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Hetfunctioneren vanrioolstelselsenzuiveringen isgebonden aansteedsstrengereeisentenaanzien
vandeemissiesnaarhetoppervlaktewater.Voorhetterugdringenvanemissiesvanuit de afvalwaterketentegendelaagstemaatschappelijke lasten iseenintegraleafweging vanmaatregelennoodzakelijk. Deredenhiervoor isdat maatregelen inheteneonderdeelvandeketenhet/unaioncreuvan
andereonderdelen kannenbeïnvloeden.Maatregelen inecurioolstelsel,zoalsdeaanlegvanrniidvoorzicningeuachteroverstortenvan eenrioolstelselenhetafkoppelen vanafvoerend oppervlak,
beïnvloedendebenodigdecapaciteitvanhettransportsysteem endewerking van dezuivering.Omde
kosten-cjcctiviteitvandezemaatregelen integraal tekunnenafwegen ishetnoodzakelijk demaatregelen tekunnen beoordelenop basisvan heteject op hetfiuctionercn vandetotale afvalwaterketen.Deemissiesvanuitverschillendeonderdelen vandeketenmoetendaarbij ouderling kunnen
wordenvergeleken.
Deketenvoorhetinzamelen,transporterenenzuiverenvanafvalwater heeft inprincipetweeemissiepunten naarhetoppervlaktewater:hetinzamelsysteem (rioolstelsel)ende
zuivering.Tijdens droogweer-omstandighedenwordteengemengd rioolstelselbelast
metafvalwater. Inhetrioolstelselkanbezinkingvanvuiloptreden.Debelastingvande
zuiveringislaagendeverblijftijden inhet
transportsysteem(persleiding)zijn naarverhoudinglang.Indepersleidingtredenvooral
propstromingenmogelijk ookenigeomzettingsprocessen op. Tijdens regenwordthet
afvalwater verdundenneemtde vuilconcentratievanhetrioolwatera£ Bijvullingvanhet
rioolstelseltreedtderegenpompovercapaciteit
inwerkingenneemtdeverblijftijd vanhet
waterinhetpersleidingaf De hydraulische
belastingvandezuiveringneemttoeterwijlde
vuilconcentratie ineersteinstantiewordt
bepaalddoordeaanvoervanwateruithet
transportsysteemenlaterdoordeaanvoervanuithetrioolstelsel.Naeenregenbuiwordthet
rioolstelselinmaximaal t2tot24uurleeggepompt.Dehydraulischebelastingvande
zuiveringneemtafalshetstelselweerleegis
enhetrioolgemaalwordt teruggeschakeld
naardedroogweer-capaciteit. Het transportsysteemendezuiveringzijn naeenlangdurige
regenbelastinggevuldmetverdund afvalwater.Ineendroogweerperiodezalde

influentconcentratiegeleidelijkgaantoenemen. Dedynamiekvanhetfunctioneren van
deafvalwaterketen isvaninvloedophet functionerenvanhetrioolstelselendezuivering.
Traditioneelwordtde berekeningvande
emissievanuithetrioolstelselendezuivering
vanuitverschillendeinvalshoeken benaderd.
Hetfunctioneren vaneenrioolstelselwordt
sindseenaantaljarengeanalyseerdop basis
vansimulatiesmetmeerjarige neerslagreeksen.Dezuiveringwordttraditioneel ontworpenopeenmaatgevendedwa-vuilvrachten
daarnaastop eenmaximalehydraulische
belasting(bijverdunningvanafvalwater met
regenwater).Ditverschilinbenaderingmaakt
hetlastigomdezeemissiestevergelijken
(appelsenperen)endaarmeeommaatregelen
tegenelkaaraftewegen.Tauwheeft daarom
hetmodelT-STREAMontwikkeldomdeemissiesvanuitrioolstelselenzuiveringondereen
noemertebrengen.Ditartikelpresenteertde
opbouwende werkingvanhetmodelengeeft
eenaantalvoorbeeldenvandeeffecten van
maatregelenzoalshetrealiserenvaneenrandvoorziening,hetafkoppelen van afvoerend
oppervlakendekeuzevandepompcapaciteit.
Model T-STREAM
HetmodelT-STREAMsimuleerthet functionerenvandevolledige afvalwaterketen

