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Veel persleidingen blijken hunonfwerpajvoercapacitcit niettehalen tengevolge van verhoogdeweerstand m liersysteem.Hieraan kunnen diverseoorzaken tengrondslag liggen. Eenuitgebreideinventarisatie brachtaan hetlichtdat luchten'oj"gasinsluitingen eenbelangrijkaandeel van dezeextra
verliezen voorhun rekening nemen.Dehuidige toegepaste formulesvoorgnsbcllcn intransportleidingenzijn maarbeperkt toepasbaar engevengeenantwoord opdiverseoiitivcrpvrageu. I let in 2003
gestarteonderzoeksprogramma CAPWATrichtzichophetgedragendeinvloed vnngasbellciiop de
afvoercapucitcit enhetenergieverlies metalsdoeltekomentotbetereoiinverpregelseneen effectievere
bedrijfsvoering.
HetvoormaligHoogheemraadschapWestBrabanthieldzichaltientallenjaren bezigmet
hetongrijpbare fenomeen vanlucht-engasbelleninafvalwaterpersleidingcn1'. Ditleidde
in2003 tothetonderzoeksprogramma 'CAPaciteitsverliezen inafvalWATerpcrslcidingen'van
WLDelft HydraulicsendeTechnischeUniversiteitDelft.Inditproject participerendaarnaastSTOWAenStichtingR10NED,elfwaterschappen,tweegemeentenentwee
ingenieursbureaus21.
Uiteeninventarisatieonderdedeelnemendebeheerderskwamnaarvorendat15
procentvandeleidingeneenaangetoondcapaciteitsprobleem kent.Vandeoverige85procentvermoedtmendatzekereenkwarthiervaneenproblccmleidingis,maardoorde
beheerdernognietalseenprobleemwotdt
ervaren3'.Hierbij moetdeotganisatieeerstuitmakenwanneersprakeisvaneenprobleem.Is
datpasindiensprakeisvanveelvuldigeoverstortofperiodiek reinigenvaneenleiding?
Doorgebrekaangoededebiet-endrugregistratieszijn velepersleidingen voordebeheerdereen'blackbox'enwordteenbeperkingin
decapaciteitvaakniet opgemerkt.
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Capaciteitsverlies kanhetgevolgzijnvan
aangroeienaantastingvandebuiswand,maar
veelalzijn luchten/ofgasbellen(inditartikel

verdergasbellengenoemd)deoorzaak.Deze
gasbellenverzamelenzichindehogepunten
vanhetleidingsysteem.Hetverwijderen van
dezegasbellenisnieteenvoudig.Degehanteerderekenregels leverenookvaakniethet
verlangdetesultaatop.
Degasbellen kunnen opverschillende
manieren inhetleidingsysteem ontstaan.De
pompkelderisdeeerstepotentiëleontstaansbron.BijDWA-conditiesisbijna altijd sptake
vanindezuigkeldervrijvallend rioolwatct,
waarbij fijne luchtbelletjes ontstaandie,zeker
bijkleineafmetingen vandekelder,meegevoerdwordendoordepomphetleidingsysteemin.Bijdroog-opgesteldepompen kunnen
slechtfunctionerende ontluchtingsleidingen
oorzaakzijn vanluchtintrede.Luchtintrede
doorwervelingen aanhetwateroppervlak inde
zuigkelder wordtveelalvoorkomendooreen
voldoendegrotedekkingbovendezuigmond.
Bijsamengestelde petsleidingsystemen ishet
echtermogelijk datdoorpompuitvalelders,in
eenkeldervaneenondergeschikt kleingemaal
luchtgehapt kanwordendoornazuigingen
hevclwerking.Ookkunnen (nietgoed functionerende)bc-enontluchtetseenbronvan
luchtintredezijn.Eenongrijpbare bronvan
gasproductieisdebiochemischereactiedie tijdenshettransport plaatsvindt.Doof wisselendedrukcondities bijpompschakelingcnkan
ditgasmakkelijk vrijkomen engrotebellen
votmen.
Bestaande formule ontoereikend
Delaatstedecenniawordtvoorhetafvoerenvangasdeformule vanKent(ziekader)
gebruikt4'.Hiermeekandekritischesnelheid
voorhetmeevoerenvangasbepaaldworden.
Slechtsweinigenwetendatdezeempitische

A/b. 1:

Kent(1952)heeft opbasisvanexpetimenten ineen4"leidingdevolgenderelatievastgelegd:
''mm-

