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Onderzoeknaardeachtergrondenvanzelfreinigend vermogenwijsteropdatookbij lagesrroomsuelhedeudeleidingenzelfreinigend kunnenzijn.Dezezelfreiniging wordttoegeschrevenaandeveranderingen indestroomsnelheid alsgcvolgvanvariaties indeafname.Totnutoewerdaangenomen
datpasbijecubepaalde hogestroomsnelheidsedimentkanwordenopgewcrvcldenmeegevoerd. Uit
hetzelfdeonderzoek blijkt datdestroomsuellieidsverauderiugvanhetwaterm deleiding een veel
grotere bijdrage heeft aan hetzelfreinigend vermogendanvoorheen werdaangenomen.
In1999publiceerdeKiwaeenbeknopte
handleidingNieuweOntwerprichtlijncnvoor
Distributienetten. Dezehandleidingkwamtot
stand nacircatienjaar bedrijfstakonderzoek
naardeaardenoorzaakvanbruin water.De
nieuweontwerprichtlijnen voordistributienetten moetenleiden tot zelfreinigende
distributienetten diezichkenmerkendooreen
vertaktenetstructuurenkleinereleidingdiametersnaarmatehetachterliggend gebruik
lageris.
Derichtlijnen voorhetontwerpenopzelfreinigendvermogengaanuitvan zelfreiniging
wanneerontworpen wordtopeenpieksnelheidvan0,4m/s.Dezewaardeisgebaseerdop

Ajb. 1:

oriënterend onderzoekineenlaboratoriumopstellingmetfijnsedimentineengladdebuis.
Daarnaastblijktdezewaarderedelijkgoed
overeentestemmen metde bijbehorende
kritieke(wand)schuifspanning voorhetbegin
vanopwcrvelingvanniet-cohesiefmateriaal
volgenshetindeliteratuurbekendediagram
vanShields.
De eerste afnamepatroonmetingen
in de praktijk
Deeerstepraktijkmetingen in 'zelfreinigendeeindleidingen'zijn uitgevoerd bij
BrabantWater,Provinciaal Waterbedrijf
Noord-Holland enNuonWater.Dezemetin-

Waardenvandestroomsnelheidendeveranderingindiestroomsnelheiddiesameneenwandschuifspanning
veroorzakenvan0,47N/m2(voorverschillendePVC-lcidingdiameters).

