Permanente enniet-permanente stromingsberekeningen
voor rioleringsstelsels*

1. Inleiding
Indezevoordracht worden achtereenvolgens
behandeld:
a. het doorrekenen van rioolstelsels in het
algemeen en de hierbij noodzakelijke
aannamen en schattingen;
b. permanente stromingsberekeningen:
c. niet-permanente stromingsberekeningen.
Bij het laatste onderwerp wordt ook het
computerprogramma RESRO voor nietpermanente stromingsberekeningen van
rioolstelsels beschreven en worden
toepassingsvoorbeelden gegeven.
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Afb. 1- Fasen doorrekenen gemengd stelsel.
IR. A. H. DE VRIES
Haskoning
Koninklijk Ingenieurs- en
Architectenbureau Nijmegen

In het navolgende isuitgegaan van gemengde
rioolstelsels. Ten aanzien van de rekentechnieken isdit uiteraard niet essentieel,
maar wel ten aanzien van de toepassingen.
2. Keuzen enschattingen bijhetdoorberekenen van rioolstelsels
Bij het doorberekenen van een gemengd
rioolstelsel, of het ontwerpen en berekenen
van een nieuw stelsel, worden veelal de fasen
doorlopen aangegeven inafb. 1.
Fase 3 isin het algemeen een berekening van
de permanente stromingssituatie bij een
gekozen ontwerp-regenintensiteit.
Fase 5 betreft in principe niet-permanente
stromingssituaties.
Voor alle uit te voeren stromingsberekeningen zijn een aantal aannamen, schattingen
en keuzen nodig. Er zijn vele onzekerheden,
bijvoorbeeld in verband met het onvolledig
zijn van de basisregengegevens, niet-permanente verschijnselen alsde inloophydrograaf
van het rioolstelsel, de berging op straat, etc.
Nu moeten wijwelgoed in het oog houden
dat het doel van de berekeningen vooral is
het leveren van een goede vergelijkingsbasis
tussen stelsels en niet zozeer het leveren van
absolute grootheden. Hierdoor wordt het
belang van een aantal onzekerheden
gerelativeerd.
Alleen al voor de permanente stromingsberekening van fase 3,welkeinhet algemeen
maatgevend isvoor de diameters van een
stelsel, zijn keuzen en schattingen nodig ten
aanzien van:
1. ontwerp regenintensiteit i
2. afwaterend oppervlak A
3. rekentechnische wandruwheid leidingen k.
—De keuzevan deontwerp regenintensiteiti
wordt in het algemeen gemaakt op basisvan

