PLATFORM

Berekeningvanhetconcentratieverloovvanopgeloste
stoffenineengestuwderivier

inhoud van de bak volledig mengt (ie orde
systeem).Indien het concentratieverloop als
functie van de tijd bij de ingang van de bak
(C) bekend is,volgt het concentratieverloop
bij de uitgang van de bak (C )uit de formule:
dC

* ," = c r c u M
dt
waarin: x =de tijdconstante van de bak
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Ten behoevevan dedrmkwaterprodukne neemt
deWatcrrransporrmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) bij Hagcstem water m uit de
Lek. Het ingenomen water dient aan wettelijke
kwaliteitseisen tevoldoen. Rijkswaterstaat meet
bij Lobith.80 kilometerstroomopwaarts van
Hagestein, eengroot aantal kwaliteitsparameters.Met een model kan men de kwaliteitsgegevettsvan Lobith relateren aan die van Hagestein. De bestaande modellen laten bij lage
a/voeren echtersignificante verschillen metde
gemeten waarden zien. Het in dit artikel
beschreven spreadshectmodcl laat door invoering van de parameter "dispersievesnelheid" en
eenoptimalisatie met behulp van praktijkgcgevensecn betere overeenkomst metdegemeten
waarden zien.
De n.v.WRKin Nieuwegein neemt, onder
andere voor dedrinkwatervoorziening van
Amsterdam en een deel van Noord-Holland,
water m uit de rivier de Lek,enkele kilometers
stroomafwaarts van Hagestein. Dit water
wordt na een eenvoudige zuivering, die voornamelijk bestaat uit de verwijdering van zwevende stofdoor middel van coagulatie, bezinking en filtratie, naar de duinen nabij het
IJmondgebied getransporteerd en aldaar geïnfiltreerd. Dekwaliteit van het te infiltreren
water moet aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Gezien de beperkte mogelijkheden van
de zuivering moet het ingenomen water reeds
van voldoende kwaliteit zijn. Het isdus zaak
om reeds vóór het water wordt ingenomen een
indruk van de kwaliteit hiervan te verkrijgen.
In de praktijk komt dit erop neer dat men,
afhankelijk van de snelheid waarmee de meetresultaten ter beschikking komen, reeds meer
ofminder ver stroomopwaarts moet meten.
Rijkswaterstaat meet in Lobith circa 80kilometer stroomopwaarts van Hagestein een
groot aantal kwalitcitsparameters. Afhankelijk
van het debiet van deNederrijn (Lek) varieert
de verblijftijd van het water tussen Lobith en
Hagestein van circa ée'ndag tot enkele weken.
Wil men het concentratievcrloop in Hagestein voorspellen op grond van het verloop te
Lobith, dan ishet dus noodzakelijk om tussen
deze verlopen een verband te leggen. Dit kan
door middel van een hydrologisch model,

waarin het debiet en degeometrie van de
rivier worden gerelateerd aan de verplaatsing
van het water ofeen opgeloste stof

Methode en opbouw
Het dynamisch gedrag van een opgeloste
stof in een stromende rivier wordt gekenmerkt
door twee fenomenen:
r Stroomafwaartse verplaatsing (translatie)
van de stofmet een snelheid, diegelijk is
aan degemiddelde stroomsnelheid van
het water.
2

Uitwaaiering (dispersie) van de stofals
gevolg van lokale snelheids- en concentratieverschillen.

Indien de totale looptijd (t )van een concentratieverandering (AC/At) over een lengte
Al bekend is,kan men de totale snelheid waarmee deze verandering zich verplaatst [u )
berekenen uit:
\l

U„

De totale snelheid (Ut( waarmee een concentraticveranderingzich verplaatst, is op de
volgende wijze opgebouwd uit de gemiddelde
stroomsnelheid van het water ( u j en de dispersieve snelheid ( u j :
u

to=

u

h+ udW

Dedispersieve snelheid wordt dus gedefinieerd als het verschil van de totale snelheid
van een concentraticverandering en de
stroomsnelheid van het water zelf
Indien we wederom een lengte Alvan de
rivier beschouwen, dan wordt de met de translatie samenhangende verschuiving in het tijddomein (At)bij een verplaarsing over deze
lengte gegeven door:
At=

U,
xAl , ,
h
3
U 2
to

Op deze verschuiving moet echter het
effect van de dispersie nog worden gesuperponeerd.Dit effect laat zich berekenen door het
betreffende deel van de rivier op te vatten als
een bak waarin een roerder isgeplaatst, die de

Door de bovenstaande differentiaalvergelijking te vervangen door de differentievergelijking:
AC.

