PLATFORM

Door chemische, biologische en hydraulischeoorzaken vindt een aantal secundaire processen plaats,zoalserosievan gecorrodeerd
gietijzer, na-coagulatie van colloïde deeltjes
tot bezinkbare deeltjes, deomzetting van
organisch materiaal in het water tot een
biofilm en deontwikkeling van ongewervelde
dieren.

Validatievandeontwerpsnelheidvoorzelfreinigende
distributienetten

In deperiode 1993tot 1997zijn in het
kader van delandelijke inventarisatie dierlijke
organismen sedimentmonsters verzameld.
Het sediment isopgevangen met zeven van
verschillende maasgrootte, waarvan de kleinste 30um bedroeg. Hieruit bleekdat gemiddeld één procent van het sedimentvolume groter isdan 500urn,dat 18procent zich bevindt
in derange 100-500 um en 81procent in de
range 30-100 urn.
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men alszwevende deeltjes in de waterstroom,
vastgehecht aan de leidingwand, bijvoorbeeld
alsbiofilm ofcorrosielaag ofals losse deeltjes
opdebodem falofniet in beweging).

In dit onderzoek isookde samenstelling
onderzocht van dedeeltjes groter dan 100um
door middel van een microscopische analyse.
Hieruit blijkt dat sediment groter dan 500urn
voornamelijk anorganisch van aard is, waarbij
corrosiedeeltjes hetgrootste aandeel hebben.
Defractie 100-500 urn bestaat voor meer dan de
helft uit organisch materiaal (afgesleten biofilm en uitwerpselen van waterpissebedden).
In beide fracties beslaat het minerale aandeel
circa eenzesde deelvan de totale hoeveelheid
sediment.Aangenomen mag worden dat het
aandeel organisch materiaal bij kleinere deeltjes nog hoger is.

Sediment indistributieleidingen wordt
primair veroorzaakt door:

Opstelling

In 15151p heeft Kiwa richtlijnen uitgebracht voor hetontwerpen van zet/reinigende distributienetten.
Zo'n distributienet kenmerkt zich door ecueenduidigestromingsrichtin^ en hofere stroomsnelheden
dan in cm truditionee! net. Dit wordt veroorzaakt door eenvertaktestructuur ende toepassing van
relatie/ kleine leidingdiameters. Uitgangspunt bij derichtlijnen isdatsediment met langdurig inde
leidingenachterblijft, wanneer wateréénmaal perdag eenstroomsnelheid bereiktvan 0,4 m/s. In het
bedrijfstakouderzoek in2001 isdeontwerpsnelheid van 0,4 m/s.gevalideerd. Deconclusie luidt dat
deze vooralsnog rjehandhaajd kan blijven.
Bij het tot stand komen van de richtlijn is
deontwerpsnelheid van 0,4m/s bepaald op
basis van ervaringen uit debedrij fspraktijk.
Dezeervaringen zijn getoetst in een pilotproject bij deWaterleiding Maatschappij Limburg in dewijk Sanderbout inSittard, waar in
1996eenzelfreinigend distributienet is aangelegd.Metingen na aanleg hebben uitgewezen
dat sediment zich daadwerkelijk verplaatst
door de leidingen. Sindsdien zijn de ontwerprichtlijnen bij een aantal waterbedrijven geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot meerdere
nieuwe woonwijken met zelfreinigende netten.Tot op heden bestaan geen aanwijzingen
dat sediment zich ophoopt in deze netten. In
H 2 0 nr. 5(pag.28-30)isgepubliceerd over de
achtergronden van deontwerprichtlijnen en
de implementatie.

dezuivering, bijvoorbeeld door een niet
volledige verwijdering vandeeltjes, door te
vroeg in gebruik gestelde filters ofdoor
toevoeging van chemische producten;
leidingmateriaal, bijvoorbeeld door corrosievangietijzer ofhet losraken van bekleding;
ingetreden vervuiling, bijvoorbeeld bij
reparaties, breuken, ofhet ondeskundig
gebruik van brandkranen.

Voorhet bestuderen van sedimenttransport iseen laboratoriumopstelling ontworpen,
bestaande uit een transparante perspex leiding
waardoor watet stroomt en waar sediment
wordt ingebracht. Devolumestroom kan
nauwkeurig worden ingesteld door middel
van een membraanafsluiter en een volumesttoommeter. Destroomsnelheid van het
water wordt langzaam en stapsgewijs verhoogd, waarbij een camera het sediment-

