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Hoe zelfreinigendzijn
zelfreinigendenetten?
A. KREUKNIET, H Y D R O N M I D D E N - N E D E R L A N D
G. HOITERMAN, VlTENS OVERIJSSEL
B. B A N N I N K , V I T E N S O V E R I J S S E L
M. V A N D E NB O O M E N , K I W A W A T E R R E S E A R C H

Metingenvan hera/namepatroon mdeopzelfreinigend vermogen ontworpen distributienetten in
BiixemboschenSaendelft latenziendat de werkelijkoptredendepieksnelhedenfors lager uitvallen
dandeontwerppteksnelheden.Hierdoorrijst devraag mhoeverredezenetten 1105 zelfreinigend te
noemenzijnenofhetingaandesedimentziehmetindeuitlopersvandezevertaktenetten ophoopt.
Theoretisch onderzoektoont aan dardedvnamiek van afnamepatronen eenforsebijdrage levertaan
hetzelfreinigende effect eneculageresnelheid kancompenseren. Dezebevindingenzijngetoctstmet
nieuwemetingen doorVitensinRaaltc.Nognooiteerderzijnsimultaan encontinusnelheids- en
uoebelheidmetingen uitgevoerd.Demetingen latenziendat inderdaadsprake isvan zelfreinigend
vermogen.Sedimenthooptzichnierop 111 deuitlopers.
Bijnieuweaanlegvan distributienetten
ontwerpen demeestewaterbedrijven opzelfreinigend vermogen1).Zelfreinigende leidingnetten wordengekenmerkt doorkleinerediametersendaarmeehogerestroomsnelheden
eneeneenduidigestroomrichting.Derichtlijnenstellendatminimaaléénmaalperdageen
snelheidvan0,4 m/sofhogermoetoptreden2).
Hetaanwezigesedimentwordtdaardoor
opgewerveld enmeegevoerd.
Validatie nieuwe ontwerprichtlijnen
Vanafhetmomentdatontwerpen metde
nieuwerichtlijnen opgrotereschaalwerdtoegepast(rond 1999),isdeevaluatiebegonnen
omdenieuweontwerprichtlijnen tevalideren.
Dezeevaluatiebestaatuit:
• fundamenteel theoretisch onderzoeknaar
demechanismen diezorgenvooropwervelingenmeevoeringvansedimentin
drinkwaterleidingen,
• praktijkmetingenomvragenuithetveld
tebeantwoorden enderesultatenuithet
theoretischonderzoektetoetsen
• enbedtijfsspecifieke evaluatieswaarbij met
behulpvaninterviewswordtgeëvalueerd
ofhettoepassenvandenieuwe richtlijnen
pastbinnen de gangbare bedrijfsprocessen.
Hetdoelvandeevaluatieisomopkorteen
langetermijn tekomentotaanscherpingvan
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dehuidigerichtlijnen enopschalingvande
richtlijnenvoordistributienetten naarvermaasde netstructuren.
Ditartikelgaatinop metingendie vorigjaar
zijnuitgevoerdinRaaltcdoorVitens. De metingenende resultatenvande analysevormeneen
belangrijkeschakelinhet onderzoekstraject.
Metingen in Biixembosch en
Saendelft
In2000en 2001 zijn troebelheids-envolumestroommetingenuitgevoerd inBiixem-
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bosch(BrabantWater)enSaendelft (PWN)3i.De
metingenzijn uitgevoerdinleidingendiezijn
ontworpen opzelfreinigend vermogen.De
belangrijkste conclusievandemetingenisdat
deontwerpsnelheid van0,4m/snietofnauwelijkswordtgehaald,maardatdeleidingen
desondankszelfreinigend lijken tezijn.De
werkelijkepieksnelheid ligt lagerdandeontwerppieksnelheid,omdatdeinVEWIN-werkblad 2.1 beschrevenqVn-methodewaarmeehet
momentaneverbruikwordtbepaaldis verouderdenaanherzieningtoeis. Scheffer*»)concludeert:"Doordediversiteitvaninstallatieskan
nietmeermetéénuniforme methodeworden
volstaan".
Eenandereopmerkelijke conclusieuitde
metingeninBiixemboschenSaendelft isdat
ondanksdelagepieksnelhedentochsprake
wasvansedimenttransport.Deverklaring
hiervoorwordtgezochtindeversnellingvan
hetwateralsgevolgvanhetwisselende tappatroons).Metdebeschikbaremetingenwashet
echternietmogelijk ditverband tussende
troebelheids-envolumestroompickenteleggeneneenuitspraaktedoenoverdematevan
zelfreinigend vermogen.Hiervoor iseendatasetnodigwaarbijdetroebelheidendevolumestroomiederesecondeisgemeten.Eendergelijkemeting is inmei2002uitgevoerddoor
VitensinRaalte.
Praktijkmetingen in Raalte
Vitensmatdetroebelheidenvolumestroomineendeelvaneen nieuwbouwwijk
vanRaalte.Dezenieuwbouwwijk maaktdeel
uitvaneengrotereuitbreidingdienogmoet
wordenvoltooid.Dewijkwordtgevoeddoor
eenringvan160mm PVC. Hetvertaktenet
bestaatuitvierstukken leidingendieverjongenvan 075 mm PVC tot050mm,042mmen
032mmHPE(afbeelding 1).Demetingen
warenopgezetomdematevan zelfreinigend
vermogenvandevertakteleidingenvastte

