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Meteninderiolering:het
transportvanopgelostestoffen
JEROEN LANGEVELD, TU DELFT
T O N N Y S C H U I T , TU DELFT

HetmodellerenvanhethydrodynamischJunctionerenvaneenrioolstelselismetdehuidige,commercieelverkrijgbare modellen inprincipegoed mogelijk enwordtindeNederlandsepraktijk voloptoegepast.Hetisechterdevraag mhoeverrehetmorjelijk isomhethydrodynamisch modellerenzodanig
uittebreidendatookdekwaliteitvan hetoverstortenderioolwaterenhetinfluent bijde afvalwaterzuiveringvoldoendenauwkeurigkanworden beschreven.Eeneerstevereisteinditverband ishetkunnenbeschrijven vanhettransportvanopgelostestoffen inderiolering.Om meerinzichttekrijgenin
ditaspect isinhetrioolstelselvanLoeucueenmectexperimcntuitgevoerd.gerichtophetgedragvan
opgelostestoffen mderiolering.
Inheteind19519begonnenonderzoeknaar
deinteracties binnen het afvalwatersysteem
(riolering,eventueeltransportstelselen afval-

ProJ.dr.ir.F.Clemensvoegtdrijvendmateriaaltoe.

waterbehandeling) staatdevtaagcentraalin
hoeverrededynamischeinteractiesbinnen het
afvalwatersysteem dienentewordenmeegeno-

menbijdeoptimalisatiesvanhetsysteem.In
eeneerderefasevanhetonderzoekisnagegaan
inwelkemateeenafvalwaterzuivering gevoeligisvoorvariatiesinhetinfluent. Dezegevoeligheidgeeft inzichtindenoodzaaktothet
goedkunnen beschrijven vandeverschillende
processeninderiolering.Deachterliggende
gedachteisdatalleenprocesseninderiolering
dieaantoonbaar effect hebbenophet functionerenvandeafvalwaterzuivering, meegenomendienentewordenin systeemoptimalisaties.Totdieprocessenbehoreniniedergeval
hettransport vanopgelosteengesuspendeerde
stoffen.
InhetartikelvanHenckensoppagina26
wordtingegaanophetdoordeTUDelftopgezettemeetnetwaarinviahetmetenvantroebelheidwordtgetrachteenbeeldtekrijgen
vanhettransport vangesuspendeerd materiaal.Ditartikelgaatinophetexperimentdat
eveneensinhetrioolstelselvanLoenenisuitgevoetdomeenbeeldtekrijgen vanhettransportvanopgelosteverontreinigingen inde
riolering.
Achtergrond
Hettransportvannietafbreekbare opgelostestofinderioleringwordtgedomineetd
doortweeprocessen:
• advectie(meevoeringmetdewatersttoom)
• dispersie(opmengingin lengterichting,
zichuitendinhetafvlakken vanpieken)
Hetadvectiefttansportkanworden
bepaaldzodradestroomsnelheid vanhet
rioolwaterbekendisuitmetingenofeengekalibreerdmodel.
Hetdispersieftransport wordtbeschreven
metbehulpvandebepaalddoordezogenaamdedispersiecoè'fficiënt. Degroottehangtvan
lokaleomstandigheden zoalsdevormvan
rioolputten,afzettingen vanrioolslibenovergangentussenverschillendebuisdiametets.
Omeenbeeldtekrijgen vandeinvloedvan
beideprocesseniseenexperimentopgezet
waarbij ineenaantalsttengen vanvoldoende
lengteviaeenpulsinjectie eengeschiktetracer
wordtgedoseerd.Deopttedendedispetsiekan
vervolgenswordenbepaalddooraanhetbegin
enheteindvandesttenghet concentratieverloopvandetracertebepalen.
Detracermoesthierbij aaneenaantal
eisenvoldoen:
geennadeligeeffecten opdewerkingvan
deawzienophetontvangendeaquatisch
milieu,
geenproblemenmetvetgunningen e.d.,
veiligommeetewerken,
goedkoop,eenvoudigeneenduidigmeetbaar,
voldoendeonderscheidend vermogenten
opzichtevanhetnormalerioolwater
- envoldoenderuimmectbeteik.
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In het laboratorium van de sectie Gezondheidstechniek van deTUDelft iseen aantal
mogelijke rracers op hun geschiktheid voor
het uitvoeren van metingen in het rioolstelsel
van Loenen onderzocht.
Uiteindelijk bleekhet mogelijk tezijn om,
mede dankzij het relatiefgeringe DWAdebiet
(± 14 l/s in deeindstreng) ende normale
geleidbaarheid (±700pS/cm),gewoon keukenzout als tracer tegebruiken en via geleidbaarheidsmeters het concentratieverloop van de
tracer te bepalen.

Uitvoering
Het deel van het experiment dat wordt
beschreven in dit artikel isuitgevoerd in de
eindstreng van het rioolstelsel van Loenen (zie
dekaart in het artikel Henckens,pag. 26). De
rioolstreng is454meter langen heeft een
diameter van 500mm. Het experiment bestaat
ingrote lijnen uit het doseren vanzout water
in een bovenstroomse put, waarna in beide
uiteinden van de rioolstreng het verloop van
degeleidbaarheid van het rioolwater is
gemeten.

Opstellingv00r nu '"etenvaltde^eleidbaarheid.

geschatte looptijd van 19 minuten. Deze
geschatte looptijd isgebaseerd opde geschatte
gemiddelde stroomsnelheid in het stroomprofiel. Dewaargenomen looptijd op basis van het
drijvende materiaal wordt echter bepaald door
destroomsnelheid aan het wateroppervlak. De
werkelijke stroomsnelheid tijdens het experiment ligt hiermee tussen 0.4en 0.5m/s.