Afb. 1:Verschillendeverschijningsvormenvansediment.
Voordat tot een verdere implementatie van
deontwerprichtlijnen kan worden overgegaan,
moet er meer inzicht komen in het gedrag van
sediment en moet deontwerpsnelheid worden
gevalideerd. Dezeaspecten zijn afgelopen jaar
onderzocht in het kader van het bedrijfstakonderzoek Ontwerprichtlijnen distributie. Het
onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek naar sedimentgedrag in distributieleidingen en analyses van sedimentgedrag in een
buisopstelling in een laboratorium.
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nodig isom het in bewegingtekrijgen. Dit
verklaart waarschijnlijk derelatiefhoge
snelheid die nodig isom zand in beweging te
krijgen.
Ineen leiding mereen diameter van
63mm issedimentgedrag gefilmd van de zijkant. Hierdoor isde verspreiding van het opgewervelde sediment overde hoogte van de
leiding zichtbaar. Het blijkt dat alle sedimenttypen bij een snelheid van0,35m/s zich kruipend ofzwevend onderin deleiding verplaatsen.Inafbeelding 3isteziendat bij een
snelheid van 0,7m/s alhet zand zich in de
onderste buishelft bevindt.Ditgeeft een aanwijzing dat deverplaatsing vansediment door
leidingen bemoeilijkt zalworden op plaatsen
waar hoogteverschillen optreden in debuisbodem, zoals bij reduceerstukken. Ookverdienen de aanboringen van aansluitleidingen
nadere aandachr. Het is teverwachten dat de
afvoer van sediment minder gemakkelijk kan
plaarsvinden alshet zichonderin de leiding
bevindt.

Laboratoriumopstellingvoordesedimentproeven.

gedrag filmt. Demetingen hebben plaatsgevonden voor vijfverschillende lcidingdiameters:40,50,63,75en110.
Kiwa verrichtte proeven met vijf soorten
gestandaardiseerd sediment.Voordit soort
sediment isgekozen,omdat het eenduidig van
samenstelling is,de korrelgrootte en het soortelijk gewicht nauwkeurig valt tebepalen en
het sediment reproduceerbaar isvoor vervolgproeven.
Hetgestandaardiseerd sediment bestaat uit:
zand, korrelgrootte 180-250urn, dichtheid
2650kg/m3;
ijzeroxide, korrelgrootte45-90 urn, dichtheid 3140kg/mJ;
ijzeroxide, korrelgrootte 180-250Lim,
dichtheid 3140kg/mï;
bloem, korrelgrootte63-90 urn, dichtheid
1320kg/mi;

ging zien bij 0,08m/s,terwijl alledeeltjes in
bewegingzijn bij 0,15m/s.Voorbloem, fractie
150-180pm iseeneerste bewegingzichtbaar bij
0,10m/s en zijn alledeeltjes in beweging bij
0,16m/s.
Tijdens demeringen blijkt dat de vorm
van het sediment opde leidingbodem invloed
heeft op hetgedrag. Een individueel deelrje
komt eerder in bewegingdan een 'hoopje'
sediment. Vooralbij zand, en in mindere mate
bij ijzeroxide fractie 180-250urn, is duidelijk
dat hetsedimenrzichgroepeert in 'eilanden'.
Dezenemen die vorm aandiedeminste weerstand biedt tegen het langsstromende water.
Dit betekent dat wanneer sediment zichgroepeert in'eilanden',een hogere stroomsnelheid

Afl). z:

Waar het sedimentgoed waarneembaar
was,iseen vergelijking gemaakr tussen de
snelheid waarmee het sedimenr zich voortbeweegr en de stroomsnelheid van het water.
Hieruit blijkt dat de buisdiameter geen
invloed heeft opdesnelheid waarbij sediment
in bewegingkomt, maar dat desnelheid waarmee het sedimenr zich voortbeweegt groter is
in een leidingmet een kleinere diameter.
Globaalkan worden geconcludeerd dat zwaarder materiaal (zand en ijzeroxide) in beweging
komt bij 0,25m/s endat bij een stroomsnelheid van 0,4m/s het sediment zich voortbeweegt met een snelheid van 10m/uur in een
leiding van 110mm doorsnede, 18 m/uur in
een leidingvan75mm en 30m/uur in een lei-

Voorverschillendeleidingdiametersendeeltjesgrootte inurn:destroomsnelheidwaarbijdeeerstebeweging
optreedt(onderkantIijnstulc)enwaarbijalledeeltjes inbewegingzijn(bovenkantdjnstuk).

bloem, korrelgrootte 150-180urn, dichtheid 1320kg/mJ.
0.35

Observaties
Bij analysevan de videobeelden zijn de
momenten geregistreerd waarbij een eerste
bewegingzichtbaar isbij enkeledeeltjes en
waarbij alledeeltjes in bewegingzijn (zie
afbeelding 2).Uit de metingen vielgeen eenduidige relatie teonderscheiden tussen deleidingdiameter en destroomsnelheid waarbij
deeltjes in beweging komen.Het blijkt dat bij
zand (fractie 180-250um)een eerste beweging
zichtbaar isbij circa0,15m/s en dat alledeelrjes in bewegingzijn bij circa0,25m/s.Bijbeide fracties ijzeroxide iseeneersre beweging
zichtbaar bij 0,13m/s en zijn alledeeltjes in
beweging bij een snelheid van 0,22m/s.
Bloem, fractie 63-90urn,laateen eerstebewe26 H 2 0 I 82002
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Bijdezemetingen isdepositieve bijdrage
van versnellingen opde wandschuifspanmng nog met beschouwd.
•
Interne
diameter
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A/b. 3:

Zijwaartseopnamezand,fraaie
180-250[lm,stroomsnelheid0,7m/s.
Duidelijk isteziendathet wittezandonderindeleiding blijft.

