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Interactieshinnenhet
afvalwatersysteem
J E R O E N L A N G E V E I D , ROYAL H A S K O N I N G

Samenwerkingbinnen de waterketeneninhetbijzonderbinnenbetafvalwatersysteem vormtéén van
despeerpunten uit de RijksvisieWaterketen.Kennisoverdesamenhanginhet/unctionerenvanriolering enafvalwaterzuivering ishierbijonontbeerlijk. Deresultatenvan hetonderzoek'Interactiesbinnenhetafvalwatersysteem' hebbenhetinzicht indesamenhang binnenhetafvalwatersysteem vergroot,waardooreen beterea/stemmingtussenrioleringenafvalwaterzuivering mogelijkwordt.
Optimalisatievanafvalwatersystemen is
eenonderwerpdatsmdsheteindvandevorige
eeuwvolopindebelangstellingstaat.Deinde
praktijkgegroeidemethodevoorhetuitvoeren
vanoptimalisatiestudies isinmiddelsvervatin
LeidraadRioleringmoduleBiooo.Zoophet
oogis daarmeehetoptimaliseren vanafvalwatersystemen eengoedontwikkeldetakvan
sport.Inhetlichtvandehuidigenormen,de
basisinspanningendeeffluenteisen, kloptdit
beeldinderdaad redelijk.
Desondanksbestaathetgevoeldatmetde
gangbareoptimalisatiestudies niethetondersteuit de kanwordtgehaald.Inhet bijzonder

deinteracties binnen het afvalwatersysteem
blijven onderbelicht indezestudies.Hetis
hierdoorheelgoedmogelijk dat maatregelen
dienugetroffen wordenbijeennadereanalyse
vandeinteractiesbinnenhet afvalwatersysteemeenstukmindetaanttekkelijk blijken te
zijn.Eenbekendvoorbeeld hiervanisdenegatievedoorwerkingvanextraberginginderioleringop hetfunctioneren vaneen afvalwaterzuivering.Hierbij wordteendeelvandewinst
bijdeoverstorttenietgedaandooreenextra
vuillastbijde afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Hetdoelvanhetonderzoekis analyseren
watde meerwaardeisvanhetmeenemenvan

Ammomumconcentratie mheteffluent,uitgezet tegenhetin/luentdebiet.

In1999begonaande TU Delft hetonderzoeknaardeinteractiesbinnenhetafvalwatersysteem.Ditonderzoekwerdondersteunddooreenwerkgroepwaarinnaast
Atcadis,insamenwerkingmetHKV Lijnin
waterenVertis,GrontmijenWitteveen+Bos
participeerden.Hetsuccesvolverlopen
onderzoekheeft inmiddelseenvervolg
gekregenmethetonderzoek'Interacties
binnen hetafvalwatersysteem II', waar
eldersinditnummer naderopwordtingegaan.Ditartikelbehandeltingrote lijnen
deonderzoeksresultaten uithetproefschrift 'Interactionswithinwastewatersystems'.JeroenLangeveidpromoveert hierop
bijprofdr.ir.FrançoisClemensenprofir.
JaapvanderGraafaande TU Delft op ro
september.

