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processensystematischinbeeldtebrengen,
wordteenmassabalansmodelgebruikt(zie
afbeelding ï).Debergingvanmassaofdeeltjes
inhetleidingnetwordtbepaalddoorhetverschiltussendeingaandeenuitgaandemassa
plusdenettoproductievanmassa1'.Hettransportvandeeltjesdoorhetleidingnetisafhankelijkvandeaardenhetgewichtvandedeeltjesin
combinatiemetdehydraulischeomstandighedeninhetleidingnet.Doorlagestroomsnelhedenzalbezinkingplaatsvinden,terwijl bij
eenhogerestroomsnelheiddeeltjes kunnen
wordenopgewervcldenafgevoerd.Wanneer
nettomeerdeeltjesbezinkendanopwervelcn,
zaldesedimentlaagdikkerworden.
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Klachten over b r u i n water
Opwervelingvansedimentkanleidentot
klachtenoverbruinwater.Deaanwezigheid
vansedimentinhetdistributienet isdaarom
ongewenst.Omdatsedimentteverwijderen
wordtinNederlandvoornamelijkmetwater
gespuid,waarbijmenstreeft naareenminimalespuisnelheid van1,5m/s.Dezesnelheidis
echternietinalleleidingenhaalbaar.Ditgeldt
inhetbijzonder voorlangespuitrajecten met
eengrotedrukvalendelenvanhetleidingnet
meteenlagedruk.
Eenandereaanleidingvoorditonderzoek
vormendeuitkomstenvaneenrapportvan
AWWARF2',datenkelecasesbehandelt waaruit
blijktdatbijrelatieflagerespuisnelhedenal
eenaanzienlijke sedimentverwijdcringplaatsvindt.
Hetdoelvanditonderzoekishetontwikkelenvaneenmethodevoorhetbepalenvan
hetschoonmaakeffect vanverschillende
spuisnelheden.Ditgebeurtaandehandvan
praktijkmetingen.Doorinzichtinderelatie
tussendespuisnelheidenhetschoonmaakeffect kunnenschoonmaakplannen beter
wordenaangepastopdelokalesituatie.
Metingen
Intotaaldriemetingenzijnuitgevoerdop
tweelocaties:Oud-Beijerland(Evides)en
Leusden(HydronMidden-Nederland)(zie
tabel).Omdevariarievanderesultaten binnen
eendeelgebiedtebepalen,zijn inLeusdentwee
metingenuitgevoerdopkorteafstandvan
elkaar:EsdoomhofenLarikslaan.

Bedload
transport

Tijdenseenmetingwordteendistributieleidinggespuidvanuiteenschoneaanvoerleiding,hetzogenaamdeschoonwaterfront (SWF,
zieafbeelding 2).Desnelheid indedistributieleidingwordtmeteenvolumestroombemeterdebrandkraan metstappenvan0,25m/s
verhoogdtot2,0m/s.Perlocatiewordtoptwee
plekkendetroebelheidgemeten:aanhetbegin
vandedistributieleidingenophet spuipunt.
HjO # «200« 65
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brandkraan

metingen
t

1f spuipunt

Hetspuipunt:eenvolumestroombemeterdebrandkraan
uiraerustmeteendubbelekop. Hetwaterwordtnaarrechts
ajgevoerd.Opde/otowordteenmonster.genomen.

Uitvoeringvan demetingen.