Devolgende aspecten pleiten er echtet
voor deontwerpsnelheid van0,4m/s niet te
verlagen:
Hogere snelheden zullen nodigzijn om
erosievan cohesievedeeltjes (zoals biofilm)
telaten plaatsvinden;
Sediment zalzich ophopen bij appendages
en naar verwachting zullen hogere snelheden nodigzijn om daar verwijdering te
laten plaatsvinden;

Demaximum momentane verbruiken
komen slechts zeer kortstondig voor;
Niet destroomsnelheid waarbij sediment
in beweging komt isvan belang, maar een
hogeresnelheid waarbij voldoende verplaatsing optreedt.
Het beperkt aantal metingen binnen dit
onderzoek.

Discussie
Eénvan de uitgangspunten voor het ontwerpen van zelfreinigende netten isdat geen
ophoping van sediment in de leiding plaatsvindt bijeen dagelijks optredende stroomsnelheid van0,4m/s. Indit onderzoek iseen
aantal metingen uitgevoerd om dit uitgangspunt tevalideren. Het blijkt dat -bij dit
beperkt aantal metingen -in vrijwel allegevallen sedimentdeeltjes in bewegingzijn bij een
stroomsnelheid van 0,25m/s.Aangezien het
om een proefopstelling gaat, moet een aantal
aspecten in beschouwing worden genomen om
demetingen te kunnen vertalen naar een praktijksituatie.
Vanwegedevolgende aspecten kan overwogen worden deontwerpsnelheid voor zelfreiniging van 0,4m/s te verlagen:
Deproeven tonen aan dat bij een lagere
snelheden sediment in bewegingis;
Het gtootste aandeelvan het sediment is
licht en organisch materiaal, dat bij een
lagere snelheid in beweging komt dan
zwaarder sediment;

•

Bijdesnelheden dietijdens normaal
gebruik in het leidingnet optreden,zal het
meeste sediment zich kruipend over de
leidmgbodem voortbewegen. Lichter
matetiaaldat welwordt opgewerveld zal
zichvoornamelijk in deonderste buishelft
bevinden;

•

Deontwetpsnelheid van 0,4m/s voorzelfreinigende disttibutienetten kan vooralsnog het besteworden gehandhaafd.

Deverplaatsing van sediment zalnaar verwachting lagerzijn bij schuin oplopende
leidingen;

ding van 63mm doorsnede. Lichter materiaal
zoals bloem komt in bewegingbij 0,10-0,15
m/s en heeft bij een stroomsnelheid van water
van 0,2m/s aleen veelhogere snelheid van
circa 250m/uur. Hieruit blijkt dat lichter
sediment zich sneller door het leidingnet zal
verplaatsen dan zwaardet sediment.

Gezien het bovenstaande wordt voorgesteld deontwerpsnelheid van 0,4m/s vooralsnog te handhaven. Nader onderzoek moet
uitwijzen ofeen aanpassing vande ontwerpsnelheid te rechtvaardigen is.

Conclusies
Het bedrijfstakonderzoek heeft zich het
afgelopenjaar beziggehouden met verkennend onderzoek naar sedimentgedrag indistributieleidingen. Het uitgangspunt was het
nabootsen van sedimentgedrag door middel
van een beperkt aantal typen sediment in een
leidingmet een gladde wand zonder biofilm,
gedurende een korte meetperiode.

stroomsnelheid van circa 0,15m/s,de
zwaardere deeltjes bij een stroomsnelheid
van circa0,25m/s;
Geenrelatie iswaargenomen tussen de
leidingdiameter en de stroomsnelheid
waarbij alledeeltjes in beweging komen.
Welblijkt dat bij gelijke stroomsnelheid
desnelheid waarmee sediment zich door
een leiding voortbeweegt groter is naarmate dediametet kleineris;

Deconclusies van het ondetzoek zijn
gebaseerd opeen beperkt aantal metingen en
zijn daardoor relatief'zacht'. Binnen het nieuwebedrijfstakonderzoek 2002-2006wotdt dit
onderwerp nader uitgewerkt. Hierbij zal in
het bijzonder aandacht worden gegeven aan
een mathematische modellering van sedimenttransport, waarbij ook het aspectvan versnelling nadrukkelijk wordt betrokken. Binnen het onderzoek zullen nieuwe op de
praktijk gerichte instrumenten worden ontwikkeld voot de bedrijfstak.
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Opbasis van dit ondetzoek kunnen onderstaande conclusies wotden getrokken.
• Destroomsnelheid van het water waarbij
deeerste sedimentdeeltjes in beweging
komen isongeveer 0,10m/s voor licht
sediment (soortelijke massa 1,3 kg/dm^) en
circa0,15m/s voorzwaarder sediment
(soortelijke massa 2,5-3,2kg/dm3).De lichtedeeltjes zijn alle in bewegingbij een
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