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verdamping van het water.
Tussen de waterlagen wordt warmte uitgewisseld door menging en lange golfstraling.
Voor de simulatie van de menging door de
beluchtingsinstallatie in 'De Punt' wordt
opgegeven tussen welkedata wordt gemengd
met welke intensiteit (m3 lucht per dag).Per
ingeblazen m 3 lucht wordt 200m3 water verplaatst (Kranenburg, 1979).

RAADGEVENDE I N G E N I E U R S

Het WaterbedrijfGroningen heeft mengbekken 'De Punt'sinds april 151517 in bedrijf In dit bekken is
een beluchtingsinstallatiegeïnstalleerd, dat temperatuurstrati/icatie 111 dezomer moet tegengaan.
Om debedrijfsvoering teoptimaliseren isde temperatuurhuisltouding in 'De Punt' gesimuleerd met
liet waterkwaliteitsmodel OOMAS. Uit de resultaten blijkt, dat debeluchtingsinstallatie uitgezet
kan worden direct nadat detemperatuur in hetwaterde hoogste waarde heeft bereikt.
Mengbekken 'DePunt' moet kwaliteitsschommelingen in het inlaatwater uit de
Drentsche Aaafvlakken (zieOtte &vandeiVelde, 1995].In het bekken iseen beluchtingsinstallatie in bedrijf, dat voor verticale
menging van het water moet zorgen om
temperatuurstratificatie tevoorkomen. De
beluchtingsinstallatie is ingesteld op een
capaciteit van 1740m 3 lucht per dag.

menten, met elk waterlagen van 1,5m dikte.
Tussen de compartimenten vindt waterstroming plaats,gestuurd door hoogteverschillen
en opstuwing door de wind. Tevens wordt
windgestuurd gemengd.
In verticale richting wordt eveneens windgestuutd gemengd. Wrijving van delucht met
het water zorgt voor input van kinetische energie.Deze energie neemt afdoor interne wrij-

De ingevoerde gegevens voorde berekeningen zijn dagelijkse metingen van de globale
instraling, dewindsnelheid en -richting, de
minimum en maximum temperatuur, de hoeveelheid neerslagende luchtvochtigheid van
KNMI-weerstation Eelde,dat op enkele kilometers van 'De Punt' ligt.Tevens isde input
vanAa-water ingevoerd met het dagelijkse
debiet en de temperatuur van het water.
Op verschillende data isop enkele diepten
de temperatuur gemeten. Op 8meter diepte
wordt water uit het bekken gepompt. Hiervan
zijn de meeste temperatuurmetingen
beschikbaar.
Parameterwaarden zoals indiverse bronnen
worden vermeld zijn gebruikt (Lijklema &Koelmans, 1991;Losordo&Piedrahita 1991).Bijde

Vanwege de risico's voor verslechtering
van de waterkwaliteit ishet van belang de
beluchting op tijd aan te zetten (voordat
stratificatie ofvorming van drijflagen van
blauwalgen optreden) en vanwege vermindering van energieverbruik moet de beluchting
niet te lang doorgaan (uitzetten nadat het
risico van stratificatie isgeweken). In 1997is de
beluchting gestart op 27 april. De beluchting
isgestaakt toen de temperatuur van het tot
io°Cgedaald was en dat gebeurde op 6november vandatjaar.
Om de beluchting te optimaliseren moet
een goede inschatting worden gemaakt van de
momenten waarop de beluchting aangezet
moet worden dan wel uitgezet kan worden.
Hiertoe heeft AquaSense voor het Waterbedrijf
Groningen met behulp van het waterkwaliteitsmodel OOMAS(Object Oriented
Modelling ofAquaticSystems) simulaties
gemaakt van het temperatuurverloop in het
mengbekken.