gebiedskenmerken, maar istoch vrij
subjectief. Een rechtvaardiging voor verschillen in de orde 10à 15%isvaak moeilijk
of niet te geven.
—Ten aanzien van hetafwaterend oppervlak
wordt er vrij algemeen van uitgegaan dat het
niet-verharde oppervlak geen neerslag
afvoert en het verharde oppervlak, afgezien
van een 'berging op straat' van bijvoorbeeld
1,5 mm, alle hierop gevallen neerslag naar
het rioolstelsel afvoert. Uiteraard isdit niet
volledig overeenkomstig de werkelijkheid.
Daarnaast worden ook de verharde oppervlakken vaak niet met grote nauwkeurigheid
bepaald.
—Hoewel de wandruwheid van nieuwe
rioolbuizen met vrij grote nauwkeurigheid
bekend is,ligt dit voor de rekentechnische
systeemruwheid kanders. Deze laatste is
duidelijk hoger omdat zijook rekening moet
houden met:
a. lokale verliezen bij putten, kolkaansluitingen, bochten, etc.
b. slibafzettingen op bodem en slijmafzettingen op de wanden.
De keuzen en schattingen ten aanzien van
Afb. 2 - Voorbeelden nettenmetboom- en maasstructuren.
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regenintensiteit enafwaterend oppervlak zijn
debietbepalend en hebben alszodanig een
grote invloed op de stromingstoestand.
Voor een vollediggevulde buiszalde invloed
op de stromingsweerstand kwadratisch zijn;
dat wil zeggen dat 10% wijziging van debiet
de stromingsweerstand met 20% zal doen
veranderen. Het halveren van de ruwheid k,
bijvoorbeeld van 1.5 mm naar0,75 mmzalde
stromingsweerstand in kleine stelsels
(met kleine leidingdiameters) met ca. 20%
verminderen en ingrotestelselsmet aanzienlijk minder.
Hieruit volgt dat een nauwkeurige bepaling
van k weinig zinvol is.Over het algemeen
wordt uitgegaan van k = 1,5 mm.
3. Berekening permanente stromingstoestanden
In stelsels met een boomstructuur zijn de
debieten per tak alleen uit continuïteitsoverwegingen reeds volledig bepaald; het
water kan slechts op één manier afstromen
naar het lozingspunt. In een vermaasd stelsel
kan het water langsverschillende wegen naar
het afVoerpunt afvloeien.
De debietverdeling iseen functie van
leidingdiameters, gradiënten, etc.
Bij het handmatig doorrekenen van
vermaasde stelselszaleen ontwerper over het
algemeen door het aanbrengen van fictieve
sneden (evenveel alser mazen zijn) de
structuur van hetstelsel terugbrengen tot een
boomstructuur. Dit aanbrengen van sneden
leidt uiteraard tot afwijkingen van de realiteit,
daar deze sneden niet in het stelsel zelf
aanwezig zijn. Afb. 2 geeft voorbeelden van
een eenvoudig netmet een boom-enmet een
maasstructuur.
Teneinde de permanente stromingstoestand
in een vermaasd net vast te stellen zijn
iteratieprocessen nodig.Bij een netvan enige
omvang zijn deze iteratieve berekeningen
handmatig vrijwel niet meer uitvoerbaar.
Bijgevolg zal voor de berekening van stelsels
van enige omvang met een maasstructuur snel
voor een computerberekening worden
gekozen. Slechts voor zeer kleine stelsels en
stelsels met een boomstructuur komen handberekeningen nog in aanmerking.
Voor de berekening van vermaasde
rioleringsstelsels staan verschillende iteratietechnieken ter beschikking. De belangrijkste
hiervan zijn:
a. Newton iteratie;
b. Hardy-Crossmaasiteratie;
c. Hardy-Cross knooppuntiteratie,
a. Newton iteratie
Hierbij worden, uitgaande van een
aangenomen beginsituatie, alle afvoervergelijkingen van de stromingselementen
gelineariseerd, waarnadematrixvanaldenu
lineaire stromingsvergelijkingen van de
takken en continuïteitsvergelijkingen van de
knooppunten wordt opgelost.
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Afb. 4 - Stippengrafiek en doorvoerlijn.

Afb. 5 - Doorvoerlijn bijtoepassing van bovendrempelberging.

Afb. 6 - Werkelijke doorvoerlijn.

Voor de nu bijgestelde stromingssituatie
worden de takvergelijkingen opnieuw
gelineariseerd en het proces herhaald.
Voor volledig gevulde leidingstelsels isdeze
methode superieur aan de beide hierna te
behandelen methoden.
Voor gedeeltelijk gevulde stelsels (met
afvoervergelijkingen met discontinue
afgeleiden) isdeze methode echter niet
bruikbaar.

Er kunnen zelfs convergentie-problemen
optreden.
Maas- en knooppuntsvereffening, welke in
feite eikaars tegenhangers zijn, hebben ieder
hun eigen specifieke convergentieproblemen.
Daarnaast bestaat bijde knooppuntsvereffening nog de mogelijkheid dat over
bepaalde gebieden de kleine resterende
sluitfouten A Q hetzelfde teken hebben en
accumuleren tot nietonaanzienlijke fouten in
de continuïteit.
Wij hebben voor het eigen programma
RIOSYS gekozen voor knooppuntsvereffening. In aanvulling op de basistechniek zijn
echter speciale technieken ontwikkeld en
toegepast om convergentieproblemen te
voorkomen en de continuïteit over het totale
stelsel te waarborgen; een soort verbeterde
knooppuntiteratie.