deinteractiestussenrioleringen afvalwatetzuiveringvooroptimalisatiestudies voorhet
afvalwatersysteem.
Inhetonderzoekisgekozenvooreenprobleemgcorienteetdeaanpak.Dithoudtindat
ineersteinstantie isgeanalyseerdwelkemfluentfluctuaties vanbelangzijnvoorhet functionetenvaneenafvalwaterzuivering. Vervolgensisonderzocht inhoeverredehuidige
generatie rioleringsmodelleninstaatisomde
televanteinfluentfluctuaties tesimuleren.Op
basisvanderesultatenvandezetweestappen
isineencasestudyde samenhangenderolvan
deintetactiesbinneneen afvalwatersysteem
naderonderzocht.
Gevoeligheid AWZI voor influentfluctuaties
De gevoeligheidvanhetfunctioneren van
eenzuiveringsinstallatie voorfluctuaties inhet
influent isgeanalyseerdopbasisvanmetingen
enmodellering.De analysevanhet functioneren ishierbij beperkttotde effluentkwaliteit.
Naasthetroutinematige meetprogramma
wordttegenwoordigopveel afvalwaterzuiveringsinstallaties eenaantalparametetshoogfrequent gemeten,bijvoorbeeld tenbehoeve
vandeprocesregeling.Dezemetingen kunnen
eenschataaninformatie bevattenoverde
gevoeligheidvanhetfunctioneren vandezuiveringvoor influentfluctuaties.
Afbeelding 1geeft eenvoorbeeldvooreen
zuiveringsinstallatie,waargedurendeeen
periodevaneenaantalwekenhetverloopvan
hetinfluentdebiet endeammoniumconcenttatieinheteffluent elkeminuut isgeregistreerd.De grafiek laatduidelijkziendateen
sterkesamenhangbestaattussenhet influentdebietendeammoniumconcentratieinhet
effluent. Voorhervoorspellenvandeammoniumconcentratie isechternaastinformatieover
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het influentdebiet ook informatie nodig over
destikstofconcentratie in het influent en over
deactuele situatie vande zuiveringsinstallatie.
Opbasis vanbeschikbare meetgegevens is
eenanalyseuitgevoerd vandekwaliteit van
gangbare modellen voor afvalwaterzuiveringen.
VoorAWZIKatwoude iseenASMi-modelopgesteld met behulp vanSIMBA. Dit model isgekalibreerd aandehand vandebeschikbare hoogfrequente metingen,aangevuld met een aantal
monsternamesessies.Deovereenstemming tussen modelresultaat en meting isoverhet geheel
bezienbehoorlijk, zodat het model gebruikt
konworden vooreen nadereanalysevande
gevoeligheid voorinfluentfluctuaties. Uit deze
gevoeligheidsanalyse bleekdat het functioneren
vaneenafvalwaterzuiveringsinstallatie met
namegevoeligisvoor fluctuaties in het influentdebiet endeammoniumconcentratie in het
influent. Fluctuaties indeCZV-concentratie in
het influent zijn voor het functioneren vande
zuiveringveelminder van belang.
" . . . 4—*»

Processen in de riolering
In de riolering speelt zicheen groot aantal
processen afdiede fluctuaties in samenstelling
en debiet van het afvalwater beïnvloeden.
Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste
processen inde riolering. Ophet sedimenttransport na isvoorelk vande processen
onderzocht watde huidige stand der techniek
isen ofde kennis over deprocessen voldoende
isvoor het analyseren van de interacties binnen het afvalwatersysteem.
Hydrodynamica
Voorhet rioolstelsel van Loenenzijn 15
buien gekalibreerd.Zedienen tevens alsbasis
voor deanalysevan de huidige kennis van het
transport van gesuspendeerd materiaal.De
gesimuleerde waterstanden hebben een afwijkingdie ligt in de orde vangrootte van enkele
centimeters en ook het verloop van het debiet
in meting en model blijkt goed overeen te
komen tijdens een bui.
Transport opgeloste stof
In het onderzoek zijn twee beschikbare
modellen tegen het lichtgehouden:SOBEKen
Hydroworks.Hierbij isde kwaliteit van de
modelresultaten getoetst aan de hand van
tracerexperimenten en metingen.
Detracerexperimenten zijn uitgevoerd in
derioolstelsels Loenen en Beekbergen.Deexperimenten laten ziendat zowelSOBEKals
Hydroworks een tamelijk grote numerieke dispersievertonen.Dit houdt in dat deze modellen pieken in concentraties meer afvlakken dan
op basis van metingen mag worden verwacht.
In de praktijk levert dit geen grote problemen
op doordat deconcentratieveranderingen in
afvalwater niet zogroot zijn [zieafbeelding 2).
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ZuiveringTilbury-Noord.

Tabel 1.