Modelleren van de temperatuurbalans met OOMAS
OOMAS iseen geïntegreerd waterkwaliteitsmodel. Waterstroming en (fysische,
chemische en biologische) waterkwaliteitsprocessen worden gelijktijdig gesimuleerd en
kunnen elkaar derhalve beïnvloeden.
Voordesimulatie van DePunt iseen semidriedimensionale benaderinggekozen. Het
bekken isgeschematiseerd naar een bodemprofiel dat vlak na de ingebruikname isgemeten.
Bij deschematisatie van 'DePunt' in OOMASis
het bekken opgedeeld in een aantal comparti-
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Gesimuleerdetemperaturenopverschillendedieptenalsernietwordtbelucht.

ving en doordat dichtheidsverschillen tussen
waterlagen worden opgeheven. Temperatuurverschillen in het bekken leiden ertoe dat de
menging naat dediepte toe afneemt. Alsde
mengingsenergie is uitgedoofd, stopt de
menging en kan stratificatie optreden.
De temperatuur in het water wordt berekend uit verschillende factoren (Lijklema &
Koelmans, 1991;Losordo&Piedrahita, 1991):
lange golfstraling vanuit de atmosfeer
-

naar het water;
lange golfstraling vanuit het water naar
de atmosfeer;
korte golfstraling vanuit de atmosfeer
naar het water;
geleiding tussen water en lucht;

calibratiebleek alleen dezwattheid van het
waterenige bijstelling tebehoeven.Dezezwartheid iseen maat voordegraad van absorptie en
uitstraling van langegolfstraling dooreen meer
en moet persituatie wotden aangepast.

De beluchting kan eerder uit
Alseerste is een simulatie gemaakt van de
bestaande situatie.De simulatie van de
tempertuur op 8m diepte is uitstekend. Op
enkele cm diepte worden in de zomer
temperaturen gemeten van enkele graden
hoger dan de simulatie. Om invoer- en
calibratieprocedures te minimaliseren, zijn
geen algen ofandere lichtabsorberende
organismen ofstoffen meegesimuleerd. Hier-
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doorwordtdemaximum temperatuur iets
onderschat.
Afbeelding 1geeft deresultaten vaneen
simulatie,waarbij de beluchtingsinstallatie
nietinbedrijfis. Erzijndrielijnen weergegeven:detemperatuur indebovenste
waterlaag,op8meterdiepteenopt7meter
diepte.Indezomertreedt temperatuurstratificatie op,dielangzamerhand verdwijnt,
totdat dezeindeherfsr geheelisverdwenen.

Bijhetafkoelen vanhetwatergedurende
deherfst endewinter treedtgeen stratificatie
op. Vanwegedezeconstatering iseensimulatie
gedaan,waarbij debeluchting op28 augustus
(netnadat dehoogstetemperatuur werd
gemeten)wordtgestaakt inplaatsvanop 6
november.Hetresultaat isweergegevenin
afbeelding 2.Bijdit beluchtingsregime treedt
geenstratificatie meer op. Doordat hetwater
bovenin hetbekkenafkoelt, komteenauto-

matischemengingopgangmetwarmerwater
uitdieperedelen vanhetbekken.Ditkanook
vormingvandrijflagen vanblauwalgen voorkomen(zieookOtte &vanderVelde, 1995).
Deuitgevoerdesimulatiesleverenwaardevolleinformatie overdebedrijfsvoering van
hetmengbekken.Demengingsinstallatie kan
uitgezet wordenalsdetemperatuur inhet
bekkenoverzijn hoogtepunt heen is. In1997
wasditrondeindaugustus.Ditistienweken
eerderdandedatum november waaropde
mengingindatjaar isuitgezet.•(
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Gesimuleerde temperaturen op verschillende diepten bij het uitzetten van de beluchting op 28 augustus. De
eerste pijl geeft aan wanneer de bcluchtintjsinstallatie isjjestart, de tweede wanneer deze is .gestaakt.

effectenvan algenreducerende maatregelen in mengbekken
'De Punt'. H , 0 14:716- 730.
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