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wordt gereflecteerd alseen bundel infrarood
licht een suspensie raakt. Veleexterne factoren
(weerkaatsing opgrofvuil), maar ook interne
eigenschappen van desuspensie kunnen de
interpretatie van demeting beïnvloeden. Dit
kan bijvoorbeeld het verschil in reflectie van
een rond en een vierkant deeltje met dezelfde
massa zijn.

Hetmonitorenvan
troebelheidin eengemengd
rioolsvsteem
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In hetgemengde rioolstelsel van Loenen(gemeenteApeldoorn] heeft deTechnische Universiteit Delft
eenonderzoek uitgevoerd naarstoftransport in riolen(zieook hetartikel hiervoor]. Hiertoe isop
meerdere plaatsen continu detroebelheidgemeten. Uit deverkregen meetwaarden blijkt dat de variaties van detroebelheid tijdens deafvoervan neerslagaanzienlijk kunnen zijn. Bovendien verlopen de
variaties ineen tijdsbestek van enkele minuten.Aangetoond wordt dat voor lietvolgen van de variatiesecu meetfrequentie van eensper minuut isaan te raden.
In 2001 isdeTechnische Universiteit Delft
gestart met een onderzoek naar stoftransport
in riolen. Hiervoor wordt op verschillende
plaatsen in het gemengde stelsel van Loenen
(gemeenteApeldoorn) continu de troebelheid
van het rioolwater gemeten. Dit artikel behandelt de initiële resultaten van het onderzoek.
Het onderzoek in Loenen is uitzonderlijk
omdat:
•

Detroebelheid werd gemeten op kleine
afstand van de rioolbodem (5cm).Hierdoor vond op sommige locaties ook bij
droogwecrafvoer registratie plaats en kon
het troebelheidverloop gedurende de hele
bui worden gevolgd;

•

Eropacht locaties metingen werden verricht, in plaats vanbijvoorbeeld alleen bij
de overstort;

•

Demeetfrequentie (éénmeting per
minuut) relatiefhoogis;

Dewaterhoogte- en neerslaggegevens werden beschikbaar gesteld door Witteveen+Bos,
waar men bezigwas met een kalibratievan het
hydraulische model van het stelsel.

Troebelheid
Alvorens de resultaten re behandelen
wordt eerst kort ingegaan opdeeenheid 'troebelheid'. Troebelheid isnamelijk een moeilijk
tebeoordelen parameter. Dit komt doordat de
troebelheid wordt afgemeten aan de hoeveelheid licht dieonder een hoek van90graden

Ajh. 1:

Toch istroebelheid een aantrekkelijke
parameter om temeten. Dereden hiervoor is
de hoge meetfrequentie die kan worden
bereikt (tot vijf metingen per seconde)en de
lagekosten in vergelijking tot monstername.
Tevens bestaat eengrote correlatie tussen troebelheid en het totalegehalte aan zwevende stof
en/of het chemisch zuurstofverbruik. Om de
precieze relatie tebepalen moet overigens
altijd worden bemonsterd, omdat de relatie
per locatie verschilt. Eencombinatie van troebelheidmetingen en monstername kan in
kwaliteitsonderzoeken tot een kostenbesparing en een vergroting van de nauwkeurigheid
van de meetresultaten leiden.
Zonder in tegaan op de verschillende soorten sediment in een riool kan wel iets worden
gezegd over de variaties van de troebelheid in
rioolwater. Het aanwezige sediment wordt
aangevoerd met het huishoudelijk en industrieel afvalwater ofkomt met regenwater het
stelsel binnenstromen. Ingeval van hoge
grondwaterstanden kunnen ook bodemdeeltjes met lekwater worden meegevoerd. De
variaties in troebelheid worden veroorzaakt
door variaties in de inkomende vuillast en door
erosieen sedimentatie van het slibbed.Door de
watersnelheden in het sysreem re verbinden
met de troebelheden, kan een uitspraak
worden gedaan over het erosie-en sedimentatieproces.

Hetgemengde rioolstelsel van Loenen.Denummers^even deplaatsen aan van detroebclheidsensoren.