gentoondenaandatdepieksnelheid van0,4
m/smeestalnietwordtgehaald.Werkelijk
optredendepicksnelhedenblijken ineindleidingenronddeo,im/steliggen.Hiervoor zijn
tweetedenenaantegeven:
• deontwerpformule geeft eentehoogpiekverbruik;
• inverband metdebluswatervraagvande
brandweerwordennogsteeds'te'grote
diametersgelegd.
Dezebevindingenzijndedirecteaanleidinggeweestvoorverderonderzoeknaarzelfreinigendvermogenvandrinkwaterleidingen.
DitonderzoekisuitgevoerddoordeTechnischeUniversiteitDelft enKiwa.Deresultaten
vanhetonderzoekstaaninhetrapport'Zelfreinigend vermogen,invloedvandedynamiek
vanafnamepatronen' (BTO2002.01).Devraag
dieinditonderzoekcentraalstaat,isinhoeverredistnbutieleidingenzelfreinigend zijn
wanneer tijdens piekverbruiknietaande
0,4m/swordtvoldaan.
Voorditonderzoekisdedynamiekvande
stroming ineenleidingbeschouwd.Hierbijis
gekeken naardebijdrage vandestroomsnelhcidsverandering,naastdievandestroomsnelheidzelf,aanhetzelfreinigend vermogen
vaneenleiding.Omdat nietpreciesbekendis
bijwelke(wand)schuifspanninghetcohesieve
sedimentindrinkwaterleidingen wordtopgewerveld,zodatzelfreiniging optreedt,isde
volgendehypothese geformuleerd.
Hypothese
Gegevenhetfeit,datindepraktijkenuit
oriënterend onderzoekisgeblekendatgoede
resultaten wordenbehaaldmethetontwerpen
opeenbepaaldestroomsnelheid,islangstheoretischewegdebijdezestroomsnelheidbehorendewandschuifspanningafgeleid.Deze
theoretisch afgeleide wandschuifspanning
wordtnugedefinieerd alsdekritischeschuifspanningvoorhetbeginvanopwcrvelingen
wordtalsontwerpcntcriumgebruikt. Uitgaandevandezekritischewaardekunnenvervolgensopgrond vantheoretische beschouwingendebijdragen vandestroomsnelheid,
destroomsnelhcidsvcrandcnngendediametervandeleidingaandezekritischeschuifspanningwordenbepaald.
Relatie tussen stroomsnelheid,
stroomsnelheidsverandering en
diameter
Alsuitgangspunt geldtdatdekritische
schuifspanningvoorzelfreinigend vermogen
indrinkwaterdistributieleidingen optreedt bij
eenconstantestroomsnelheidvan0,4m/sin
eenPVC 110mmleiding.Bijdezewaardevan
0,4m/shoorteentheoretischewandschuifspanningvan0,47N/m2.Vervolgenskanbij
dezewandschuifspanning vooriedereleidingH 2 O s 52002
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diameter worden bepaald welke combinatie
van snelheid en stroomsnelheidsverandering
tot deze wandschuifspanning leidt. Deresultaten van dezeanalysezijn weergegeven in
afbeelding 1.
Uit afbeelding i kan worden afgelezen dat
een PVC110mm leidingaan het uitgangspunt
van zelfreiniging voldoet wanneer bij een constante stroomsnelheid van bijvoorbeeld
0,10m/s tevenseen stroomsnelheidsverandering optreedt van 0,0166m/s 2 .Dit betekent dat
wanneer de stroomsnelheid van het water in
deze leidingverandert van bijvoorbeeld
0,10m/s naar 0,12m/s inéén seconde hierbij
eenevengrote wandschuifspanning optreedt
alsbij een constante stroomsnelheid van
0,4m/s (het uitgangspunt voor zelfreiniging).
Het iszeeraannemelijk dat deze veranderingen in stroomsnelheid in depraktijk optreden.
Een voorzichtige conclusie luidt dan ook dat
in eindleidingen waarbij depieksnelheid van
0,4m/s niet wordtgehaald, toch voldoende
schuifspanning optreedt om de leiding schoon
te houden.
Met andere woorden, bij lagere stroomsnelheden levert deverandering van de
stroomsnelheid een grotere bijdrage aan het
zelfreinigende vermogen van een leiding dan
destroomsnelheid zelf Dit betekent dat de
stroomsnelheidsveranderingen van het water
niet mogen worden verwaarloosd bij het ontwerpen van zelfreinigende distributieleidingen.
Dediameter van de leiding isookeen factor dievan invloed isopde wandschuifspanning dieoptteedt in een leidingalsgevolgvan
stromingscondities. In afbeelding 1 zijn voor
verschillende diameters de bijdrage van de
stroomsnelheid en de stroomsnelheidsverandering aan de wandschuifspanning weergegeven. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat een
stationaire stroomsnelheid van 0,34m/s in een
PVC40mm leidingeen evengrote schuifspanning veroorzaakt alseen stationaire snelheid
van 0,4m/s in een PVC110mm leiding.

Ontwerpen op zelfreinigend
vermogen
De huidige ontwerprichtlijnen voor het
ontwerpen opzelfreinigend vermogen van
drinkwaterleidingen gaan uit van een stationaire pieksnelheid van0,4m/s.Deze ontwerprichtlijnen blijken in depraktijk prima te
voldoen en aan deveiligekant tezitten.Aanscherpen van de ontwerprichtlijnen ismogelijk door tegaan ontwerpen opde theoretisch
afgeleide wandschuifspanning diebij deze
stationaire pieksnelheid van 0,4m/s optreedt
in een PVC110m m leiding.Vervolgens kan
ontworpen worden op lagerestationaire snelheden mits de stroomsnelheidsveranderingen
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van afnamepatronen voldoende zijn om deze
theoretisch afgeleide wandschuifspanning te
realiseren.Voordezeberekening iseen rekeninstrument in ontwikkeling. Aanscherping
van de richtlijnen biedt straks meer ontwerpruimte om aan het uitgangspunt van zelfreiniging te voldoen.