Relatie troebelheid e n concentratie
gesuspendeerde stof
Tijdens de metingen in Oud-Beijerland en
Leusden zijn monsters genomen waarvan de
concentratie gesuspendeerde stofis bepaald.
Door detroebelheid en deconcentratie gesuspendeerde stofvan meerdere monsters tegen
elkaar uit tezetten kan deonderlinge relatie
worden bepaald (afbeelding 3).Op basisvan de
tesultaten moet de relatie tussen troebelheid
engesuspendeerde stofworden gesplitst in
twee delen:
>5FTU:de relatie kan met grote mate van
nauwkeurigheid worden bepaald;
<5FTU:derelatie kan minder nauwkeurigworden bepaald.

heiddiebij een spuisnelheid van 2,0m/s wordt
verwijderd. Het ismogelijk dat de werkelijke
hoeveelheid sediment groter is,omdat een deel

heid verwijderbaar sediment dat bij een
bepaalde spuisnelheid wordt verwijderd. Voor
het bepalen van de totale hoeveelheid verwijderbaar sediment isgekozen voorde hoeveel-
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Het schoonmaakeffect wordt uitgedrukt
in netto sedimentverwijdering met als eenheid
massa verwijderd sediment per leidinglengte
(mg/m).Het massatransporr op het spuipunt
moet men hiervoor verminderen met het
massatransport in deschone aanvoerleiding.
Dit wordt opzijn beurt bepaald op basis van de
troebelheid en volumestroom. Om de troebelheid tevertalen naar massa sediment is een
omzettingscurve noodzakelijk diede relatie
weergeeft tussen troebelheid en de concentratiegesuspendeerde stof(zwevende deeltjes).

gesuspendeerde- stofconcentrat e(mg/l)
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Relatie tussen troebelheid enconcentratie.gesuspendeerdestof.

Ajb.4:

Sedimentverwijderingscurves.
100%

Voormeetlocatie Oud-Beijerland isde
spreiding van detroebelheid van de genomen
monsters tegering,waardoor het niet mogelijk isom een relatie tussen detroebelheid en
deconcentratie gesuspendeerde stofvast te
stellen. De metingen diewel beschikbaar zijn,
komen echter sterk overeen met de metingen
in Leusden.Bij het bepalen van de sedimentverwijderingscurve voor meetlocatie OudBeijerland isdaarom gekozen voor het toepassen van deomzettingscurve van Larikslaan.
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Sedimentverwijderingscurves
Op basis van desedimentverwijdering per
spuisnelheid isde sedimentverwijderingscurve
bepaald (zieafbeelding 4).Dezecurve geeft
inzicht in het percentage van detotale hoeveel-
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spuisnelheid (m/s)

1.5
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vanhetsedimentzelfsbijeenspuisnelheidvan
2,0m/snietopwetvelt.
Eenrechtesedimentveiwijderingscutve
betekentdatdetoenamevandesedimentverwijderinggelijk isaandetoenamevande
spuisnelheid:eenverdubbelingvandesnelheidleverteenverdubbelingvandesedimentverwijderingop.Eenafvlakkende sedimentverwijderingscurve (eencurvedieinhetbegin
steillooptenlangzaamafvlakt) betekentdat
sedimentverwijdering voornamelijkbijeen
lagesnelheidplaatsvindt.Deverwachtingis
datgemakkelijkopwervelbaarsedimenteen
afvlakkende sedimentverwijderingscurveoplevert.Verderwordtverwachtdatdeinitiële
sedimentverwijdering laagis,waardoorde
sedimentverwijderingscurve inhetbeginvrij
vlakis,omdateendeelvanhet'zeergemakkelijk'opwervelbaarsedimentondernormale
omstandigheden alwordtopgewerveld.
Uithetverloopvandegevondensedimentverwijderingscurvesblijktdatdezeper
locatieverschilt.Bijmeetlocatie Oud-Beijerlandisdesedimentverwijdering bij0,25m/s
hetgrootst,terwijl inLeusdeneengelijkmatigerverloopvande sedimentverwijdering
zichtbaaris.
Bijnaderebestuderingvandegegevens
hlijkthetspuitraject vanmeetlocatieOudBeijerland nietgelijkmatig vervuildis.Opdeze
locatieishetsedimentdatverwijderd wordt
hijeenspuisnelheid van0,25m/s afkomstig
v
anhetdeelvanhetspuitraject dataaneen
beperktaantalaansluitingen heeft endaarom
ondernormaleomstandigheden eengeringe
snelheidheeft.DemetinginOud-Beijerland
laatziendatonderdezeomstandigheden het
aandeelgemakkelijk opwervelbaar sediment
grootis.Debenodigdespuisnelheidisdaardoorlaag:met0,5m/swordtruim85procent
v
anhetsediment verwijderd.

