ACHTERGROND

KlWA O N D E R Z O E K T A C H T E R G R O N D E N VAN Z E L F R E I N I G E N D
VERMOGEN

Versnellingwaterzorgt
voorschonere leidingen
Onderzoeknaardeachtergrondenvanzelfreinigendvermogenwijsteropdatookbijlagesnelheden
deleidingenzelfreinigend kunnenzijn.Dezezelfreiniging wordttoegeschrevenaandeversnelling
vanhetwater.Totnutoewerdaangenomenda:pasbijeenbepaaldehogesnelheidsedimentkan
wordenopgewerveld en meegevoerd.
InhetBedrijfstakonderzoek Afnamepatronen zoektKiwanaarde achtergronden
vanzelfreinigend vermogen.Indit onderzoekisderelatie tussende hydraulische
karakteristieken vaneeneindleidingende
wandschuifspanning onderzocht. Ditisde
krachtperoppervlaktedieveroorzaakt
wordtdoordat het water langsdewand
'schuurt'. Hoehogerdesnelheid van het
waterdestegrorerdezekracht wordt.Wanneerdezekracht voldoendegroot is,kan
dezesediment opwervelen zodat het wordt
meegevoerd.Deschuifspanning dieineen
leidingoptreedt isafhankelijk vandediameter,dewandruwheid enhet stromingsbeeld
indeleiding.Dezeschuifspanning moet
hooggenoegzijn omdagelijks bezonken
sediment optewervelenenmeetevoeren.
Voorheen washetuitgangspunt dat bijeen
constante snelheidvan0,4m/shetfijne distributiesediment ineen rrommPVC-leiding
wordt opgewerveld en meegevoerd.
Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant,PWNWaterleidingbedrijf Noord-Holland enNuonWater hebben recentelijk
metingen naarhetdrinkwaterverbruik in
eindleidingen uitgevoerd.Demetingen
toonden aandat degemeten snelheid tijdens
piekverbruik zekerdehelft lagerwasdande
ontwerpsnelheid van0,4m/s.Eendirecre
vraagdieuitdezemetingen naarvoren
kwam,wasdanookofdeeindleidingen nog
welzelfreinigend zijn enofhetmogelijk is
omdematevanzelfreiniging vaneindleidingen te kwantificeren.
Omdezevragen tebeantwoorden was
hetnodigdeterm 'stromingsbeeld' verderre
onderzoeken;deaannamedat bij piekverbruik eenconsrantesnelheidvan0,4m/s
optreedt indenieuwontworpen eindleidingen,isverderonderzocht.In eindleidingen
blijkt eengrilligafnamepatroon optetre-

den,waarbij vrijwelgeensprakeisvaneen
constantesnelheid.Het afnameparroon
wordtgevormddoorpulsen;ertreden continu kleineversnellingen op.Onderzochtis
nu welkaandeeldezeversnellingen hebben
aande schuifspanning.

invloed van versnelling op schuifspanning

dar,bijeensrarionaire (constante) snelheid
van0,4m/s ineenPVC r10mm leiding,een
schuifspanning optreedr diegelijk isaan0,47
N/m 2(dedonker-blauwe lijn).Wanneerverondersteld wordrdatbij0,4m/s zelfreinigingoptreedr, isdeze0,47N/m 2dekritische
schuifspanning.
Uitdegrafiek blijkt ookdat,wanneerde
stroomsnelheid vanom/s invijfseconden
toeneemt naar0,1 m/s,de schuifspanning
tijdens dezeversnelling0,52N/m 2 bedraagt
(delichtblauwe lijn) bijv=om/s.Ditisal
meerdandeveronderstelde kritische schuifspanning!Ditbetekent datookleidingen
waarin lagepieksnelheden optreden, zelfreinigend kunnen zijn,mirsvoldoende puls
optreedt.
Wanneerdehydraulische karakteristiekenvaneenleiding bekend zijn, ishet met
deresultaten vandit onderzoek mogelijk om
uit terekenenwelkeschuifspanning hierbij
optreedt.Opgrond hiervan kandemarevan
zelfreiniging vaniedereeindleiding worden
vasrgesteld.

1.40 ;

- stationair (dv= Om/s)

dv= 0,1 nvs in 5 sec

Sedimentproeven en afnamepatroonmetingen
Tweevragendienu wordenopgepakr in
hetBedrijfstakonderzoek Ontwerprichtlijnenzijn:Bijwelkeschuifspanningen wordt
sedimentopgewerveld enmeegevoerden bij
welkeschuifspanning bezinkt het sediment
weer?énwelkeversnellingen tredenopinde
praktijk?

Schuifspanning
Voordeberekeningvande schuifspanningishetvanbelangdeonderlingegevoeligheid vandehydraulische-endeleidingkarakteristieken teonderzoeken.De
hydraulische karakteristieken zijn dedichtheidvanhetwater/sedimentmengsel, de
snelheid vanhetwaterendeversnellingvan
hetwater.Deleidingkarakteristieken die
zijn meegenomen indeanalyse,zijn dediameterendewandruwheid vandeleiding
(hetmateriaal).Uitdeanalysekomteen
opmerkelijke conclusienaar vorendiegeïllustreerd isinbovenstaande grafiek.
Hierin isteziendatbij lagesnelheden in
eenleidinghetaandeelvaneen versnelling
aandeschuifspanning velemalengroteris
danhetaandeelvandeconstante snelheid
aandeschuifspanning indieleiding.

Hiervoorzullenop laboratoriumschaal
sedimenrproeven worden uitgevoerd enin
eindleidingen afnamepatronen worden
gemeten met tijdsinrervallen vaneenseconde.
Merdecombinatie vanderesultaten van
hetonderzoek Ontwerprichrlijnen enAfnamepatronen ishet mogelijk dematevan
zelfreiniging vaneindleidingen te kwantificeren.Vervolgenskunnen hiermeedeontwerprichtlijnen voorhetontwerpen opzelfreinigend vermogen worden
aangescherpt, f
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Derelatieindegrafiek geldrvooreen n o
mm PVCleidingmeteenk-waardevan0,05
mm.Uitdegrafiek kan worden afgelezen
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