Controle looptijd
Eenabsolute voorwaarde voor het kunnen
bepalen van het transport van stoffen in het
rioolwater ishet kennen van de werkelijk
optredende debieten en stroomsnelheden. In
ditgevalkunnen dedebieten achterafzeer
nauwkeurig worden bepaald uit het in het
rioolstelsel aangebrachte hydraulische meetnet (zieartikel Henckens).Om op het moment
van uitvoeren van het experiment alvast een
indruk te hebben van het optredende debiet is
eerstde looptijd van het rioolwater bepaald
door het toevoegen van drijvend mareriaal
(sinaasappelschillen zijn hiervoor ideaal).

Uitvoeren metingen
Demeetopstelling bestond uit twee
geleidbaarheidssensoren aan een lange lat die
in een rioolput werden geplaatst. De sensoten
waren viaeen meetkastje verbonden aan een
laptop. Hiermee werd elkedrie seconden de
geleidbaarheid van het rioolwater vastgelegd.

Delooptijd bleek met 16 minuten in
dezelfde ordevangrootte te liggen als de

Na het installeren vandemeetopstelling is
in debovenstroomse put tien liter water met
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Demeetresultatenvan hetexperimentmet
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zoutconcentratie van 87.5g/l toegevoegd. Door
gezamenlijk vanuit tweejerrycans tegieten is
geprobeerd om een zokort mogelijke en een
redelijk gelijkmatige zoutpiek te verkrijgen.
Gezien delange looptijd was het mogelijk om
eerst in herbovenstroomse meetpunt het
langstromen van dezoutpiek temeten en vervolgensdegehelemeetopstelling te transporteren naar herbenedenstroomse meetpunt. Daar
werd demeetopstelling weergeïnstalleerd en
het langstromen van dezoutpiek afgewacht.
Dit had alsvoordeeldat beidebeschikbare sensoren tegelijkertijd indezelfde rioolput konden
hangen, hetgeen een controlemogelijkheid gaf
op het functioneren van desensoren. Onderlingeverschillen in deuitlezingvanbeide sensoren waseen indicatiedat éénvan de sensoren
geblokkeerd was(meestal door toiletpapier).
Hetevenschudden met de lat waaropdesen-

Modelresultatenversusmetingen(inclusief afwijkingen).
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sorenwarenbevestigdbleekeenafdoend middelomvervuilingdirectteverwijderen.
Resultaten
Demeetresultatenzijntijdenshetexperimentdirectweggeschrevenopdelaptop.Afbeeldingïtoontdeuitkomst.Degrafiekmaaktduidelijkdatinderioolstrengeenbehoorlijke
afvlakking vandezoutpiekoptreedt,maardat
aanheteindvandestrengondanksdeafgelegde
afstand van454meternogsteedseenbehoorlijke
piekwaarneembaaris.Tevenskanworden
geconcludeerddateenmeetintervalvandrie
secondeneenvoldoendedekkinggeeftvanhet
verloopvandegeleidbaarheid.
Demetingenzijn vervolgensgebruiktom
teanalyserenofhetmogelijkishet transport
vanopgelostestoffen inderioleringtemodelleren.Demetingen vanhet bovenstroomse
meetpuntzijngebruikt alsinvoervoorhet
model,terwijldemetingen vanhetbenedenstroomsemeetpuntzijngebruiktomderesultatenvandemodelleringtetoetsen.Afbeelding2toontdathetinprincipegoed mogelijk
isomdemetingentereproducerendoorhet
instellen vandedispersiecoëfficiënt. Dever-

schillentussenmodelenmetingenliggenin
deordevangroottevanvijfprocent tussen
metingenenmodelresultaat.

Methetoogophetonderzoeknaarde
interactietussenrioleringen afvalwaterzuiveringkangeconcludeerd wordendat:

Uiteenverificatie metvergelijkbareexperimenten indezelfdestrengvolgtdatde
gevondendispersiecoëfficiënt voordezestreng
goederesultatenoplevert.Hieruitvolgtdathet
inprincipegoedmogelijk isomhet transport
vanopgelostmateriaalnauwkeurigte
beschrijven zodradehydraulischecondities
goedbekend zijn.

•

Deexperimenten inhetrioolstelselvan
Loenenbruikbare meetresultaten hebben
opgeleverdvoorhetanalyserenvanhet
transport vanopgeloste stoffen;

•

Debeschikbareprocesbeschrijvingen voor
hetadvectiefendispersieftransportvan
opgelostestoffen inprincipegeschiktzijn
omdittransport nauwkeurigtebeschrijven;

•

Hetmetenvan'algemeenbekende'processenverfrissende resultaten kanopleverenendemogelijkheidbiedtomdekwaliteitvandebeschikbarecommerciële
rioleringsmodellen tetoetsen.•

Conclusies
Hetuitvoerenvanmetingen indevaak
moeilijkbereikbareenagressieveomgeving
vanderioleringisintoenemendematemogelijkdoordezichsteedsverder ontwikkelende
meettechniek,geholpendoordesteedstoenemendecapaciteitvoordataopslagensnellere
verwerking.Desondanksvergthetuitvoeren
vaneenexperimentinderioleringeengedegenvoorbereidingenzulleneraltijd
omstandigheden zijndiedewerkingvande
apparatuur beïnvloeden,zoalshetuitvallen
vaneenlaptopdooreentemperatuur van~5°C
bijdit experiment.
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