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In het kader van het Waterplan Rotterdam 15 eenstudie uitgevoerd naar de interactie tussen het
afvoerpatroou van het afvalwater endeprestaties van deafvalwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven.
Tot voor kort werden inzameling en transport van afvalwater enerzijds en behandeling van dit
afvalwater anderzijds beschouwd als opzichzelfstaande activiteiten. Onderzoek is uitgevoerd naar
deoptimalisatiemogelijkheden indien deze activiteiten beter opelkaar worden afgestemd. Hierbij is
gekeken naar het ejfect vansturing van het droogweeraanbod doorafvalwater tijdelijk te bufferen in
het rioolstelsel. Bovendien isaandacht besteed aan de invloed van - het riool intredend -grondwater
op hetzuiveringsrendement. Het doe! van destudie ishet verbeteren van deprestaties van de afvalwaterketen. Voorwaarde hiervoor isdat degcvolgen voor herfunctioneren van het rioolstelsel binnen
acceptabelegrenzen blijven.
Eengroot deel van het Rotterdams afvalwater wordt behandeld opAWZI Dokhaven.
Het rioolstelsel isoverwegend van het
gemengde type,en heeft relatief ruime
bergings-(ruim 8 mm) en afvoercapaciteiten.
Vanoudsher worden hoofdrioolgemalen op
afstand bewaakt en bestuurd vanuit de 24uurs
bemande centrale meld- en regelkamer. Sinds
enige tijd wordt gewerkt aan de invoering van
centrale automatische sturing.Tot nog toewas
deaandacht met name gericht op het volledig

Ajb. 1:

benutten van debeschikbare stelselcapaciteiten onder regenweercondities. Ook sturing
onder droogweeromstandigheden heeft echter
potenties voor deverbetering van het afvalwaterketen.Deemissieop buitendijks oppervlaktewater voldoetop dit moment nog niet
aan debasisinspanning. Invoering van centrale
besturingzaleen belangrijke bijdrage leveren
aan het realiseren van de emissiereductie van
het volledige systeem, zodat in 2003alsnog aan
debasisinspanning zal worden voldaan.

DWA-aanbod van hetverzorgingsgebied van AWZI Dokhaven.

Normale DWA-patroonverzorgingsgebiedawzl Dokhaven

AWZIDokhaven heeft een ontwerpcapaciteit van 470.000inwonetsequivalenten.De
installatie is in 1986in bedrijf genomen. De
zuivering isontworpen volgens het AB-proces
met een zeer hoog belasteeetste trap en een
laagbelaste tweede trap. De zuiveringsinstallatie ligt ondergronds en heeft geen fysieke
uitbreidingsmogelijkheden. Optimalisaties
moeten gevonden worden binnen de huidige

Hoewel de installatie oorspronkelijk niet
werd ontworpen voor nitrificatie gedurende
het gehelejaar, wordt thans een redelijk tot
goede nitrificatie bereikt.
Nitraatverwijdering isechter nagenoeg
afwezig. In het kader van degebiedsbrede stikstofverwijdering is het van belangde denitrificatie te optimaliseren. Vanaf2006moet
binnen het gebied vanZHEWeen verwijderingsrendement van 75 procent zijn gerealiseerd.VoorDokhaven betekent dit dat de
effluentconcentratie met tenminste enkele
mg/l moet zijn gedaald ten opzichte van de
huidige situatie.
Een lagere effluentconcentratie voor
ammonium en nitraat vereist op Dokhaven
een vergaande optimalisatie van de processen.
Derelatiefgeringe inhoud van Dokhaven
maakt het zuiveringsrendement sterk afhankelijk van fluctuaties in het aanvoerpatroon.
Afbeelding 1 geeft dedagelijkse variatie weer
van het aanvoerdebiet bij DWA.Er is sprake
van een duidelijk dag- en nachtritme.Ook in
de zuiveringsprestaties iseen duidelijk dagen nachtritme herkenbaar.

