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vendoordederdetermuitvergelijking 1.De
dispersiecoëfficiënt Kgeldthierbij alsdete
kalibreren parameter,waarbijdegrootte
afhangt vanlokaleomstandigheden zoalsde
vormvanrioolputten,afzettingen vanrioolslibenovergangen tussenverschillendebuisdiameters.
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InlietkadervandeKaderrichtlijn Waterzal indekomendejaren denodigeaandacht uitgaan naar
deecologischeenchemische kwaliteitvanhetoppervlaktewater, foor hetwaarborgen vaneengoede
waterkwaliteit ishetineenaantalgcvallen noodzakelijk omdelozingenvanuithetafvalwatersysteem,bestaande uitriolering enajvalwaterzuivering, vergaand tebeperken.Onderzoekaan deTU
Delft laatziendatfluctuaties m desamenstelling van hetrioolwaterzowelvaninvloed isopdeviade
overstorten alsvia hetejjluentgeloosdc vuilvracht.Omrekening tekunnen houden metlieteffectvan
dezefluctuanes inafvalwatcrsamenstelling bijhetbeoordelenvanmaatregelen terbeperkingvan de
vanuithetajvahvatersysteemgeloosdevuilvrachtishetnoodzakelijkommetbehulpvanmodellen
ecuinschatting rekunnen makenvandezefluctuaties. Inditartikelwordtaandehandvan de
modclpakkettcuHvdroworksenSOBEKeeniHustratiegegeveuvande 'stateoftheart' bi|het
modellerenvanhetmeestelementairewaterkwaliteitsproces:hettransportvanopgelostestof
Binnenderioleringspeeltzicheengroot
aantalfysische,chemischeenbiologischeprocessenaf,dieelkeenspecifiekeinvloedhebbenop
hetafvalwater. Indeliteratuurwordtdoorgaans
onderscheidgemaaktinvier hoofdprocessen:
hydrodynamica
advectie-dispersie
sediment transpott
biochemische omzettingen,
waarbijgeldtdatdehydrodynamica ende
advectie-dispersie noodzakelijke voorwaarden
zijnvoorhetkunnen beschrijven vanhetsedimentttanspottendebiochemischeomzettingen.
Aanéénvandezevoorwaarden,hetmodellerenvanhethydrodynamisch functioneren
vaneenrioolstelsel,ismetdehuidige,commercieelverkrijgbare modellen,zoalsHydroworks
enSOBEK,inprincipegoedtevoldoen.Inhoeverremetdezetweemodellenindepraktijk
ookaandetweedevoorwaardekanwordenvoldaanwordtbeschreveninditattikel.
Hettransport vanniet-afbreekbareopgelostestofinderioleringwordt gedomineerd
doortweeprocessen:

advectie(meevoeringmetdewaterstroom)
dispersie(opmengingin lengterichting,
zichuitendinhetafvlakken vanpieken).
Dittransport wordtdoorgaans beschreven
metbehulpvanvergelijking i.Hierbij wordt
aangenomendatdestromingéén-dimensionaalis,deopgelostestofvollediggemengdis
overdedoorsnedeenbovendiendathettransportplaatsvindt metdegemiddeldelokale
stroomsnelheid.
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waarbij:
c=concentratie(kg/m3)
u=stroomsnelheid(m/s)
t=tijd(s)
x=ruimtecoötdinaat(m)
K=dispersiecoëfficiënt (m2/s)
Hetadvectieftransportwordtbeschreven
doordeeerstetweetermen uitvergelijking1
enkanwordenbepaaldzodradestroomsnelheidvanhetrioolwaterbekendisuit metingen
ofeengoedgekalibreerd hydrodynamisch
model.Hetdispersieftransport wordtbeschre-