berekening waarbij wordt uitgegaan van het
zogenaamde bakmodel. Hierbij wordt het
totale stelsel opgevat alséén bak met dezelfde
waterspiegel-inhoud relatie als het stelsel.
De o.f.wordt dan uitsluitend bepaald door
de onderdrempelberging en pompovercapaciteit (zie afb. 4).
Deze benadering zalvoorstelselswaarvan de
leidinginhoud geheelofbijna geheel beneden
de laagste drempel ligt.vaak goede resultaten
opleveren. Alleen indiegevallenwaarin voor
het vullen van de onderdrempelberging
aanzienlijke hoeveelheden water moeten
worden verplaatst (bijvoorbeeld bij ongelijkmatige verdeling van de berging welke
afwijkt van de verdeling van het verharde
oppervlak over het stelsel) bestaat de kans
dat de resultaten (veel) te gunstig zijn, dus te
lage o.f.'s, alsgevolg van niet onderkende
tijdsvertraging bij het vullen van de berging.
Een dergelijk verschijnsel isdoor ons
bijvoorbeeld geconstateerd in een vrij vlak
stelsel waarin een groot bergingsreservoir
was opgenomen dat deo.f.van een elders in
het stelsel gelegen overlaat sterk diende te
beperken.

b. Hardy-Cross maasiteratie
Startpunt ishier een aangenomen debietverdeling met alseigenschap dat in ieder
knooppunt de algebraïsche som van de
debieten nul is. Uitgaande van de randvoorwaarden (bijvoorbeeld O -H relaties op
lozingspunten) zijn nu de waterstanden in de
knooppunten te berekenen. Echter in iedere
maas zal nu een knooppunt voorkomen
waarin van twee kanten komend verschillende
waterstanden zijn berekend. Deze verschillen
zijn de sluitfouten Ah. De te volgen iteratieprocedure isernuopgericht deze sluitfouten
steeds verder te verkleinen door het
aanbrengen van AQ-correcties per maas
(zie afb. 3).
e. Hardy-Cross knooppuntiteratie
Startpunt vormen nu aangenomen waterstanden in knooppunten. Worden, uitgaande
van de waterstanden h de debieten Q
berekend, dan zal over het algemeen in de
knooppunten niet voldaan zijn aan de
continuïteitsvoorwaarde EQ = 0; in ieder
knooppunt iseen sluitfout AQ.
Door correcties Ah per knooppunt wordt
getracht deze sluitfouten AQ steedsverder te
verkleinen.
Zowel bij de maas- als bij knooppuntiteratie
zal één correctie AQ, respectievelijk AH,
een bepaalde sluitfout verkleinen of zelfs nul
maken. Zo'n correctie zal echter niet alleen
deze ene sluitfout beïnvloeden maar ook
andere sluitfouten in de omgeving.
Hierdoor zal een éénmaal gereduceerde
sluitfout na een volledige vereffeningsronde
van alle sluitfouten in het stelsel vaak weer
toenemen.

4. Berekening niet-permanente
stromingstoestanden
4.1. Rekentechnieken
Bijde bepalingvande overstortingsfrequentie
(o.f.) van overlaten in fase 5gaat het in
principe om niet-permanente stromingstoestanden.
De basis voor de bepaling van gemiddelde
jaarlijkse o.f.vormt reedsjarenlang de
zogenaamde stippengrafiek van dr. ir. Kuiper,
waarin verticaal de neerslaghoeveelheid in
mm en horizontaal de bui-duur uitstaan, en
een groot aantal buien gevallen in enige
tientallen jaren door stippen zijn weergegeven.
Algemene acceptatie van theoretische o.f.
gebaseerd op deze grafiek is bevorderlijk
voor het vergelijkbaar zijn van aan verschillende stelsels opgelegde eisen.
De o.f.wordt bepaald door in deze stippengrafiek de zogenaamde doorvoerlijn van de
betreffende overlaat te bepalen.
Deze doorvoerlijn isde scheidingslijn
waarboven de buien tot overstorting leiden
en waar beneden de buien niet tot overstorting leiden. Door tellen van het aantal
stippen boven de doorvoerlijn wordt deo.f.
bepaald.
Van oudsher wordt veelal deo.f.van de
laagste drempel ineenstelsel bepaald viaeen
sterk vereenvoudigde niet-permanente