Modellering
Langjarige meetreeksen van het dagelijks
afvalwateraanbod zijn gebruikt om een representatiefDWA-aanbod te bepalen. Dit isals
input gebtuikt voor modelberekeningen van
het zuiveringsproces. Hiermee iseen calibratie
op eerder uitgevoerde modelberekingen uitgevoerd, waarmee een referentie voot verdere
vergelijkende modelberekeningen is
gecreëerd.
Voorde modellering van deAWZIis
gebruik gemaakt van het simulatieprogramma SIMBA.Dezuiveringsprocessen zijn
hierbij gemodelleerd met behulp van het
IAWQjriodel no. 1,waarbij CZV-en stikstofverwijdering wel en fosfaatverwijdering niet
worden beschreven. In het programma zijn de
eersteen tweede trap gelijktijdig gemodelleerd. Het effluent van deeerste trap vormde
daarbij het influent voor de tweede trap.

Scenario's
Door de pieken in deaanvoer afte vlakken, kan de belasting opdeAWZI gelijkmatiH j O # 2l-ïooo

21

PLATFORM

maximaal
DWAdebiet
(m'/uur)

o:
1:
2:
3:
4:

niet afvlakken
100%afvlakken
DWA-piek afvlakken
na DWA-piekafvlakken
afvlakken na DWA-piek

Tabel 1:

5.800
4-165
4-75°
5.800
5.800

hoeveelheid
gebufferd
water(m')

daggemiddelde
concentratie
NH4-N
(mg/l)

totale
NH4-N
concentratie
vracht
effluent (kg/dag)

0

11.7

1.140

2.772

7,6

5-835
8.945

8,3

760
825
850

5-375

8,5
9,0

•

Het verloop van de debieten over het
etmaal van de vier scenario's is weergegeven in
afbeelding 2.
Deresultaten van de berekeningen
worden samengevat in tabel 1.

900

Volledigafvlakken van de aanvoer naar
AWZIDokhaven heeft het meeste effect: 35
procent reductie van de ammoniumvracht kan
hiermee worden gerealiseerd. Hiervoor moet
tijdelijk bijna 13.000kubieke meter afvalwater
in het rioolstelsel worden gebufferd. De benadering waarbij wordt gestuurd op het ammoniumgehalte (3en 4)blijkt nauwelijks meerwaarde op televeren ten opzichte van de
stuting van het aanvoerdebiet(2).

ZuiveringsresultatcnbijafvlakkenvanhetDWA-debiet.

ger worden verdeeld en de capaciteit efficiënter worden benut. Naarmate meer wordt
afgevlakt, dient echter ook een groter volume
in het rioolstelsel te worden gebufferd. De
volgende scenario'szijn doorgerekend en
vergeleken met de referentiesituatie
fscenario o]:

achterliggende gedachte isom deDWApiekzo lang mogelijk binnen deAWZI te
houden.
idem aan scenario 3,maar dan met een
afvlakking tot 4.500 m 3 /uur.

volledige afvlakking tot een gemiddeld
debiet van 4.165m 3 /uut
afvlakken door het maximale debiet te
begrenzen tot 4.750 m 3 /uur
tijdens deochtend deDWA-piek niet
afvlakken, daarna afvlakken door het
debiet te begrenzen tot 3.733m 3 /uur. De

Afvlakken van het aanvoerdebiet levert
derhalve een significante reductie van de
ammoniumvracht op.In de praktijk zal naar
verwachting de mogelijke mate van afvlakking tussen scenario's 1 en 2liggen.Van dag
tot dagzullen de beschikbare bergingsruimte
in deriolering, en overigeoperationele condities, hierop van invloed zijn.

DeafvalwaterzuiveringsinstallatieDokhavcn.

Debenodigde buffering in het rioolstelsel
wordt weergegeven in afbeelding 3.Demaximale hoeveelheid gebufferd afvalwater van
bijna 13.000kubieke meter bedraagt zo'n20
procent van de totaleberging in de districten
die rechtstreeks afvoeren naarAWZIDokhaven.
Bij het zoeken naar geschikte bergingscapaciteit zijn onderstaande uitgangspunten
gehanteerd:
- DWAsturing mag niet leiden tot een
toename van het volume overstortend
rioolwater. Met behulp van de reeds
beschikbare regenradar kunnen regenbuien met een neerslag van meer dan
drie millimeter met grote zekerheid

Verloopvanhetdebietbijdevierscenano's.