Pulserend spuien
Deresultaten van dit onderzoek zijn
behalvebij het ontwerpen op zelfreinigend
vermogen ook toepasbaar bij het spuien van
leidingen.Wanneer de kritische wandschuifspanning voor het schoonmaken van leidingen
bekend is,kan een pulserend-spuipatroon
worden berekend waarbij met lagere spuisnelheden en eenpulserend-patroon dezelfde
resultaten worden behaald alsbij het spuien
met een constante hogere stroomsnelheid
(gebruikelijk is 1,5m/s).Pulserend spuien is
vooralaantrekkelijk ingebieden waar 1,5 m/s
niet kan worden gehaald.Deeerste proeven
met het pulserend spuien volgens een vooraf
vastgesteld pulspatroon zijn bij Hydron ZuidHolland uitgevoerd. Deresultaten voldoen aan
het theoretische verwachtingspatroon en
worden nader onderzocht.

Praktische waarde van het
onderzoek
Met de resultaten van dit onderzoek is het
mogelijk geworden om:
bij bestaande leidingen en een bekend
afnamepatroon tebepalen welke wandschuifspanning optreedt. Dezegeeft een
indicatie over de mate van zelfreinigend
vermogen vandeze leidingen;
bij nieuwe aanlegen bekend afnamepatroon leidingnetten teontwerpen opde
gewenste theoretische wandschuifspanning;
-

bij het schoonmaken van transport- en
distributieleidingen waar de reguliere
1,5m/s niet kan worden gehaald, een pulserend spuipatroon te berekenen waardoor
het mogelijk wordt om bij lagere eindsnelheden te kunnen spuien.

Breed bedrijfstakonderzoek
Het onderzoek naar zelfreinigend vermogen alsgevolg vandedynamiek van afnamepatronen staat niet op zichzelf Parallel zijn anderebedrijfstakonderzoeken gestart waarin de
rheorerische bevindingen in de prakrijk
worden getoetst. Zoworden in vertakte netten
volumestroom- en troebelheidsmetingen uitgevoerd om het zelfreinigend vermogen van
leidingen zichtbaar temaken. Ook iseen buisopstellinggebouwd, waarmee sedimenttransport onder verschillende sttomingscondities
wordt onderzocht. Deeersteresultaten van de
praktijkonderzoeken onderschrijven de theoretische benadering van de invloed van de

De buisopsteiling waarmet het transport van sediment
wordt onderzocht.

dynamiek van afnamepatronen op het zelfreinigend vermogen. Deresultaten worden
medio ditjaar gepubliceerd.

Mogelijkheden voor vervolg
Gebleken isdat de stroomsnclheidsverandcringvm het water in distributieleidingen
een grote bijdrage levertaan het zelfreinigend
vermogen van leidingen.Daarom is het
belangrijk om deafnamepatronen op verschillendeplaatsen in distributienetten te kennen.
Hiervoor ishet nodigmeer afnamepatroonmetingen uit te voeren. Afnamepatronen
worden sterk bepaald door degrootte van het
achterliggend gebruik en de mate van gelijktijdigheid van dit achterliggend gebruik.
Dewandschuifspanning in een leidingis
met gelijk aan deschuifspanning op het cohesievesediment.Aanbevolen wordt om onderzoek uir tevoeren naar de schuifspanningskrachten op dit sediment. Dit onderzoek zal
uiteindelijk moeten resulteren in de modelleringvan sedimenttransport in drinkwaterleidingen.Zo'n model kan de basis vormen
voor het ontwikkelen van leidingnetvervuilings- en leidingnerberekeningsmodellen voor
het ontwerpen van zelfreinigende leidingnetten.*
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