onderinvloedvaneenmeerjarigeneerslagreeks.Doorinhetmodelalleendemeestrelevanteonderdelenenprocessenoptenemen,
zijnderekentijden hanteerbaar enkunnen
variantenvanmaatregelen relatiefsnel
wordendoorgerekend.Integenstellingtot
meertraditionelebenaderingen wordtde
dynamiekvanhetfunctioneren vandeverschillendeonderdelenvandeketenopeen
meerrealistischewijzegesimuleerd.Ditisvan
belangomdatde influentconcentratie en
hydraulischebelastingvaneenzuiveringcontinuzullenvariërendoorverdunningvan
rioolwatermetregenwater,doorschakeling
vanaanvoergemalen tussendedwa-capaciteit
enderwa-capaciteit,doorbezinkingen
opwoelingvanvuilinhetrioolstelselendoor
wisselendeverblijftijden inhet transportsysteem.
Deafvalwaterketen wordtinhetmodel
opgedeeldinverschillendereservoirs.Dereservoirshebbenkenmerkenalsinhoud, afvoerend
oppervlak,infiltratiecapaciteit enzuiveringsrendementenzijnonderlingverbonden met
ondermeerpompenenoverstorten.Depersleidingwordtgeschematiseerd alseenaantalin
seriegeschakeldereservoirsomhetgedragvan
propstromingtekunnensimuleren.Debelastingbestaatuitafvalwater enneerslag.De15
minutenneerslagreeksvanhetKNMIuitde
periode 1955-1979wordtgebruiktvoorde
meerjarige simulaties.Hetisookmogelijkom
metspecifiekegebeurtenissenterekenen.Het
modelberekentpertijdstapvoorelkreservoir
veranderingen indevolumebalansdoorinvoer
(neerslag,afvalwater, overstortingenenpompen)enuitvoer(pompen,infiltratie,overstortingen).Indienvooreenreservoirhetvolume
groter isdandebeschikbarebergingstorthet
overtolligewaterover.Hetvuilinhetrioolstelselisafkomstigvan afvalwateraanvoer
(dwa)eninloopvanregenwatervanafhet
afvoerend oppervlak.Hiervoorisgebruik
gemaaktvangegevensuithetNWRW-onderzoek.Hetmodelsimuleettonderanderedevolgendeprocessen:ophopingvanvuilinhetstelsel,bezinkingenuitspoelingin
(bergjbezinkvoorzieningenenomzettingvan
afbreekbare bestanddelenindezuivering.Voor
hetzuiveringsprocesbestaatde mogelijkheid
tekiezenvooreenaanpakgebaseerdop bezinking,verdelingvanfracties ende belangrijkste
afbraaktermen uithetIAWQ^model,ofvoor
eenkoppelingmethetvolledigeSIMBA-model.
Hetresultaatvansimulatieszijn devolume- envuilstromen tussendeverschillende
onderdelenvandeafvalwaterketen. Deresultatenzijnzoweljaargemiddelden alspiekemissiesvoorherhalingsrijden vanééntottien
jaar,zodatzowellangetermijneffecren alsacuteproblemenkunnen wordenbeoordeeld.
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Rekenvoorbeeld functioneren
afvalwaterketen
Hetfunctioneren vanhetmodelwotdt
aandehandvaneenrekenvoorbeeldtoegelicht.Deketenbestaatuiteengemengdstelsel,
eenpersleidingeneenzuiveringzoalsaangegeveninafbeelding r.

neerslag

Deverhoudingtussenrwaendwa-piek
(dagproductieverdeeldovertienuur)is4,5.
Omderesultaten nauwkeurig tekunnen
beoordelen isuitgegaanvaneenblokregen
metconstanteneerslagintensiteit van10l/s/ha
gedurendeééndageneendroogweerperiode
voorennaderegenbui,zoalsaangegevenin
afbeelding2.

afvalwater
afvalwaterzuivering
Schematisenngafvalwaterketen.