Binnendeonderzochtemodelpakkettenis
deadvectie-dispersievergelijking opverschillendemanieren geïmplementeerd:
• Hydroworksneemtindemodellering
alleendeeerstetweetermenuitvergelijkingrmee,metpuuradvectiefttansport
(propstroming)indebuizenenvolledige
mengingindeputten.Zowelhetrekenschemaalsdetijd-enruimtestap(dtendx)
zijnhierbijnietdoordemodelleurinte
stellen.
• Sobekneemtinprincipealletermen uit
vergelijking tmee,waarbijdedispersiecoëfficiënt voorallestrengeninhetmodel
gelijk is.Bijhetmodelleren kangebruik
wordengemaaktvantweevelschillende
combinatiesvanmodules:
- sewerflowincombinatiemetdewatet
quality module
- sewerflow,gecombineerd metchannel
flow endewatetqualitymodule.
Inbeidecombinaties kaneenselectie
wordengemaakt uitverschillenderekenschcma'senkandetijdstap onafhankelijk vande
tijdstapvandehydrodynamicawordeningesteld.Hetwezenlijkeonderscheid tussenbeide
combinatieszitindeteselecterenruimtestap.
Indeeerstecombinatie,sewerflowenwatet
quality,ligtderuimtestapvastopdelengte
vandestreng,terwijlindetweedecombinatie
deruimtestapkanwordengevarieerd.
Vergelijking modellen
Voorhetvergelijken vandebeschrijving
vanhetadvectiefendispersieftransportinbeidemodellenisgebruikgemaaktvantweecases:
meetresultaten vorigjaar uitgevoerd
tracerexperiment inhetrioolstelselvan
Loenen
gemetenvariatiein ammoniumconcentratieininfluent vanAWZI Katwoude.In
eenlopendafstudeeronderzoek vanJeroen
Stok(TUDelft) isi.s.m.het hoogheemraadschapHollands Noorderkwartier
gedurendedriemaandenondermeerhet
verloopvande ammoniumconcentratie
continu on-linegemeten.
Deeerstecaseiszeergeschiktvoorhet
onderzoekenofdeadvectie-dispersie vergelijkinginprincipegoedisgeïmplementeerd in
desoftware, tetwijldetweedecaseinformatie
geeft opdevraaginhoeverregangbarevariatiesinconcentratiesinhetafvalwatet kunnen
wordenbeschreven.
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Case v.tracerexperiment
Afbeelding 1 geeft een schematisch overzicht van het tracerexperiment. De leiding
heeft overdegehele lengte van454meter een
diameter van 500mm, bij een gemiddeld
bodemverhang van 1.4 promille. In de leiding
bevinden zich 8tussenputten op onderlinge
afstanden variërend van 17tot 80meter. Inde
doseerput iszout water gedoseerd, waarna in
de beide meetputten het verloop van de geleidbaarheid isgemeten. Dein het bovenstroomse
meetpunt gemeten waarden zijn vervolgens
als modelinvoer gebruikt.
Afbeelding 2geeft een overzicht vande
resultaten zoalsdeze metHydroworks en met
demeest eenvoudige variant binnenSOBEK,
decombinatie vandesewer flow en water
quality module,berekend zijn. Om eenjuiste
vergelijking mogelijk temaken is in SOBEKde
dispersie uitgeschakeld door een dispersiecoëfficiënt van oaan te nemen.
Beidemodellen blijken het gemetenverloop niet goed te kunnen reproduceren.
Hydroworks beschrijft het moment waarop de
piek langskomt redelijk, maar geeft een grote
onderschatting van de maximaal optredende
waarde.Dit wordt deels veroorzaakt doordat
de minimale tijdstap in zowelde invoer alsde
uitvoer inHydroworks 15seconden bedraagt
en deels door numerieke diffusie. Het moment
waarop depiek langskomt wordt bepaald door
destroomsnelheid in het model.Aangezien
dezestroomsnelheid afhankelijk isvan het
invoerdebiet en dit in ra}/smet maximaal drie
decimalen moet worden ingegeven, bleek het
in dit geval niet mogelijk om het moment van
de piek exactgoed te krijgen.
In het modelresultaat vanSOBEKis met
moeite nogeen piek te herkennen. Terwijl
SOBEKdeeerdergenoemde beperkingen van
Hydroworks niet kent, het aantal decimalen
bij de invoer van het debiet isruim voldoende
en de instelbare minimale tijdstap bedraagt
één seconde,vormt in dit geval het feit dat de
ruimtestap gelijk isaan de lengte van de buis
de bottleneck. Het gevolg iseen zeer grote
numerieke dispersie.
Afbeelding 3 geeft de resultaten van simulaties met behulp van de tweede beschikbare
variant binnen SOBEK,decombinatie vande
modules sewer flow, channel flow en water
quality. Hierbij iseen tweetal rekenschema's,
'Fully implicit iterative method' en 'Modified
flux corrected transport' doorgerekend met
verschillende ruimtestappen.
In vergelijking met devorige variant valt
opdat deberekende piekwaardes veel beter
overeenkomen met degemeten waardes, maar
dat het moment van de piekafhankelijk blijkt
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VergelijkingHydroworksenSOBEK,modulessewerjlowenwaterqualitymetmetingenenMatlabmodel.