-1,23 v g DJss i n a

waarin:
vmm =m i n i m a l e watersnelheid (m/s) waarbij iedere hoeveelheid l u c h t door h e t w a t e r k a n
w o r d e n getransporteerd,
ß=versnelling z w a a r t e k r a c h t (m/s 2 ),
D =b u i s d i a m e t e r (m) en
a =h e l l i n g neerwaartse buis m e t b e g r e n z i n g 15 0 < a < 60°.
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formule ontleend isaan metingen in een 4"leiding en hellingshoeken groter dan 15graden.
Het isdan ook nog maar devraag hoe
betrouwbaar deze formule isvoorgrotere diameters en kleinere hellingshoeken. Beoogd
deze formule te beweren dat ergeen gasophoping isalsdesnelheid hoger isdan de kritische
snelheid?Hoelang moet met een bepaalde
snelheid gestroomd worden om een aanwezige
gasbel aftevoeren?Met welkextra verlies
moet ikmaximaal rekening houden indien
mijn snelheid lager isdan dekritische snelheid?Allemaal vragen waarop tot voor kort
geen eenvoudig antwoord mogelijk was.

Unieke testfaciliteit
Om hetgedragvangasbellen beter te
begrijpen iseen transparant (perspex) leidingcircuitgebouwd met een inwendige diameter
van 220mm. Dehellingshoek van het neergaandebeen kan variëren van 5tot45graden (zie
afbeelding 1).Bovenstrooms kan een ingesteld
luchtdebiet (0,1 -50l/min) toegevoerd worden.
Afhankelijk vandesnelheid van het water
wordt dezelucht afgevoerd ofblijft hangen
boven in het hogedeel.Eendebietregeling zorgt
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ervoordat ondanks deweerstandstoename het
waterdebiet,endaarmee desnelheid in het
luchtvrije deel tijdens detest,constant blijft.
Deeerste waarnemingen lieten alzien dat
sprake isvan twee verschillende afvoermechanismen. Indien boven in de knik noggeengasbelaanwezig is,kunnen demeegevoerdegasbellen vrij eenvoudig met de stroming
meegevoerd worden het neergaande deel in
(ziefoto 1).Indit neergaande deel klonteren de
kleine belletjes samen tot een grotere bel.Deze
groteregasbellen willen door de opwaartse
kracht tegen destroom in naar boven.Op het
moment dat dit lukt, zit erdus een kleine bel
in de knik. Deaangevoerde gasbelletjes lopen
nu vast in dezebel,waardoor dezegaat groeien.Het isdan niet meer zoevident dat het bellentransport aan deachterzijde van deze bel
doorgaat (ziefoto 2).Het afvoermechanisme
wordt nu bepaald doorde turbulentie aan de
achterkant van de bel.Hier onrstaat een watersprong waardelucht weer wordt ingeslagen in
devloeistof Aanvoeren afvoer van gasbellen is
daarmee ontkoppeld (ziefoto3).
Degrootte van degasbel bepaalt het extra

drukverlics dat optreedt. In principe isdie
gelijk aan de hoogte van debel.
Inde testopstelling iseen reeks van proevengedaan met verschillende stroomsnelheden, luchtdebieten en hellingshoeken. Om de
bijdrage vangas aan het energieverlies te kunnen bepalen, zijn eerst referentiemetingen uitgevoerd met een gasbelvrije beginsituatie.
Bovenstrooms werd vervolgens conrinu lucht
met een constant volumedebiet geïnjecteerd.
Afhankelijk van de ingestelde condities ontstaat na enige tijd een luchtbel die constant in
grootte blijft. Dit ismet behulp van een nauwkeurige drukverliesregistratie waar te nemen.
In dezeevenwichtssituatie wordt evenveel
lucht afgevoerd alswordt aangevoerd.Vervolgens isde luchtaanvoer stopgezet en isgemeten hoe lang het duurt voordat debelgeheel is
afgevoerd. Demetingen zijn uitgevoerd bij een
snelheid variërend van0,25tot 1,50 m/s.