Voordeproductievanafvalwater isuitgegaanvaneendagelijksevariatieinhetdebiet.
Devuilconcentratie vandedroogweerafvoer is
constantverondersteld envoordeinloopvan
regenwaterisuitgegaanvaneen stofconcentratieinafstromend regenwaterdieafhankelijkisvanhettypeoppervlak.Deberekende
vullingvanhetrioolstelselendeCZV-concentratiesvoordeinafbeelding raangegevensystcempuntenzijnaangegeveninafbeelding 3.
Deblauwe lijngeeftdevulling vanhet
gemengde stelsel.Deschommelingwordt
veroorzaaktdoorvariatiesinde afvalwaterproductieover24uur,bijeenconstanteafvoer.De
buiiszogrootdatwateroverstortnaarhet
oppervlaktewater.Devullingvanhetstelsel
blijft gedurendedeoverstortingconstant(in
ditgevalzevenmillimeter).Nadebuiwordt
hetstelselleeggepompt.Voordebuiisde
pompcapaciteit (=afvoer vanuit hetstelsel=
hydraulischebelastingzuivering)gelijk aande
gemiddeldeafvalwaterproductie (erwordtdan
immersalleendwaaangevoerd).Tijdens debui
enhetleegpompenvanhetstelselisdepompcapaciteitgelijk aandepompovercapacitcit
plusdemaximaledwa-capaciteit.Daarnaisde
pompcapaciteit weergelijkaandegemiddelde
afvalwaterproductie.
Derode lijngeeftdeCZV-concentratie
in hetgemengde stelsel.Deconcentratieis
eerst715mg/l(dwa-concentratie) enneemt bij
regenafdoorinloopvanmindervervuild
regenwater totcitca40mg/l.Nadebuineemt
deconcentratieinhetstelselweertoe.
Degroene lijngeeftdeCZV-concentratieaanheteinde vandepersleiding.Ditis
tevenshetinfluent vandezuivering.Doorde
vertragingindepersleidingisdeconcentrarie
tijdelijk hogerdandievanhetgemengdestelsel.Devertragingisafhankelijk vanhetdebiet
indeleidingendelengteendiametervande
leiding.
Depaarse lijngeeftdeCZV-efïluentconcentratie vandezuivering. Bijhet
beginontstaateenpiekinde effluentconcenHjO
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trade.Dezeishetgevolgvanhetfeitdatde
zuiveringopdatmomentgevuldismetdwa
endeinfluentconcentratie noghoogis.Bovendien isdebelastinghoogzodathetzuiveringsrendementdaalt.De effluentconcentratie
neemtvervolgensafdoordatde influentcon-

centratieafneemt.Alsdepompcapaciteitweer
totdwa-capaciteit isafgenomen, danleidteen
lagemfluentconcentiatieeneenhoogzuiveringsrendement toteenzeerlage effluentconcentratie.Nadebuineemtde effluentconcentrarieweertoedoordatdezuiveringgeleidelijk
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sel(afbeelding 5),maar hebben amper effect op
de totale emissie en deemissie vanuit dezuivering (afbeelding 4).Deemissievanuit dezuiveringwordt voornamelijk doordwa bepaald.
Voorhet doorgerekende voorbeeld isdejaarlijkse emissie vanuit dezuivering circa 15keer
zogroot alsdie vanuit het stelsel (namelijk ca.
20ve/ha/jr). Dit verschilvolgtookuit devolgende scharting.Uitgaande van een afvoerend
oppervlak van 50vierkante per inwoner en600
mm regenwater in het rioolperjaar, isde
belasting van het rioolstelsel met regenwater
drie kubieke meter per inwoner perjaar. Dat is
circazevenprocenr vande afvalwaterproductie
(circa44mVinwoner/jaar). Om het effect van
maatregelen duidelijker tepresenteren isde
dwa-emissie vanuit dezuivering afgetrokken
van de totale emissie,zodat afbeelding 5de
emissie ten gevolgevan neerslag weergeeft.

Effect maatregelen instelselop emissies
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met BBB
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reductie poe
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Effectmaatregeleninstelselopemissies.

Bijdepresentatievanderesultaten zijn de
specificaties van demaatregelen met opzer
achterwege gelaten om deeffecten vooral kwaliratiefweer tegeven.Demate van afkoppelen,
de mate van het aanpassen van de pompovercapaciteit en degrootte van de randvoorziening bepalen vanzelfsprekend het effect van
een maatregel.

Effect maatregelen in stelsel op emissies t.g.v. neerslag
NB: De Totaleemissieen de emissievanuit de
zuivering zijn verminderd met de emissiedoor dwa.
fv*0.6, poc=0.35
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met minder verdund afvalwater wordt belast.
Dit leidt tot deongunstige situatie dat dezuiveringeerstonverdund afvalwater met een
lager rendement zuivert en loost,terwijl na de
regenwaterafvoer (alsdebelasting en de
inhoud vandezuivering voornamelijk uit verdund afvalwater bestaat]dezuivering verdund
afvalwater optimaal zuivert en loost.

Rekenvoorbeeld effecten maatregelen

maatregelen op degemiddeldejaarlijkse emissietegen elkaar uitgezet:
beginsituatie;
toevoegen bergbezinkbassin(BBB);
afkoppelen van verhard oppervlak in het
gemengde stelsel;
reductie pompovercapackeit(poe);
reductiepompovercapaciteit gecombineerd met afkoppelen.
Voorbovengenoemde situaties zijn voor
eenperiode van 25jaar degemiddelde jaarlijkseCZV-emissiesvanuit het rioolstelsel en de
zuiveringbepaald.Dejaaremissies voor de verschillende varianten zijn aangegeven in afbeelding4en5.