Desedimentverwijderingscurves voor
EsdoornhofendeLarikslaanvertoneneenkleineresedimentverwijdering bijeenlagesnelheidinvergelijkingmetmeetlocatieOudBeijerland.OpmeetlocatieEsdoornhofblijkt
eenvrijwellineairverbandtebestaantussen
desedimentverwijdetingenspuisnelheid
waarbijdesedimentverwijdering niet afvlakt
bijhetbenaderenvande2,0m/s.Hieruit lijkt
hetwaarschijnlijk datbijeenhogerespuisnelheidmeersedimentkanworden verwijderd.
Hetmeestopvallendzijn deuitkomsten
vanmeetlocatieLarikslaan:eenflinketoename
vandesedimentverwijdering bijdeovergang
van0,25naar0,5m/s.Voordezelocatieblijkt
tussende0,25en0,5m/seenomslagpuntte
wordenbereiktwaarbijeengrotehoeveelheid
sedimentloskomt.Ditomslagpuntisvan
grootpraktischbelang:alsdemaximaalhaalbarespuisnelheidgroterisdandestroomsnelheidvanhetomslagpunt,heeft spuieneen
duidelijk schoonmaakeffect.
Voorhetvertalenvandesedimentverwijderingscurvenaareenminimaalbenodigde
spuisnelheidmoeteenminimalesedimentverwijderingwordengedefinieerd.Bijeen
gewenstesedimentverwijdering vanminimaal
90procentligtdebenodigdesnelheidtussen
de1,0en1,75m/s.
Doordesedimentverwijdering vaniedere
spuisnelheidoptetellenkandetotalehoeveelheidopgewerveldsedimentvooreenmeetlocatiewordengekwantificeerd enontstaateen
objectievemaatstafvoordematevanvervuilingvaneenleiding.Degemiddeldevervuiling
vandemeetlocatiesOud-Beijerland,EsdoornhofenLarikslaanbedraagtrespectievelijk85,
216en416mg/m.VoorOud-Beijerland kan
onderscheidwordengemaakttusseneen
schoonenvuildeelmeteenvervuilingvan
respectievelijk 19en333mg/m.Devervuiling
kandusplaatselijkzeersterkverschillen.

Conclusies
Deopgestelde sedimentverwijderingscurvesverschillenvanelkaar,ookvoordistributieleidingenopkorteafstand vanelkaaren
ondergelijkeomstandigheden.Bijeen
gewenstesedimentverwijdering van minimaal
90procentligtdebenodigdesnelheid tussen
de1,0en1,75m/s.
Voorsituatieswaareenspuisnelheidvan
1,5m/snietmogelijk is,kanaandehandvan
desedimentverwijderingscurve vcoreen
gegevenmaximaalhaalbarespuisnelheidde
nettosedimentverwijdering wordenbepaald.
Voorhetopstellenvaneen sedimentverwijderingscurveiseenuniforme methodeontwikkeld.Daarnaastkanmetdezemethodeop
objectieveenuniforme wijzedevervuilingvan
eenleidingwordenvastgesteld.
Degevonden sedimentverwijderingscurveslatenziendatinsommigegevallenookbij
eenspuisnelheidlagerdan 1,5m/seen flinke
sedimentverwijdering mogelijk is.BijmeetlocatieOud-Beijerland wordtbijeenspuisnelheidvan0,5m/seensedimentvetwijdcringvan
ruim85procentbereikt.Despreidingisechtet
groot.Daaromzullenaanvullendemetingen
moetenaantonen welkefactoren maatgevend
zijnbijhetveroorzakenvandezespreiding. %
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