Schematischevoorstellingvan het meetgebiedin Raalte.
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stellen en te verifiëren ofsediment zich niet in
de laatste uitloper van het net,de0 32 m m
HPE, ophoopt.

takte leidingen bezinkt,zijn deze niet zelfreinigend; wanneer het sediment wordt 'opgedronken' wel.

O p z e t van h e t m e e t p r o g r a m m a
Opvier locaties in het vertakt leidingnet
van de nieuwbouwwijk in Raalte is gedurende
twee weken continu detroebelheid ende volumestroomgemeten. Demeetapparatuur is
geplaatst op het begin vande075 mm-leiding
met eenachterliggend verbruik van 30woningen, het eind van deze 075mm-leiding met
een achterliggend verbruik van 14woningen,
het eind van de050 mm-leiding met een achterliggend verbruik van vier woningen en in
de032 mm-dienstleidingvan één woning.

Alswenaar dezelfde dagkijken, maar dan
opeen rijdstip met meer verbruik, krijgen we
een heel ander beeld van de troebelheid.
Afbeelding 3 geeft de troebelheid weer tussen
16.00uur en 24.00uur. Deavondpiek isduidelijk zichtbaar. Bijmeetpunt Awordt een hoge
troebelheid gemeten en bij meetpunt Bzelfs
een nog hogere troebelheid. Het troebelheidpatroon wordt gevolgd, ook bij de meetpunten
CenD,maar dan in afgevlakte vorm.

Om vast testellen ofhet sediment zich
heeft kunnen ophopen op debodem van de
vertakte leidingen en om een uitspraak te kunnen doen overdemate van zelfreinigend vermogen zijn verstoringen aangebracht. Hierdoor ontstaat tijdelijk een hoger verbruik.
Wanneer sediment opde bodem van de leidingen ligt,zaldit worden opgewerveld en leiden
tot een hogere troebelheid. Drie verstoringen
zijn aangebracht: allereersr één gedurende tien
minuten van 0,6kubieke meter per uur, vervolgenséén van rweekubieke meter en tot slot
één vanzes kubieke meter per uur. Deeerste
tweeverstoringen zijn aangebracht op meetpunt D,de laatste opmeetpunt B.Tijdens de
verstoringen iscontinu de troebelheid gemeten. Ook werden iederesecondedata opgeslagen.

Deingaande troebelheid bij meetpuntA
ligt fors hoger dan in denachtelijke uren. De
verklaringzit in dedynamiek van afnamepatronen en het opwervelen van bezonken
sediment inde0 160mm PVC-ringleiding.
Door laagverbruik kan sediment 's nachts
bezinken. Overdag wordt dit sediment opgewervelddoor het hogere verbruik.

Ingaande troebelheid
Demetingen in Raalte hebben een groot
bestand aan gegevens opgeleverd.Voorde presentatie vanderesultaten iseen selectie
gemaakt uit dit databestand.

Metdeeersteverstoring isdemate van
vervuiling van de032 mm- en040 mm-leiding bepaald, met de tweede versroring de
mate van vervuiling vande050 mm leiding.
Dezetweeverstoringen hebben nog weinig
invloed op sedimentverplaatsing in de 075
mm-leiding.