Afb. 3:

Debenodigdebergingbijdeverschillendescenario's.
Benodigdebergingvoor afvlakking aanvoerdebiet

Verloop debiet irfluent normaal en met sturing
I 100% afvlakken

loordeflieftegrennng lol 4760 m M l
ia DWA. piek lot 3,33 m3/h
alvakken tijdens D w a . p l e k lol a503 m3»i
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worden voorspeldbinnen een tijdspanne
vantweeuur.Omdeberging inderioleringweertijdig beschikbaar temaken
magdaarom nietmeerworden gebufferd
danintweeuur kanworden afgevoerd.
-Bergingmaguitsluitend plaatsvinden in
hoofdstrengen vanhetrioolstelsel omdat
daaraltijd eensubstantiëleDWAstromingaanwezigblijft. Benuttenvan
onderliggende stelselswordtbijvoorkeurvermeden.

seerddoordewinstopdrogedagen;
-dehoeveelheid bezonkenmateriaaldie
tijdens hetbegin vaneenRWAperiode
wordtaangevoerd,zalstijgen.Degevolgenhiervan voordeAWZIzijn nogniet
bekend;
-destrategievanbuffering isnogniet
bepaald.
Zelfsnadirvervolgonderzoek zalvolgens
hetprincipe'aldoendeleertmen',aangevuld
meteenmeetinspanning,ervaringmoeten
wordenopgedaan indepraktijk.

Vanwegedebeperktematevanvoorspelbaarheid vaneenaantal processen inhetrioolstelselwordtvoorimplementatie naderonderzoekwordenverricht insamenwerkingmetde
TUDelft. Ditbetreft onderzoeknaar:
-degevolgenvoorhetrioolstelselvaneen
eventuele toename vanslibbezinking.
Ditaspectheeft eendirectewerking
(reiniging,voorkomen vuilemissie),maar
kanookleiden rotvervolg-effecten (geur,
versneldeaantasting vanrioolbuizen);
-hetgebufferde afvalwater zaljuistvoor
eenneerslaggebeurtenis versneldnaarde
AWZI wordenafgevoerd. Degevolgenvan
dezebelastingpiek voorhet functioneren
vandeAWZIzijn nognietonderzocht.
Eeneventuelenegatieveinvloedwordt
naarverwachtingmeerdangecompen-

Intredend grondwater
Deafvalwateraanvoer naarAWZIDokhavengedurendedroogweercondiries blijkt
verdundtezijn metintredend grondwater.
Ditisgeblekenuithetrelatiefhoge afvalwateraanbodperaangevoerde inwonersequivalenrenderelatieflagewaargenomenconcentratiesvanhetafvalwater. Intredend grondwaterwordtveroorzaaktdoorrelatiefhoge
grondwaterstanden incombinatie metde
drainerendewerkingvanmetnameoudere
rioolbuizen.Ouderioolbuizen,destijds niet
voorzienvaneenduurzaam lekvrije verbinding,zijn naverzakkinggedurendedelevensduur vandebuis,gevoeligvoor intredend
grondwater.Gaandedevervangingvanhet

rioolstelselzalhetareaaldrainerende riolering
verminderen. Reducerenvandehoeveelheid
intredend grondwater vormteenbelangrijk
verbeterpunt voordeprestatie vanAWZI
Dokhaven indeverderetoekomst.
Conclusies
Debeschouwingvanhet afvalwaterketen
vanrioleringenAWZIDokhavenalseen
geheelheeft duidelijk meerwaardeopgeleverd.
Optermijn vanslechtstweejaar kandeemissievanhettotalesysteem verminderen,
zonder kapitaalintensieve investeringen te
plegen.Doorhetafvlakken vanhetdebiet bij
DWAkunnendeprestaties tenaanzienvan
nitrificatie belangrijk wordenverbeterd.
Deresultatenvandezestudiezijn niet
extrapoleerbaar naardeandereinstallaties.De
relariefgrotereinhoud vanlaagbelasteinstallatiesmaakteendergelijkezuiveringinvergelijkingDokhavenmindergevoeligvoor fluctuatiesinhet afvalwateraanbod.
Erzijnverschillendedistrictendie
geschikt zijn voordevereistebergingvan
afvalwater met inachtneming vanderandvoorwaarden.Hetlijkt goedmogelijk om
bergingtebenutten zonder risicoopeen
verhoogdevuilemissietengevolgevanriooloverstorten.Nader onderzoekenvooralveel
praktijkervaring moetuitwijzen hoeveel
afvalwater verantwoordgebufferd kan
worden.Eenoptezetten monitoringsprogrammazalhierin ondersteunend zijn.
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