Parameters, debijbehorendeprocessenenhun relevantiemet betrekking tot deinteractiesin het afvalwatersysteem.

betrokken processen

parameter

relevant

debiet
hydrodynamica
opgelost/fijn gesuspendeerd materiaal (< 63urn) transport opgeloste stof
gesuspendeerde/bezinkbare fracties (63-100(jm) sedimentatie / resuspensie
sediment (?100urn)
sedimenttransport
afbreekbaarheid
omzettingen

Ajb.2:

Ja
a

J

nauwelijks
nee
wellicht

Gemetenen^emodelleerdverloopvan deconcentratieammoniumtijdenseenbuiop 1 april2003in
Ulvenhout.

12:00

18:00

00:00
06:00
tijd(hh:mm)

12:00

18:00

00:00

00:00
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niet tebepalen, waarschijnlijk vanwege de
sterke variatie in eigenschappen van het gesuspendeerd materiaal.Nader onderzoek moet
uitwijzen in hoeverre het inzicht in de telatie
tussen hydraulische omstandigheden en troebelheid uiteindelijk kan leiden tot een betere
voorspelling van devuilvracht over de overstort.

Oppervlaktewater

Omzettingen in de riolering

AWZI'Katwoude'
SIMBA 3.4+ ASM1

Rioolsysteem'Loenen'
HydroworksQMvs.6
Aß), y.

Semi-hypotrierischstedelijk afvalwatersysteem.

Transportgesuspendeerd materiaal
Het transport vangesuspendeerd materiaal isonderzocht op basis van ttoebelheidsmetingen in het rioolstelsel van Loenen.Uit een
analysevan deresultaten van het pet bui geka-

Aß.4:

Op basis van literatuuronderzoek en een
experiment in het rioolstelsel van Beekbergen
isgeconstateerd dat de variaties in concentratiesCZVoverdedagaanzienlijk groter zijn dan
deverandering inCZV-concentraties door
omzettingen inde riolering.Dit leidt tot de
conclusie dat deomzettingen in de riolering
alleen in heelspecifieke gevallenvan belang
kunnen zijn voor het analyseren van het functioneren vaneen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

libreerde hydrodynamische model endegemeten troebelheid volgt dat het verloop van de
troebelheid een duidelijke relatie heeft met
hydraulische parameters als stroomsnelheid
en schuifspanning. Eeneenduidige relatieis

Praktijkvoorbeeld
In depraktijk ishet van belang om te
weten op welke wijze de interacties binnen een
afvalwatersysteem doorwerken op het functioneren van een afvalwatersysteem. Dit is onderzocht voor ammonium, totaal stikstofenbiodegradeerbaar CZV,waarbij zowel naar
concentraties in het effluent als naar de totale
vrachten isgekeken.

Effectvanhetverladenvandepompcapaciteitopdeanimoniumconcentraticinheteffluent vandeAWZI tijdensde bui.

pompcapaciteit = 0.7 mm/h
pompcapaciteit = 0.6mm/h
pompcapaciteit = 0.5mm/h

Beschrijvingcase
Op basis vandegekalibreerde modellen
van het rioolstelsel van LoenenenAWZIKatwoude iseen semi-hypothetisch afvalwatersysteem opgesteld,dat loostopeen locatieop het
oppervlaktewater. Hetverschilin schaalgroottevan Loenen en Katwoude isopgeheven doot
het rioolstelsel op teschalen.In dit artikel
wotdt het effect vandeinteracties geïllustreerd
aan de hand van een bui van 21mm met een
herhalingstijd van eenjaar.
Afbeelding 4toont dat depiek in de
ammoniumconcentratie in het effluent van de
zuiveringsinstallatie tijdens een bui sterk kan
worden beperkt door het verlagen van de
pompcapaciteit. Een verlaging van de pompcapaciteit leidt echter ook tot een verhoging van
het overstortend volume.Welkeffect dominanr isblijkt aftehangen van deparameter op

0.8
1
1.2
tijdsinds beginsimulatie (dag)

Tabel2.