Het effect van dit bergingsreservoir bleek bij
correcte berekening aanzienlijk geringer dan
aan de hand van het bakmodel was te
verwachten.
Bij stelsels met een aanzienlijke leidinginhoud
boven de laagstedrempel ligtdezaak anders.
Hier zal vaak de vertraging van de afvoer
vanuit het deel van het stelsel dat gelegen is
boven deze drempel een gunstige invloed
hebben op de o.f. Indien men deze gunstige
tijdsfactor niet in rekening brengt, betekent
dit in vele gevallen dat hoge extra investeringen moeten worden gedaan in aanvullende
berging. Het effect hiervan isdat quao.f.
wordt voldaan aan eisen, die in de praktijk
zwaarder zijn dan de eisen welke worden
gesteld aan stelsels,waarvan de totale
leidinginhoud praktisch geheel onder de
laagste drempel ligt.
Het stellen van eisen die indirect de o.f.
beïnvloeden (bijvoorbeeld eisen ten aanzien
van de onderdrempel berging), in plaats van
of naast directe eisen (zoalso.f. en debiet) is
dan ook, naar mijn mening, ongewenst.
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Afb. 7 - Voorbeeld van een schematisatie.
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Het nieuwe ligt in de toepassing voor
rioolstelsels met een vrij complexe
schematisatie en met relatief lange perioden
die moeten worden doorgerekend teneinde
de o.f.'s van overlaten te kunnen bepalen.
Het bijzondere van RESRO isdanook vooral
gelegen in de rekensnelheid en het stabiel
houden van het rekenproces.
De basisrekentechniek van RESRO iseen
zeer gebruikelijke voor niet-permanente
stromingsverschijnselen. Het stelsel wordt
ingedeeld in stromings- en bergingselementen, zogenaamde takken en knopen.
De stromingsvergelijkingen worden nu
weergegeven in de tak en de berging als
functie van de waterstand in de knoop.

Afb. 9 - Voorbeeld schematisering eenvoudig rioolstelsel
(Bom).
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Afb. 8 - Geschematiseerd stelsel.

Men heeft in het verleden gepoogd de invloed
van de vertraging van de afvoer vanuit het
stelsel gelegen boven de laagste drempel in
rekening te brengen door de introductie van
zogenaamde bovendrempelberging in het
eenvoudige bakmodel. Ook heden ten dage
wordt dit nog toegepast. Afb. 5 illustreert
deze rekenwijze, zonder dat wordt ingegaan
op de wijze van berekening van de bovendrempelberging.
Het isechter in principe onmogelijk dit soort
effecten te vertalen in een additionele
berging; dit blijkt alleen aluiteen vergelijking
van de invloed van bovendrempelberging op
de doorvoerlijn en de werkelijke invloed van
voornoemde vertraging op de doorvoerlijn
(zie afb. 6).
Te constateren valt dat toepassing van
zogenaamde bovendrempelberging volgens
de gebruikelijke regelsveelalzalresulteren in
een onderwaardering van het effect van de
vertraging in de aanvoer op de o.f.'s.
Gelet op het ontbreken van voldoende
theoretische onderbouwing isde relatie met
de werkelijke invloed echter onzeker.
Vanwege deze bezwaren, maar ook wegens
toepassingsmogelijkheden anders dan het
bepalen van o.f.'s, heeft ons bureau het
programma RESRO ontwikkeld, dat nietpermanente stromingstoestanden in een
rioolstelsel berekent door het stelsel te
'routen'.
Het berekenen van niet-permanente
stromingstoestanden in stelsels van waterlopen isin wezen niets nieuws.
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Afb. 10 - Voorbeeld schematisering gecompliceerd stelsel.