C-C

At
kan men, indien de tijdconstante en de
beginwaarde van C bekend zijn, op ieder
gewenst tijdstip de actuele waatde vanC
berekenen uit C. De tijdconstante over de
beschouwde lengte wordt berekend met de
formule:
T=

U.xAl
..
d
[6]
U 2
w

Indien degeometrie van de rivier bekend
is kan u, worden berekend uit het debiet Qen
de oppervlakte van de dwarsdoorsnede van het
stroomvoerende oppervlakAvolgens:

Door de rivier op te vatten als een aaneenschakeling van n bakken met een lengte Al kan
men met behulp van bovenstaande formules
het effect van de translatie en de dispersie op
het concentratieverloop over een willekeurig
traject n xAl berekenen.
Met behulp van een personal computer en
matrix spreadsheet software kan deze berekening op doelmatige wijze worden uitgevoerd.
Hiertoe wordt een matrix geconstrueerd waarin de tijd in de kolommen en de afstand in de
rijen van de matrix wordt weergegeven (zie
tabel1).
Hoewel het impliciet reeds in de formules
isvermeld, herinner ikde lezereraan dat een
concentratieverandering (denk hierbij aan een
maximum, een minimum ofeen monotoon
oplopende concentratie) zich met een grotere
snelheid verplaatst dan het water zelf Zo zal
een maximale concentratie, alsgevolg van de
dispersie, eerder op een bepaalde plaats aankomen dan op grond van een berekening van de
watersnelheid zou worden verwacht.

Kalibratie
Het model vergt als invoervariabelen het
debiet Qen de dwarsdoorsnede A.Q_wordt
dagelijks gemeten bij Lobith, Driel en Hagestein enAisdoor Rijkswaterstaat op een aantal representatieve plaatsen bepaald. We kunH2o

19-19

81

PLATFORM

1
beginvoorwaarden
4o

0,0

q>

\o

C

1z

z,o

T.n

n,o

l

t.

c

C
0,0

«o,(7)

to.Ö)

^o,(5)

C

l.o

"J»

C
2,0

C

n.o

A„

n

f tl

o. n M

^.„(3)

c (5)

*,$

S,,(5)

«,,„(7)

^M

c,„(5)

\xM

t,j3)

cjd

«J7)

U3)

SnM

vw

^,,,(3)

S,,,(5)

u (7)

tn.nfa)

C

\

,
u

met het model voorspelde waarden ruim binnen één dag van dewerkelijk gemeten waarden.Aangezien het model gekalibreerd is met
meetcijfers die in de tijd gezien één dag verschillen, isdit resultaat bevredigend.

n

r

Discussie
Verschil met bestaande modellen
Dedirecte aanleiding voor de ontwikkeling van het beschreven model was dediscrepantie tussen de looptijdvoorspellingen van de
bestaande modellen en de werkelijk gemeten
waarden. Zoals uit dehiervoor beschreven
kalibratie blijkt wotdt deze discrepantie, die
alleen optreedt in gestuwde situaties en bij
looptijden van meer dan één week, veroorzaakt
door verwaarlozing van het effect van de dispersie op de looprijd. In ongestuwde situaties
isde lineaire stroomsnelheid van het water ca.
1m/s. Het isduidelijk dat de door ons afgeleide dispersieve snelheid van 0,0325m/s in deze
situatie binnen de meetfout ligt en dus geen

n.n(5)

waarin :q - debiet in compartiment n
A = oppervlakte doorsnede in compartiment n
1 = doorstroomde lengte na compartiment n
r = tijdconstante van compartiment n
u = snelheid na tijdsinterval n en compartiment n
t = translatietijd na tijdsinterval n en compartiment n
e = concentratie na tijdsinterval n en compartiment n
(Nr)= verwijzing naar formulenummer
Tabel 1

nen mt deze vanabelen de snelheid van het
water bepalen. Om echter de snelheid van de
concentratieverandering te kunnen berekenen
moeten weook nog weten hoegroot Ud is.
Door voor een aantal verschillende stationaire
afvoerstituaties (verschillende debieten) de
totale looptijd vast testellen kan met behulp
van de formules 1,2 en 7het verband tussen
Uh en Uj worden gelegd. Uit dit verband is
dan bij iedere afvoersituatie met behulp van
de hiervoor gegeven formules het concentratieverloop te berekenen. Dekalibratie is uitgevoerd met behulp van dagelijkse chloridemetingen uit 1983,1985en 1989. Doordar de zoutlozingcn in Frankrijk gedurende het weekeinde worden gestaakt vertoont de chlorideconcentratie een zekere periodiciteit. Door het
verloop van de concentratie in Lobith en Hagestein met elkaar tevergelijken kan de looptijd
worden vastgesteld. Gedurende dezejaren
waren deafvoerfluetuaties en de beschikbaarheid van chloridemetingen zodanig dat het
model over het gehele gewenste gebied kon
worden gekalibreerd.
Uit figuur 1 isafte lezen dat door de kalibratiepunten (vierkanrjes) een vloeiende
(gestippelde) lijn is te trekken. Deze lijn correspondeert met de hiervoor vermelde formules,
die inderdaad een monotoon oplopende curve
met een horizontale asymptoot voorspellen.
Deze lijn dieeengrafische weergave isvan het
gezochte model wijkt duidelijk afvan de looptijd zoals die zich laat berekenen uir de waterbeweging alleen (getrokken lijn]. Bij een looptijd van het water tot circa 200uur blijft het
verschil beperkt tot ongeveer één dag.Bij looptijden boven circa 600uur loopt het verschil op
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Kalibratiemetbehulpvanchloridemeetrecksen

tot 10dagen en meer. Uit de kalibratie laat
zich een dispersieve snelheid Uj berekenen
van 0,0325 m/sec.