tezijn vandegekozen ruimtestap!Dit verschijnsel wordt veroorzaakt doordat aan de
rekenpunten in het model een oppervlak
wordt toegekend, waardoor in feite de totale
leidingeen stukje langer wordt. Met een dx
vanéén meter levertdit opdezestreng van454
meter een extra vertraging op van ongeveer
zeven minuten. Omgerekend naar een compleet rioolstelsel,waarin transportafstanden
bijvootbeeld 2 km bedragen, levertdit al snel
een fout op van bijna een halfuur, hetgeen
voor bijvoorbeeld RTCtoepassingen tot significante fouten kan leiden.
Case 2. Berekeninggangbaar concentratieverloop
Indepraktijk treden variaties in deconcentratie van het afvalwater zoals in het tracerexperiment (een toename van de concentratie
met eenfactor 6binnen 30seconden) nauwelijks op.Hierdoor ishet niet mogelijk om
alleen op basis vande resultaten van het
tracerexperiment een uitspraak tedoen overde
bruikbaarheid van Hydroworks en SOBEKvoor
het beschrijven vannormaal optredende variatiesin het afvalwater. Dewijze waarop een
gangbaar concentratieverloop wordt beschreven levert indit verband meer informatie op.
Zoals reeds isaangegeven isopAWZIKatwoudeeen tijd lang het verloop van de ammoni-

umconcentratie in het influent gemeten. Dit
concentratieverloop geeft een aardig beeld van
werkelijk te verwachten fluctuaties in de
concentratie, hoewel moet worden aangetekend dat dit concentratieverloop reeds het
gevolg isvandeinde riolering optredende
afvlakking.
Om SOBEKen Hydroworks ookvoor gangbarevariaties in concentraties tetesten iseen
gemeten concentratieverloop als inloopgenomen voor dezelfde leidingals in deeerstecase.
Vervolgens isgeanalyseerd in hoeverre de
resultaten van SOBEK(devariant met alleen de
sewer flow en water quality module) en
Hydroworks verschillen van dewaardes van
een Matlab model met een opbasis van het
tracerexperiment gekalibreerde dispersiecoëfficiënt (0,15m z /s (afbeelding 2).Deresultaten uit
afbeelding 4laten ziendat de afvlakking bij
SOBEK(maximaal 2.5mgNH4/I,ofwel7%)
evenals bij case 1 een stukgroter isdan bij
Hydroworks (maximaal 0.7mgNH4/I ofwel
3%)Hydroworks blijkt hiermee instaat om de
gangbare variaties in afvalwatersamenstelling
behoorlijk te kunnen doorrekenen, terwijl de
SOBEKmodules sewerflow en water quality
hiertoe minder in staat zijn.
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- - - ModifiedFluxCorrectedTransport,dx =5m
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ModifiedFluxCorrectedTransport,dx=
FullyImplicit Iterative, dx =5 m
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Tracerexperiment,resultatenSOBEK(modulessewerflow,channeljlow enwater quality).
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Vergelijking SOBEK en Hydroworks bujgancjtiarejluctuaries inhet afvalwater.

Conclusies
Het onderling en met meetwaarden vergelijken van het transport van opgeloste stof
door derioleringheeft voordegangbare rioleringspakketten Hydroworks enSOBEKeen
helder beeld opgeleverd:
met Hydroworks ishet Transport van
opgeloste stofniet in testellen, maar kunnen in praktijksituaties, afhankelijk van de
toepassing, tochgoede resultaten worden
behaald;
met SOBEKkan in principe elke denkbare
parameter worden ingesteld, variërend van
rekenschema, tijd- en ruimtestap tot dispersiecoëfficiënt. Hoeweldit voordetoekomst veelbeloofd, isopdit moment de

bruikbaarheid nogonder demaat doordat
dekeuze nu beperkt is tot ofwel een relatiefgrote afvlakking danwei een ongewenste tijdsvertraging.
Desondanks ishet opdit moment met
beide pakketten welmogelijkom een indruk te
krijgen van het transport van opgelostestofen
in teschatten welkeffect maatregelen aan de
rioleringkunnen hebben opde concentratie
aan opgelostestoffen in het overstortende water
en in het influent. Alsbasisvootde beschrijvingvanhet sedimenttransport lijken beide
pakketten nognietgeschikt, vootalomdat hierbij dooropwoelinglokaalgrotegradiënten inde
concentraties kunnen optreden. *
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