In principe kan iedere rioleringsstreng, of
zelfs een deel van een streng, een knoop +
tak vormen. Ter illustratie wordt hier
verwezen naar afb. 7.
Een schematisatie waarbij iedere streng
afzonderlijk wordt weergegeven (als bij de
berekening van een permanente stromingstoestand) zal bij de niet-permanente
berekening, welke een zeer groot aantal
tijdstappen omvat, echtervaak te omvangrijk
worden.
De computerkosten zouden excessief hoog
worden. Daarom zal in het algemeen voor
een grovere schematisatie worden gekozen
waarbij deknopen het karakter van gebieden
krijgen en de takken van afvoerrelaties van
meerdere strengen. Een knoop ishier een
bak met de inhoud-waterstandsrelatie van
een gebied.
De knopen of gebieden zijn met elkaar te
verbinden door een in principe onbeperkt
aantal takken. Afb. 8geeft een geschematiseerd stelsel weer.
Ondanks het feit dat deschematisatie van het
stelselgrover isdan bijdeberekeningvan een
permanente stromingssituatie, iszijvele
malen meerverfijnd dan vóórde ontwikkeling
van dit programma gebruikelijk was.
De schematisatie dient minimaal zodanig
verfijnd te zijn dat een goede simulatie van
stromingstoestanden bij verschillende buiintensiteiten is gewaarborgd.
Door in principe te rekenen met knopen
welke de berging van bovenstrooms gelegen
strengen weergeven en met horizontale
waterspiegels, wordt bereikt dat een te grove
schematisatie leidt tot uitkomsten welke
conservatief zijn ten aan zien van de o.f.'s.
Door verder verfijnen van de schematisatie
zal de berging in de gebieden de werkelijke
inhoud van het stromende medium beter
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Afb. II- Stippengrafiek met berekende doorvoerlijnen.

benaderen en de berekende o.f.'s gunstiger
worden.
Teneinde opbasisvandestippengrafiek voor
iedere overlaat van een rioleringsstelsel de
o.f. te bepalen moet voor iedere overlaat de
doorvoerlijn worden bepaald.
Hiertoe wordt met RESRO bijeen aantal
bui-intensiteiten berekend welke overstorten
op welke tijdstippen T, tot overstort komen.
Daarna wordt nagegaan of zich in het stelsel
overlaten bevinden, die. alsgevolg van naijlende afvoeren uit hogere gebieden, al bij
bui-duren T, korter dan de oorspronkelijk
berekende T, na het einde van die bui alsnog
tot overstorting komen.
De gevonden T^-tijdstippen vormen punten
van de doorvoerlijnen vande onderscheidene
overlaten in het stelsel.
Op deze wijze wordt voor iedereoverlaat een
voldoende groot aantal punten van de
doorvoerlijn in de stippengrafiek bepaald en
zijn voor alle overlaten overstortingsfrequenties en -hoeveelheden nauwkeurig
vast te stellen.
4.2. Voorbeelden toepassing
computerprogramma
Het programma RESRO isreeds met succes
gebruikt voor de berekening van o.f.'s van
overlaten in de stelsels van een groot aantal
Nederlandse gemeenten.
Deeerstevandiegemeenten wasBorn.Afb.9
schetst het vrijeenvoudige geschematiseerde
stelsel van Born.
Het stelsel van Born iseen langgerekt stelsel
met veel rioolinhoud boven de laagste
drempel. Wordt hiermede totaal geen
rekening gehouden en de traditionele
berekening uitgevoerd dan bedraagt deo.f.
van overlaat 1 ca. 20 x per jaar.
Een vereenvoudigde niet-permanente
berekening, waarbij isuitgegaan van de
stromingsverdeling bijde permanente
ontwerpbui, resulteert hier in eeno.f.van