Geloosdevracht(inkilo's)tijdensdebui.

locatie

overstort
AWZI
totaal

ammonium
o.j m m / h 0.6m m / h 0.5 m m / h

13
39
P-

Ntotaal
0.7 m m / h 0.6"m m / h 0.5 m m / h

0.7 m m / h 0.6 m m / h 0.5 m m / h

14

16

24
207

154

164

19

23
23p

29

28

170

79

42

35

262

231

204

^33

74
238

196
69
264
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basiswaarvanhetfunctioneren vanhet afvalwatersysteem wordtbeoordeeld(zietabel2).
Eenverlagingvandepompcapaciteit leidtin
ditgevaltoteenreductievandeintotaal
geloosdeammonium-enstikstofvracht, maar
toteenverhogingvandeafbreekbaarCZVvracht.
Eensoortgelijk effect treedtookopbij
maatregelenalshetaanpassenvandeberging
inhetrioolsrelsel.Daarnaasrvolgtuitderesultatenvanhetonderzoekdatheteffect van
maatregelenopdeintotaalgeloosdevuilvrachtnietalleenvarieertperparameter,maar
ookperbui.Depompcapaciteit waarbijdein
totaalgeloosdevuilvrachtminimaal is,ishiermeeafhankelijk geworden vandeeigenschappenvaneenbui.Ditgeldtmetnamevoor
deruim50buienperjaarmetmeerdanvijf
millimeter neerslagdienietleiden toteen
overstorting.Hetperbuiaanpassenvande
pompcapaciteit kanvoordezebuien leidentot
eenaanzienlijke reductievandetotaleviade
afvalwaterzuiveringsinstallatie geloosdevuilvrachtzonderdateenoverstortingplaatsvindt.
Dezeaanpakvereist'RealTimeControl',gebaseerdopweersvoorspellingen omintekunnen
schatten totwelkniveaudepompcapaciteit
veiligkanworden teruggeschroefd.
Conclusie
Dehoofdconclusie vanhetonderzoekis

Awzi Bodraraven.
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datdeinteractiestussenderioleringende
afvalwaterzuivering daadwerkelijk vanbelang
zijn voorhetfunctioneren vanhet afvalwatersysteemalsgeheel.
Daarnaastisgeconcludeerd datdeparameterwaarophetfunctioneren vaneen afvalwatersysteem wordtbeoordeeld,zoalsoverstortmgsvolume,ammonium,totaalstikstofof
CZV,vooreengrootdeeldeuitkomstvaneen
afvalwatersysteem optimalisatiebepaalt.Deze
conclusieismethetoogopdeverschillentussendehuidigewijzevanhetbeoordelenvan
hetfunctioneren vanderiolering,debasisinspanning,endeindenabije toekomstinhet
kadervandeKaderrichtlijn Waterteverwachtenwijzevangrootbelang.
Eenanderevoordepraktijk interessante
conclusieisdatderuimtevooroptimalisatie
binneneenafvalwatersysteem bui-afhankelijk
is.Sturingopafvalwatersamenstelling iseen
zeerinteressanteoptievoorhetomgaanmetde
indetijd variërendebelastingvan afvalwatersystemen.Dekennisoverdeinteracties binnen
hetafvalwatersysteem zalinhet vervolgonderzoekgebruikt wordenomnieuwesturingsstrategieën teontwikkelen.
Tevensvolgtuithetonderzoekdathet
operationeel beheervanderioleringnietalleen
doorwerktopdelozingenviadeoverstort,
zoalstotnu toewordtaangenomen,maarook
opdeeffluentlozingen viade afvalwaterzuive-

ring.Hetoperationeel beheervanderiolering
verdienthierdoormeeraandachtdantedoen
gebruikelijk binnen afvalwatersysteem-optimalisatiestudies.
Daarnaastwordtaanbevolenomeennadereanalyseuittevoerenvandeoorzakenvan
hogemfluentvrachten diewordenwaargenomentijdens buien.Inzichtindeoorzakenvan
hogeinfluentvrachten kanhelpenbijhetverderontwikkelenvanrioleringsmodellenof
voorhetbeterinrichtenvanmeetnetten.Daarnaastkanditinzichtwordengebruiktvoorhet
ontwikkelen vannieuwestrategieëngerichtop
hetomgaanmetofzelfsvoorkomenvanpiekenindebelastingvan
afvalwaterzuiveringen. *
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