Nieuwe inzichten
Opmerkelijk isdat bij elke stroomsnelheid
sprakeisvangasbeltransport.Alleen isdehoeveelheid afhankelijk van de leidingconfiguratie
en destroomsnelheid. Bijvoldoende gasaanbod
kan theoretisch het gehele neergaande been
gevuld worden met gas.Deafvoer van het gas
wordt naast destroomsnelheid mede bepaald
doordemate van turbulentie en delengte van
hetgevulde neergaande leidingdcel.Deexperimenten latenzien dat deafvoer alsnel afneemt
tot waarden van 2 l/min tot 0,2l/min. Hierdoor
kanhet tientallen minuten tot enige uren
duren voordat de bel isverdwenen5'.
Het CAPWAT-onderzocktoont aan dat de
formule van Kent teoptimistisch isvoor kleine
hellingshoeken. Hierdoor vindt in de prakrijk
meer gasophoping plaats dan waarmee in het
ontwerpstadium rekening isgehouden. Terugkoppeling van dezeconstatering aandedeelnemende waterschappen bevestigt dit. Het
gehele transportmechanisme laatzich niet in
ée'nenkele formule samenvarten.
Onlangs zijn enkeleeenvoudige grafieken
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samengesteld (zieafbeelding 2 in het kadct),
waatmee deontwerper/beheetder ondet anderede tweevolgende vtagen kan beantwoorden:

Deafgelopen tweejaren iseen enorme
vooruitgang geboekt in kwalitatieve en kwantitatievezin in het beschrijven van het gasbeltransport in persleidingen. Daarmee is het
ondetzoek echter niet afgerond. Aangetoond
moet worden dat deontwikkelde rekenregels
ook voor andere diameters gelden.Omdat we
nu op basis van deregistraties weten welk stromingsregime zich in de buis afspeelt, is het
niet noodzakelijk dit voor deandere diameters
(0100en 0500mm) in perspex uit te voeten.
Ook moet de invloed vandewandruwheid en
dewaterkwaliteit nognader onderzocht
worden.

•

Wat ishet maximale extra drukverlies dat
ikbij een bepaalde combinatie van leidingconfiguratie (hellingshoek, diameter, lengteneergaande been)en debiet (snelheid)
mag verwachten?
• Hoe lang moet ikmet een bepaalde snelheid stromen om bij dezeconfiguratie een
bepaald bclvolumeafte voeren?
Degrote onbekende waar de ontwerper/
beheerder mee blijft zitten, isde hoeveelheid
gasdie hij inzijn systeem kan verwachten.
Maar ook met dezeonbekende parameter is het
thans mogelijk betere keuzes temaken in het
ontwerpproces en/ofde bedrijfsvoering, waardoor deenergieverliezen beperkt blijven en
dus kosten gereduceerd worden.

Nationaal en internationaal ontstaat veel
belangstelling voot dit onderzoeksprogramma,
met name omdat onderzoek wordt verricht in
uniekegrootschalige testopstellingen. Beide
testfaciliteiten hebben een semi-permanent
karakter en kunnen ook ingezet worden voor
andere vraagstukken overgassen en vloeistoffen,zoals het gedtagvan be-en ontluchters.
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bepaald worden7'.
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De eerste resultaten
Afbeelding 2geeft de resultaten weer vooreen leidingmet een inwendige diameter van 220mm onder een hellingshoek van io°
max. energieverlies in 0 = 220 mm leiding bij
10 gr helling bij gasdebietvan 1l/min en 25 l/m

A f b r a a k g a s in D = 2 2 0 m m l e i d i n g bij 10 gr h e l l i n g v o o r
verschillende watersnelheden
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Delinker grafiek (afb. 2a)geeft een rangevan teverwachten energieverliezen alsfunctie van desnelheid. Het energieverlies isafhankelijk van de
grootte vangasaanvoer. Zelfs bijeen kleineaanvoer moet het water bij dezeconfiguratie (D=220mm, helling=io°)harder dan 1,1m/s stromen
om gegarandeerd alle lucht na enige tijd te verwijderen. Bijeen snelheid van bijvoorbeeld 1 m/s heeft men altijd temaken met een locaal energieverlies van 25tot 45cm.
Derechter grafiek (afb. 2b)toont voordrieverschillendesnelheden hoe lang het water moet sttomen om een grote hoeveelheid gas uit het hellende
been teverwijderen. Het uitgangspunt ishier geweest dat het gehele hellende been met gasgevuld is.Deeerste minuten ishet transport het
grootst, vervolgens neemt deafvoercapaciteit af Bijeen snelheid van 0,65m/s isna drie uur nog steeds sprakevan eengeringe afvoer, wat inhoudt
dat nogsteedseengasbel aanwezigis.
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