2 x perjaar. Dit iseen gevolg van het feit dat
tak 2 door een groot verhard oppervlak van
de gebieden 1 en 2bij de permanente
ontwerpbui weinig debiet voert. Bij geringere
bui-intensiteit neemt het debiet in tak 1
echter snel toe, alsgevolg van geringere
terugstuwing vanuit gebied 1.
De te sterk vereenvoudigde rekenmethodiek
leidt hier derhalve tot een te gunstig resultaat.
Bij een berekening met ons niet-permanente
programma werd danook een hogereo.f.van
ca. lOx per jaar gevonden.
Dit voorbeeld illustreert het belang van
realistische niet-permanente berekeningen
en toont aan dat vergaande vereenvoudigende aannamen, zoals een onveranderlijke
stromingsverdeling (dusmet vaste onderlinge
verhoudingen van debieten). ontoelaatbaar
zijn.
Een ander voorbeeld ishet uitgebreide
rioleringsstelsel van een grote Nederlandse
gemeente (zie afb. 10).
Zou hier (volgens de normen van de
beheerders van het openbaar water) 7mm
onderdrempelberging over het totaal
afwaterend verhard oppervlak in het
benedengebied aanwezig moeten zijn, dan
zou hiertoe 18.000 m 3 aanvullende berging
gerealiseerd moeten worden.
Bij een in het verleden uitgevoerde studie
met een grove schematisatie in 9 gebieden
was berekend dat de o.f.van de laagste
overlaat aan de gestelde eisen voldoet indien
nabij het toekomstige gemaal 4.500 m 3
aanvullende berging zou worden gerealiseerd.
Overleg metdewaterkwaliteitsbeheerder ten
aanzien van gedane vereenvoudigende
aannamen en na-ijlingseffecten zouden
echter licht tot een vergroting van deze
4.500 m 3 hebben kunnen leiden.
Recent isvoordit rioleringsstelsel een nieuwe
studie uitgevoerd met het nu beschikbare
computerprogramma RESRO.
Hierbij was het nu mogelijk een betere en

veel verder verfijnde schematisatie van het
stelsel toe te passen, zonderde in de eerdere
studie toegepaste vereenvoudigde aannamen.
Het stelsel isgeschematiseerd tot 47 knopen
(gebieden) verbonden door 90 takken.
Er komen 14externe overlaten en 1 externe
pomp in voor. Afb. 10geeft een indruk van
deze schematisatie.
Door deze nieuwe studie werd het inzicht in
de als functie van bui-duur en intensiteit zich
sterk wijzigende stromingstoestanden in het
stelsel sterk verbeterd.
Het bleek dat deo.f.'svaneen aantal hogerin
het stelsel gelegen overlaten nietaan gestelde
eisen voldeden.
Aan de hand van het verkregen inzicht zijn
aanpassingen inhetstelselvoorgesteld omdit
te ondervangen; het effect van deze
aanpassingen ismet behulp van hernieuwde
computerberekeningen gecontroleerd.
Aan de hand van deze nieuwe berekeningen
konden ook de inzichten omtrent de
benodigde aanvullende berging in het
systeem worden bijgesteld. Ondanks het nu
wel in beschouwing nemen van de na-ijling
van afvoer uit de bovengebieden leidde de
fijnere schematisatie ertoe dat met 2.600 m 3
aanvullende berging kon worden volstaan.
Door verbetering van het inzicht in de
werking van het stelsel was het bovendien
mogelijk deze aanvullende berging te
verplaatsen naar een goedkopere locatie.
Afb. 11toont enkele van de berekende
doorvoerlijnen in de stippengrafiek.
5. Slotopmerkingen
Resumerend stel ik dat verfijnde nietpermanente stromingsberekeningen, van
belang zijn voor de bepaling van o.f.'s,
debieten en hoeveelheden:
a. in vlakke stelsels, waarbij de leidinginhoud nagenoeg volledig beneden de overstortdrempel ligt, indien de verdeling van het
verharde oppervlak en van de berging over
het stelsel sterk van elkaar afwijken;
b. van de laagste drempel in hellende
stelsels, waarbij het criterium isdat een
aanzienlijk deel van de leidinginhoud boven
de laagste overstortdrempel ligt;
c. van drempels met een kruinniveau hoger
dan van de laagste drempel ineen stelsel.
Het belang van realistische niet-permanente
stromingsberekeningen isnietbeperkt tot het
berekenen van o.f.'s. In principe zijn velerlei
soorten toepassingen denkbaar, zoals het
doorrekenen van stelselsbij specifieke
overtrekkende buien, het berekenen van
belastingen opafvoersloten enduikers vanuit
stelsels bij een ontwerpbui en reacties van
regel- en transportsystemen. Voorts zullen
niet-permanente berekeningen in de
toekomst wellicht van belangzijn bij de
berekening van vuilemissies van overlaten.
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