Het biezenbassinalsrandvoorzieningterplaatsevaneen rioolwateroverstort

1. Inleiding
Ter beperking van de vuilemissie van
gemengde rioolstelsels kan gekozen worden
voor:
a. vergroting van de afvoercapaciteit van
het rioolstelsel;
b. aanbrengen van randvoorzieningen, die
een reductie van de verontreinigende stoffen
in het overstortwater bewerkstelligen.
Er zijn verschillende randvoorzieningen
mogelijk, waaronder bergbezinkbassins.
werveloverstorten en zeven. De laatste tijd is
tevens de aandacht gericht op de toepassing
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van biezenbassins, voor het op een natuurlijke wijze verwerken van het overstortwater.
Een van de randvoorwaarden voor een goed
functionerend systeem is.dat het water
aëroob blijft (zie §2.1). Prognoses hieromtrent kunnen niet met de gangbare
Streeter-Phelps modellen worden verkregen,
daar in deze modellen de zuurstofvraag van
het bodemslib niet in beschouwing wordt
genomen.
In dit artikel wordt een andere berekeningswijze volgens de 'gekoppelde systemen
theorie' behandeld. Met behulp van de
'gekoppelde systemen theorie' ishet
namelijk wel mogelijk om de zuurstofvraag
van het bodemslib in beschouwing te nemen.
Tenslotte worden ter illustratie enige
berekeningsvoorbeelden behandeld.
2. Het biezenbassin
2.1. Algemeen
Het biezenbassin iseen ondiepe vijver, met
daarin een intensieve begroeiing van biezen
(Scirpus lacustris) (zieafb. 1).Deopzet isdat
in een biezenbassin het overstortwater
vergaand wordt gezuiverd. In het biezenbassin wordt een gedeelte van de in het
overstortwater aanwezige slibdeeltjes
door bezinking en filtratie uit het water
verwijderd, terwijl door bacteriële activiteit
zuivering plaatsvindt.
* A. J. Kessens studeerde in 1983af vandeTH te Delft,
momenteel als automatiseringsdeskundige werkzaam bij
Geosens te Rotterdam.
** L. Vos studeerde in 1983af van de TH te Delft,
werkzaam als rioleringsingenieur bij Witteveen +Bos,
raadgevend ingenieursbureau te Deventer.
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Afb. 1- Dwarsdoorsnede biezenbassin.

Aangezien er bij de aërobe zuivering van
water zuurstof wordt verbruikt, bestaat de
kans dat in het bassin alsgevolg van de grote
zuurstofonttrekking anaërobie ontstaat.
Een gevolghiervan isdat hetzuiverend effect
van het biezenbassin afneemt en dat er
stankbezwaar optreedt.
De vuileliminatie ten gevolge van bezinking,
die overigens bij bijna alle andere randvoorzieningen optreedt, behoeft geen
verdere toelichting.
Afhankelijk van de bodemkundige gesteldheid van de ondergrond zal het water in de
bodem van het biezenbassin kunnen wegzijgen. Het water dat in de bodem infiltreert
kan met behulp van een drainagesysteem
weer inde vijverworden gebracht, ofnaar het
oppervlaktewater worden afgevoerd. Ook in
de bodem ondergaat het water een bepaalde
zuivering, ten gevolge van stroming door
poriën (filtratie en bezinking) en door de
aanwezige bacteriën. Een interactie met het
grondwater dient echter voorkomen te
worden.
Rekening dient te worden gehouden met de
levering van suppletiewater, daar de biezen
niet droog mogen komen te staan.
2.2. Eigenschappen van biezen
De zuivering die het overstortwater
ondergaat iste danken aan een aantal

eigenschappen die biezen bezitten.
De belangrijkste zijn:
a. een opname van stoffen uit het water en
het omzetten van deze stoffen in biomassa

[i];
b. afgifte van zuurstof aan het water, via de
poreuze met lucht gevulde stengels en door
assimilatie [1];
c. het vermogen om in een betrekkelijk
korte tijd een hoge of lage zuurgraad op een
neutrale waarde te brengen [ 1];
d. een groot aanpassingsvermogen ten
aanzien van standplaats, waterkwaliteit en
variaties in het waterpeil [ 1 ];
e. een aanhechtingsoppervlak voor
microflora en -fauna [1].
Deze eigenschappen maken het mogelijk dat
het overstortwater, na door het biezenbassin
te zijn gestroomd, gereinigd naar het oppervlaktewater kan worden afgevoerd.
Een bepaalde verblijftijd moet wel in acht
worden genomen om voor de noodzakelijke
kwaliteitsverbetering van het overstortwater
te zorgen.
Een minimale verblijftijd van zesdagen is
vereist (zie § 2.5.).
Ofschoon in principe alle water- en moerasplanten geschikt zijn voordevegetatievan de
vijver, gaat de voorkeur uit naar biezen,
boven bijvoorbeeld riet enwelomeen viertal
redenen:

Afb. 2 - Invloed verschillende parameters op het zaurstofdeficiet.
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—ééndifferentiaalvergelijking beschrijft de
beïnvloedende stof, hier het BZV;
- de andere differentiaalvergelijking
beschrijft debeïnvloede stof, hierde
zuurstof.