Opvallend isdat dehoogste troebelheid
gemeten wordt in de0 75mm PVC-leiding
(meetpunt B).Tijdens demetingen isin deze
leidingdus meer sediment in oplossingdan in
de 160mm-aanvoerleiding.Dit sediment moet
ergens vandaan komen en waarschijnlijk lag
het opde bodem van de0 75mm PVC-leiding.
Ook isin deze leiding meer sediment in oplossingdan in de benedenstroomse leidingen met
een kleinere diameter. Wederom zijn tweeverklaringen voor de lageregemeten troebelheid
in deze leidingen mogelijk: het sediment ligt
opdebodem van devan de050 mm, 042 mm
en 032 mm HPE-leidingen ofhet sediment is
'opgedronken'.

Devolumestroommetingen laten eenzelfde soort patroon zien alsdemetingen in
Blixembosch enSaendelft. Dealgemene conclusie isdat deontwerppieksnelheid van0,4
m/s nergens wordt gehaald. Degemeten pieksnelheden variëren tussen de0,1 en 0,3m/s.
Met troebelheidsmetingen isonderzocht of
ondanks deze lagepieksnelheden toch sprake
isvan zelfreinigend vermogen.
Detroebelheidmetingen in de nachtelijke
uren bijeen laagverbruik laten zien dat de
troebelheid in de leidingen gering is;de
'ingaande' troebelheid ishoger dan de troebelheid inde vertakte leidingen. Dit is bijvoorbeeld tezien aan de meting in denacht van20
mei 2002(afbeelding 2): Tweede Pinksterdag.
Eenduidelijke ochtendpiek in de troebelheid
ontbreekt. Deoptredende troebelheidpieken
kunnen vrijwel volledig worden toegeschreven
aan deaanvoer van sediment vanuit de0 160
mm-aanvoerleiding (bij meetpunt A).De totale
hoeveelheid troebelheid en dus sediment dat
het vertakte net ingaat, isgroter dan op het
einde aanwezig is.Devraag isofdat sediment
bezinkt in deleidingen ofdat het 'opgedronken' wordt.Wanneer het sediment in dever-
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Aanbrengen verstoringen

Tabel1:

Desnelheden in deverschillende leidingdiameters alsgevolgvan het aanbrengen van
deverstoringen zijn opgenomen in tabel 1.
R e s u l t a t e n van d e v e r s t o r i n g e n
Deresulraten vandeeersteen tweede verstoring op meetpunt Dzijn weergegeven in
afbeelding 4.Tijdens dezeverstoring isde troebelheid gemeren op meetpunt Den B.De
meting op meetpunt B iseen controlemeting

Snelheidsefjecten vonaanbrengenverstoringenop meetpuntenD enB.

verstoring
(meetpunt]

032 m m
HPE

040 mm
HPE

050 mm
HPE

075mm
PVC

0i6o m m
PVC

0,6m3/h (mpD)
2m3/h (mpD]
6m3/h(mpB)

0,34m/s
1,12 m/s

0,16m/s
0,56m/s

0,13 m/s
0,42m/s

-

-

-

-

-

A/o. y.

Troebelheidopzo mei2002, tussen0.00 enS.t
Metingen troebelheid Raalte 20mei 2002

0,14 m/s
0,42m/s

o,x m/s

Troebelheidop20mei2002,tussen16.00 en24.0
Hetingen t r o e b e l h e i d R a a l t e 20 mei 2002

25EE5EEE3
" mpA —mpB

mpC —mpD

- mpA —mpB

mpC — mpD

H

2

0 •-.1 3 - 2 0 0 3

21

PLATFORM

15.SO

Afb. 4:

