inplaatsvan
ZPE40).Hierzullendansnelhedenoptredendie
lagerzijndan0,3 m/sofminderfrequent voorkomendangedurende30minuten perdag.Een
oplossingkanookzijndevoordrukteverhogen.
Metingeninhetveld''10'latenechterzien
datinleidingen meteendiametervan50mm
entientot15achterliggendewoningenwel
sprakeisvanzelfreinigende werking.Indit
gevalisdevj0,1 tot0,15m/s,hetgeenindeze
kleinereleidingen voldoendelijkt tezijn.Bij
kleineresectiesheeft dekeuzevaneengrotere
diametereenbeperktnadeligeffect opdezelfreinigendewerking.Dezelfdemetingen laten
ookziendatbijleidingenvan75mm(tot30
achterliggendewoningen)geen zelfreinigende
werkingoptreedt.Devaisinditgevalkleiner
dan0,14m/s.
Voorbeeldwijk
Inafbeelding 2iseenvoorbeeldgegeven
voorhetontwerpen vaneenwijk;dezevoorbeeldwijkiseerdergebruikt voorhetdemonstrerenvandenieuweontwerpconcepten12'.De
eerstesituatielaatdewijkzienzoalsdezevóór
1999ontworpen werd.Demiddelstesituatieis
hetontwerpmetdehuidige(1999)ontwerpconcepten,waarbij hetverbruik isgebaseerd
opdeqyn-methodeeneenaantal tapeenheden
van22. Delaatstesituatiegeeft weerhoehet
ontwerperuitzouzienmetdemethodezoals
dezeinditartikelwordt geïntroduceerd.
Hierbij isdemaximumdrukvalvan3mwk
aangehouden.Indezewijk isnoggeenrekeninggehouden metdebluswatervraag.

Voorbeeldwijkontworpenvolgens(o)oudeconcept,(b)huidigeconcepten(c)conceptopbasisvandenieuwsteinzichten.
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Inpassenvanbluswater:(a)ontwerpvan 1999,capaciteitvan brandkranen30kubiekemeterperuuren(b)hetaangepasteontwerpmetbluscapactteitvan 13kubiekemeterper
uurvoordewoningenen30kubiekemeterperuurvoordeflatsenwinkelcentrum.

Watopvaltinhetnieuweontwerpisdat
hetbasisideenietwordtaangepasttenopzichtevandeontwerpregels van 1999,maardat
welkleinerediametersworden toegepast.In
hetvoorbeeldzijn bijna alleleidingenvan
63mmvervangendoorleidingen van50mm.
Delaatstestapinhetontwerpishet
toetsenvandehoeveelheidbluswaterdiekan
wordengeleverd.Alsvuistregelgeldtdateen
leidingvan63 mmnognetvoldoendebluswaterkanleveren(30kubiekemeterperuur).
Dedrukmagdanbijhetuitstroompuntteruglopennaaratmosferisch, watbetekentdatde
drukinhetleidingnetongeveer4tot5mwkzal
zijn.Inafbeelding 3(a)isaangegevenwaarmet
deontwerpconcepten van1999nogbrandkranengeplaatstkunnenwordenmeteen'dekkingscirkel'meteendiametervan40meter.
Hetontwerpvanafbeelding 2(b)isaangepast
omdebluswatervraagintepassen;deleidingenvoordeflatsenhetwinkelcentrum zijn
doorgetrokken.Hetverplaatsenvandeaansluitleidingen vandezegebouwenzorgtervoor
datergeendoodlopendestukkenleidingzijn.
Alswordtgeaccepteerddateenbrandkraan
13 kubiekemeterperuur levert,dan bestaan
meermogelijkheden, zoalsinafbeelding 3(b)is
getoond.Eenvolumestroom van 13 kubieke
meterperuur isgebaseerdopdecapaciteitvan
eenbrandautospuit van1500literperzeven
minuten,devolumestroomdiepraktisch
gezienkanwordenverwerktdooréénbrandautospuit.Eenbrandkraan meteencapaciteit
van 13 kubiekemeterperuur kanopeen50
mmleidingwordengeplaatst.
Voordeflatsenhetwinkelcentrum zijn
welbrandkranen vereistmeteengroterebluswatercapaciteit endeleidingen zijndusniet
alleenverlengd(zoalsinafbeelding 3(a)),maar
ookverzwaard toteengroterediameter(namelijktot63 mmbijdeflats).
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Conclusies en aanbevelingen

4)

CBS.statline.cbs.nl, 2005/11.

Uithetonderzoek blijktdathetgebruiken
vandenieuweontwerpparameters Qj,vjen
Qouxleidttotnogkleinere leidingnetten
waarindezelfreiniging beterisgewaarborgd.
Hetblijkt ookdatdebluswatervraagnietmeer
geheelkanwordengeleverd.Eenmogelijk
alternatiefis hetaanleggenvaneenaparte
drogebluswaterleiding.Dezeleidingmoet
fysiekgescheidenzijn vanhet drinkwaternet
enkanalleenvoorgebruiktijdelijk aangeslotenwordenophetdrinkwaternet. Eenandere
oplossingishetspuien vanhet leidingnet.

5)

GraingerC,J. Wu.B.Nguyen. G. Ryan.A.Jayaratnc en PMathes(2003). Particles in waterdistribution systems5th progress report, part I;settling, te-suspensionand
transport. CSIRO-BCE. CRC/orWaterQuality andTreatment Projectnr.4.1.6.

6)

HummelenA., P. BaggelaarenP. Geudens {2006). Toekomstig dnnkwatergebruik: mindero/wordt hetmeer?
H , 0 nr.6. fag. 45-47.

7)

KanneP.(2005J. Watergebruik thuis 2004, deelrapportage
WaterleidingbedrijfAmsterdam. TNSNIPO.

8]

Koning M. deenR.Beuken(2001).Validatie nieuweontwerprichtlijnen voordistributienetten. Onderzoek indistributienet Saendel/t. Kiwa. BTO2001.211(e).

Voorlopigwordendehuidigeontwerpregelsgehandhaafd doorde duinwaterbedrijven,
maarditjaarwordtnaderonderzoekgedaan
naardezelfreiniging vannieuwe leidingnetten
(ontworpen volgensdehuidigeregels)ende
ontwerpparameters O4,vjenQ,j,„.Deaanbevelingisommetmetingenmeerinzichtteverkrijgen invj:watisdefrequentie waarmee
dezesnelheid moetoptredenvooreen zelfreinigendewerkingenwatisdejuistewaardein
leidingen metverschillendediameters?Daarnaastwordtaanbevolenommetingen in
sectiesmet50tot 250woningen tedoenter
verificatie vanQj.Hetsimulatiemodel isnog
nietvollediggeijktvoorleidingen metmeer
dan46enminderdan512achterliggende
woningen. •"
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