Het modelismet namegeschikt om de
effecren van maatregelen tegen elkaarafte
wegen.Alsvoorbeeld isher effect van enige

Demaatregelen in het stelselhebben een
behoorlijk effect opdeemissie vanuit her stel-

Doordat het model de belasting van de
zuivering dynamisch doorrekenr, ishet model
geschikt dezeprocessen inzichtelijk te maken.

Deaanlegvaneenrandvoorzieningen het
afkoppelen van verhard oppervlak hebben een
'groor'effect opdelokaleemissievanuit het
stelsel.Zoalsverwacht konworden, leidt afkoppelen toteen kleinereemissievanuit dezuiveringdandeaanlegvaneen randvoorziening.
Ookdetotaleemissieuitdeketeniskleiner.In
verhouding tot detotalejaarlijkse emissievanuit eenzuiveringzijn deverschillenvoorde
emissievanuit dezuiveringechterklein.Afkoppelengecombineerd methetterugdraaien van
depompcapaciteitleidtnatuurlijk toteengrotereemissievanuit het rioolstelsel.Daar staat
tegenover dat de financiële voordelengroot
kunnen zijn alshierdooreen uitbreiding vande
zuiveringwordt voorkomen.
Debeschouwde maatregelen in het rioolstelsel hebben een relatiefklein effect op de
jaaremissievanuit dezuivering(afbeelding 4).
Dit isprimair hetgevolgvanhet feit dat de
emissiedoor dwa relatiefgroot is.In Nederland regent het circazeven tot tien procent
van de tijd. Deaanvoerduur van regenwater op
dezuivering islanger omdat rioolstelsels een
bufferende werking hebben.Daar komt bij dat
demeestezuiveringen inNederland robuusr
gedimensioneerd zijn, waardoor variaties in de
belasting slechts eenbeperkte invloed hebben
ophet rendement van dezuivering.Het effect
vanmaatregelen aan het rioolstelselop het
funcrioneren van dezuivering isgroter naarmatedezuivering hoger wordt belast.
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Heteffect vanmaatregelenaanhet rioolstelselopdeemissiesismeerrelevantten
opzichtevandeemissievanuithetstelseldan
tenopzichtevandetotaleemissie(afbeelding5).
Vooreenintegralebeoordelingvanmaatregelendienttewordenafgewogen ofkan
wordengeschoven metemissiestussenrioleringenzuivering.Indienhetstelselendezuiveringophetzelfde waterlozen,isditeerder
hetgeval.Echter,vaaklozenrioolstelselsvia
overstorten opanderenvaakkleinerwaterdan
eenzuivering.Mededaardoorisheteffect op
dewaterkwaliteit vaneenemissieviaeen
rioolstelselinhetalgemeenveelgroterdan
vaneenemissieviaeenzuivering.Ookwaterkwaliteitseffecten dienendaaromteworden
afgewogen ineeneventuelekeuzeomteschuivenmetemissiestussenrioleringenzuivering.
Conclusie
Meteenintegraalmodelvoordeafvalwaterketen isdeberekeningvanemissiesvanuit
rioolstelselenzuiveringonderéénnoemer

gebracht.HetmodelT-STREAMbiedtde
mogelijkheid omdeeffecten vanmaatregelen
indeverschillendeonderdelenvandeafvalwaterketen inonderlingesamenhang inbeeldte
brengen.Hetmodelberekentdevuilemissie
vanrioolstelselenzuiveringopbasisvaneen
meerjarige dynamischebelastingmet afvalwaterenregenwater.
Vanbelangisdathetmodel,integenstellingtotdetraditioneleaanpak,het functionerenvandezuiveringbepaaltopbasisvan
dynamischebelastingenprocessen.Ditbetekentdatdeinvloedvandedynamiekopdezuiveringdoorvariatiesin influentconcentratie
endebietbeterwordt meegenomen.

zalzo'nintegraleafweging leidentoteenspecifiekesetvanmaatregelen.
HetmodelT-STREAMisnietbedoeldvoor
hetindetailberekenenvandevuilemissievanuitdezuivering,maarvoorhetbepalenvande
samenhanginhetfunctioneren vanrioolstelselenzuivering.Hetmodelbiedtdemogelijkheid ominvesteringen vanmaatregelen in
deverschillendeonderdelenvandeafvalwaterketenbeteronderbouwd tekunnenafwegen. *
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