IS.SS

IS

Troebelheid tijdens verstoring 1 i

dielaatzienhoehoogdeachtergrondtroebelheid is.Demetingenopmeetpunt Dgeven tijdensdeeerstetweeverstoringen informatie
overdetroebelheid inde032mm,040mmen
050mmHPE-leidingen.Omderesultatenop
dejuistemanier teinterpreteren ishetnoodzakelijk ingedachten tehoudendatwaterzich
alseenpropdoorhetleidingnetverplaatst.In
afbeelding 4zijndeeffecten vandeeersteverstoringen van0,6kubiekemeterperuurte
zientussenhettijdsinterval 16:02 en 16:12en
deeffecten vandetweedeverstoringvantwee
kubiekemeterperuur tussenhet tijdsinterval
16:12 en16:22.Binnendezeintervallen isaangegevenvanwelkeleidingdiameterdegemetentroebelheidvanhetwaterafkomstig is
(propstroom).
Uitdegrafiek blijkt datgedurendedeeersteverstoringde troebelheid nietstijgt,wanneerhetwateruitde032mm-leidingwordt
gemetenopmeetpunt D.Wateruitde040
mm-leidinggeeft eengeringeverhogingvan
troebelheid tezientotcirca1 FTU. Hetwater
uitde050mm-leidingveroorzaakteenlaagen
stabieltroebelheidsniveau vangemiddeld0,2
FTU. Desnelheden in040mmen050mmleidingzijnooknoglaag(tabel 1).Daaromiseen
tweedeverstoringaangebracht.Ophet
momentdatdeverstoringwordtvergrootnaar
tweekubiekemeterperuurendesnelhedenin
de040-en050mm-leidingentoenemen tot
0,56m/sen0,42m/s,gebeurtineersteinstantienietsmetdetroebelheid;ditiswaterdat
afkomstig isuitde040-en050mm-leiding
(wantde032mm-leidingisalschoon).Deze
leidingenzijn na2,5minuten ververst.Ophet
momentdatwatervanuitde 075mm-leiding
gemetenwordt,stijgt detroebelheidvanwater
directnaar3 FTU. Ditisopmerkelijk, omdat
desnelheidsverhoging inde075mm-leiding
alsgevolgvandetweedeverstoring,0,14m/s,
nogzeergeringis(tabel1).
Opgrondvanresultatenvandeeerste
tweeverstoringen blijktdatde050mm-,040
mm-en032mm-leidingen schoonzijn.In
:
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Troebelheid tijdens verstoring 3.

dezeleidingenheeft zichvrijwelgeen
sedimentopgehoopt.Detweedeverstoring
geeft,evenalsdeongestoordemetingvan20
mei2002(afbeelding 2),eenindicatiedatde
075mm-leidingvervuild is.Ditisverder
onderzochtdoorhetaanbrengen vaneenderde
verstoringop meetpuntB.
Bijdederdeverstoringvanzes kubieke
meterperuurgedurende 15minuten opmeetpuntB isdetroebelheidgemetenopmeetpuntenAenB(brandkranenIenII).Detroebelheidmetingen opmeetpunt Bgeveneen
indicatievandematevanvervuilingvande
075mm-en0i6o mm-leidingen.In afbeelding5zijnderesultatenvandemetingen
weergegeven.
Indegrafiek iseengestippeldelijngetekend,dieaangeeft datdeoorspronkelijketroebelheidinde075mm-leidingeigenlijk hoger
moetzijndanisgemetenopmeetpunt B. Tijdensdetweedeverstoringisnamelijkaleen
deelvanhetaanwezigesediment verwijderd.
Naverversenvande075mm-leidingwordtde
troebelheidvanhetwaterafkomstig uitde
0i6omm-aanvoerleidinggemeten.Vanafdat
momentstijgt detroebelheid inderichting
van4FTU. Naafloop vandeversroringdaaltde
troebelheidrelatiefsnelnaareenlagerewaarde.Dirduidteropdatsprakeisvanlichr
sedimentdatsnelbezinkt.
Conclusies
Uitdetroebelheidsmetingen blijktdatde
0i6omm-aanvoerleidingvuilis.Hogerdan4
FTUkomtdetroebelheidnaeenflinkeverstoringechterniet.Hetverstoordewatervoldoet
nogaandeVEWIN-aanbevelingenvoortroebelheid,maarkomtindebuurtvanvisueel
waarneembaar bruinwater.Ookbestaatrisico
opophopingvansedimentindeleidingendie
aftakken vandezeaanvoerleiding.
Indeaftakking zienwehetvolgendebeeld:
sedimentatie enopwervelmgtredenop inde
075mm-leidmg.Inde050mm-,040mm-en

032mm-leidingen tredengeensedimentatie
enopwervelingop.De75mm-leiding isdaarmeelichtvervuilend renoemen.Opwelketermijneventueelzichtbareproblemendoor
bruinwarerontstaan,isopgrond vandeze
metingenniettevoorspellen.Omierstekunnenzeggenoverde snelheid vanvervuilenis
meerinzichtnodigindedynamiekvande
afnamepatronen indezeleidingovereenlangereperiode.
Demetingen latenziendatgeensprakeis
vansedimentophoping in delaatste uiteinden
vandeaftakking; dekleinerediameters(032
mm,040mmen050mm)zijn zelfreinigend,
ookalligtdegemetenpieksnelheid forslager
dandeontwerppieksnelheid. Voordekleinere
leidingdiameters blijktdatheteffect vande
dynamiek vandeafnamepatronen voldoende
isomdezelageresnelheidtecompenseren. *
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