Resultaten en verificatie
Om het hiervoor afgeleide en gekalibreerde model te verifiëren werd het toegepast op
een tweetal chloridemeetreeksen ten tijde van
lage afvoeren, een vijftal lozingen van organische microverontreinigingen en een onder
auspiciën van Rijkswaterstaat uitgevoerde
tracerproef met de kleurstofrhodamine. Het
resultaat van deze verificatie is weergegeven in
figuur 2.
Zoals in de figuur valt te zien liggen alle

wezenlijke rol speelt bij de modelberekeningen. In een gesruwde situatie en bij een afvoer
van 10m ! /s, kan de lineaire stroomsnelheid
van het water cchrer teruglopen tot 0,03 m/s.
Deze waarde is van dezelfde grootte-orde als de
dispersieve snelheid en mag dus onder geen
beding over her hoofd worden gezien. Bij een
afvoer van 10m 3 /s op deBenedenrijn bedraagt
het verschil tussen de bestaande modellen en
het beschreven model circa 15dagen.
Staartvormiry
Een ander fenomeen dat bij de bestaande
modellen werd geconstateerd was de voorspelling van het concentratieverloop in de rijd. In
de praktijk bleekdit namelijk asymmetrischer

PLATFORM

waarin dedispersie een pulsvormig verloop
dempt. Aangezien de dispersieve snelheid blijkens formule (5)een 1 op 1 relatie heeft met T,
de tijdconstante, die in het beschreven model
volledig de demping bepaalt, zal, indien het
model voor de looptijd isgekalibreerd, her dit
tevens zijn voor de hoogtevan de concentratie.
Een goede voorspelling van de hoogte van de
concentratie isdus een extra bevestiging van
dejuiste waarde van dedispersieve snelheid.

Conclusie

10

15

Afsluitend kunnen westellen dat uit de
figuren 2 en 3blijkt dat het beschreven model
binnen de verwachte marge van één dag op
grond van het concentratieverloop te Lobith
een goede voorspelling doet van het concentratieverloop te Hagestem. Bovendien blijkt uit
figuur 1 dat het ten opzichte van de bestaande

20

model (dagen)
Afb.2

Verificatievanhetmodel

(staartvorming) dan het voorspelde verloop.
Figuur 3 geeft de concentratieprofielen
weer gemeten bij Lobith en Hagestein in januari 1996bij een lozing van dibutylformamide.
Over hetgemetenconcentratie-profiel bij
Hagestein isook het berekende concentratieprofiel gelegd. Zoals uit de figuur blijkt, vootspelt
het in dit artikel beschreven model het verloop,zowel qua maximale waarde van de concentratiepuls, alsqua tijdsverloop, binnen
redelijke marges goed.
Deverklaring voor het verschil in voorspelling van de asymmetrie met behulp van
het beschreven model en de bestaande modellen is als volgt: de bestaande modellen gaan
uit van een oplossing van de Taylor-differentiaalvergelijking voor een pulsvormige lozing in
een recht kanaal met een uniforme doorsnede
en een dispersiecoé'fficient die niet varieert
met de lengte van het stroomrraject. Deze aanname is noodzakelijk omdat men niet over
discontinuïteiten heen kan integreren. In een
rivier met veeldiscontinuïteiten in de vorm
van bochten, kribben, zijkanalen etcetera isde
dispersie echter afhankelijk van de plaats. In
het geval van bijna geheel gesloten stuwen
krijgt de rivier lokaal zelfs het karakter van de
in het theoretische gedeelte beschreven
geroerde bakken. In het beschreven model zijn
degenoemde discontinuïteiten verwerkt door
het spreadsheet een beperkt aantal stappen te
geven. Bij een zeer groot aantal stappen nadert
het spreadsheetmodel namelijk tot de oplossing van Taylor en krijgt het voorspelde verloop een meer symmetrisch karakter. Door het
aantal stappen te verminderen wordt het verloop echter steeds asymmetrischer. Het juiste
aantal stappen werd proefondervindelijk
bepaald door het aantal stappen te verminderen totdat dejuiste asymmetrie werd bereikt.

HAGESTEIN

DAGEN
A/b. 3

Verloopdmoburyl/ormamidcteLobithenHagestein

Demaximale waarde van het concentratieverloop houdt direct verband met de mate

modellen een significante verbetering geeft bij
looptijden groter dan een week. f

Calculation ofconcentration-profiles in a river
with weirs
The Water transport company Rijn Kennemerland (WRK)extracts water from the river Lekat
Hagestein for the production ofdrinkingwater for thecityofAmsterdam.The collected water
has ro meer legalquality standards. Rijkswaterstaat (governmental water authority) measures a
great number ofquality variables at Lobith, 80kilometers upstream ofHagestein.Atlow flow
rates however, the existingmodels show significant differences from the measured values.
A better approximation ofthe measured values can beattained with the spreadsheet model
described in this paper. This model introduces the parameter "dispersive speed" and optimizes
the results bymeans ofreal life data.
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