*

•

Deresultaten gecombineerd konden
worden met metingen van het waterpeil
en neerslaggegevens.

Afbeelding 1 toont het betreffende stelsel
Met behulp van arcering isaangegeven in welkerioolstreng deproefvanJ. Langeveld heeft
plaatsgevonden zoals beschreven inzijn artikel.
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Plot troebelheld-waterpel 18-07
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Troebelheden enwaterhoogtengedurendeeen bui op 18juli 2001bijSoi.
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Onnauwkeurighedengedurende debui opi8juÜ200i bij Soi indieneen

Indeafbeelding zijn de verschillendefasen vonhet troebelheidsverloop te

mect/requentievaneenspervijf minuten inplaatsvaneensperminuutwordt

zien.

gebruikt.

Meetresultaten
Hoewel een rioolstelsel een erg ongunstig
milieu isvoor optische metingen, hebben de
metingen in Loenenbewezen dat bruikbare
gegevens kunnen worden verkregen. Afbeelding 2toont deverkregen troebelheidgegevens
tijdens een bui op 18juli 2001,tezamen met de
corresponderende waterpeilen. De overstorthoogte bevindt zich op ongeveer 180cm. Zelfs
desteilepiekin de troebelheid gedurende de
overstort wordt door eenzodanig aantal meetpunten gedekt dat willekeur vrijwel uitgesloten is.
Degepresenteerde bui geeft een goed beeld
van deverkregen meetwaarden tijdens het
onderzoek. De meeste (langere) buien zijn in
vier fasen te verdelen:
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Meetfrequentie

Snellevariaties indetroebelheid geduren-

Deresultaten vande troebelheidsmetingen zijn geanalyseerd op desnelheid waarmee
variaties optreden. Autocorrelatie-analyses
toonden aan dat degebruikte frequentie van
eens per minuut voldoende was om de variaties weer tegeven.Wanneer een meetfrequentie van eens per vijfminuten wordt gesimuleerd voor debui van 18juli, blijkt echter veel
informatie verloren tegaan (zieafbeelding 3).

de het vullen van het systeem;
deoverstortfase (indien aanwezig)
Tijdens een overstort issoms (niet altijd!)
een troebelheidpiek tezien;
het leegpompen van het stelsel
Tijdens de lagestroomsnelheden gedurende het leegpompen van het stelsel werden lage
troebelheden met zeer kleine variaties gemeten;
de final flush
Verhoogde schuifspanningen alshetsysteem bijna isleeggepompt, zorgen voor opwervelingvan slib.

Bemonsteringsttjdstippen bijdeoverstortop ïSjuli alseenvolumeproportionelestukbemonsteringper100
kubiekemeterwas.gebruikt.
Troebelheid en gefingeerde monstermomenten tijdens de
overstort op 18 iull 2001

Hieruit volgt dat een kwaliteitsonderzoek
zich niet kan beperken tot alleen monstername.Normaliter wordt alleen (volumeproportioneel)gemonsterd gedurende een overstort.
Wanneer na iedere 100kubieke meter een
steekmonster zou wotdengetrokken, dan zou
dit voordeoverstort van 18juli de monsterpunten uit afbeelding 4hebben opgeleverd.
Het isduidelijk dat met alleen metingen
opdezedrie momenten het exacteverloop van
de troebelheid onmogelijk kan worden
gevolgd.

Conclusie
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Hoewel nog veel werk moet worden verzet
voordat alle meetgegevens van het onderzoek
in Loenen zijn geanalyseerd, zijn de initiële
resultaten hoopgevend. Niet alleen is bewezen
dat continue troebelheidmeringen in een riool
mogelijk zijn (ookop kleine afstand van de
bodem),ookgeven deresultaten direct nieuwe
inzichten in het verloop van de rioolwaterkwaliteit gedurende een bui.De belangrijkste
conclusie isdat devariatie vande troebelheid
aanmerkelijk sneller verloopt dan tot nu toe
werd verondersteld, zodat een traditionele
bemonstering ontoereikend is.Een meetfrequentie van eens per minuut issterk aan te
raden voorelkonderzoek naar de kwaliteit van
rioolwater.«
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