differentiaalvergelijking van debeïnvloedende stof
differentiaalvergelijkingen : C - C exp. . ;C = - = + C.
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De afleiding vandeformules voorde
bepaling vandeBZV-afbraak enhetverloop
van dezuurstofconcentratie zijn hieronder
gegeven.
In afb.2zijn voor eenaantal variabelen de
zuurstofdeficieten weergegeven. De waarde
van deafbraakconstanten en reaëratieconstanten zijn gebaseerd opreferentie 4,5
en 6en hetzuurstofverbruik vanhetbodemslib opreferentie 4.
Voor eentemperatuur van20°Cgeldt,dat
het maximale deficiet 9,2g/m 3bedraagt.

stationaire toestand metalleen verspreide bronnen

B)

= een verspreide bron zonder GQ (in deze opzet het
vrijkomen van BZV uithetbodemslib)

2)

niet gekoppelde aandeel

= een verspreide bron met een debiet GQ(deze term
wordt verder buiten beschouwing gelaten)
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"partikuliere oplossing" voor de BZV-vergelijking:
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het zuurstofverbruik van hetbodemslib)

Wanneer vaneenstationaire toestand wordt uitgegaan (

twee partiële differentiaalvergelijkingen over in gewone
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/Gt = 0) gaande
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vergelijkingen. De oplossing wordt verkregen d.m.v. sommatie vaneen

De totale oplossing van deBZV-vergelijking (= A +8 ) bedraagt:

stationaire toestand zonder verspreide bronnen eneenstationaire toestand
met verspreide bronnen.
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stationaire toestand zonder verspreide bronnen
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De totale oplossing van dedefioietvergelijking bedraagt:
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Verder geldt: C =C. + / Q en D^ =D. +

1. de marktwaarde vanbiezen ishogerdan
die van riet;
2. de biezen bevatten geen bladerendie
eventueel inhetsysteem moeten worden
afgebroken;
3. hetrietperforeert debodem in grotere
matedanbiezen.Ditheeft infiltratie naar het
grondewater totgevolg;
4. inhetbiezenbassin iseen hogere
waterstand mogelijk daninhet rietveld.
Bij gelijke omvang ishetbergend vermogen
van eenbiezenbassin derhalvegroterdan van
een rietveld.
2.3. Deafmetingen vaneen biezenbassin
De afmetingen vaneenbiezenbassin worden
mede bepaald door deberging dieinhet
systeem wordt gewenst (onder systeem wordt
verstaan rioolstelsel en biezenbassin).
Het aantal overstortingen per tijdseenheid
uit hetsysteem isbehalvevande hydraulische
eigenschappen ookeenfunctie van de
berging. Bijdetoepassing vaneen biezenbassin,dient hetaantaloverstortingen uithet
systeem beperkt tezijn. Hetgevaar voor
opwoeling vanzuurstofbindende deeltjesin
het biezenbassin isniet denkbeeldig.
Opmerking: Dehydraulische eigenschappen
van hetrioolstelsel spelen eenbelangrijke rol
bij de plaatsbepaling vanhet biezenbassin.
Een optimale plaatsbepaling isalleen
mogelijk wanneer dehydraulische eigenschappen vanhet rioolstelsel bekend zijn.
Toepassing vanniet-stationaire rekentechnieken spelen hierbij een onontbeerlijke
rol.
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Veelal zaleenberging van 10à 15 mmin het
systeem nodig zijn omaandeeisenten
aanzien vandewaterkwaliteit te voldoen.
Uit degewenste berginginhetsysteem minus
de berging inhetrioolstelsel volgt de inhoud
van het biezenbassin. Hetbenodigde oppervlak volgt uithetgegeven dateenniveauverhoging van± 0,5mnogtoelaatbaar isen
dat hetgezamenlijk oppervlak vandebiezen
ca. '/3 deel vanhettotale oppervlak inbeslag
neemt.
Per hectare verhard oppervlak bedraagt het
benodigde oppervlak voor het biezenbassin
100-200 m2.
2.4. Beschouwingen metbetrekking totde
zuurstofhuishouding ineen biezenbassin
Voor deberekening vande zuurstofhuishouding vaneenbiezenbassin wordt hier
gebruik gemaakt vande gekoppelde
Systementheorie (2).Doormiddel vantwee
differentiaalvergelijkingen worden twee
processen beschreven:
Aß. 3- Schemat

Uit afb.2blijkt datdekans op anaërobie
toeneemt bij:
1. toenemende watertemperatuur;
2. hoger wordend zuurstofverbruik ten
gevolge vanhet bodemslib;
3. hoger wordende afbraakconstante:
4. kleiner wordende reaëratiesnelheden.
Om anaërobie vanhetwater te voorkomen
kan hetnoodzakelijk zijn omextrazuurstofin
het water te brengen. Gezien de eenvoudige
exploitatie endegrote zuurstofinbreng,
blijken cascades goede mogelijkheden te
bieden.
Een tweede mogelijkheid is,omhetoverstortwater inhetbiezenbassinmet
oppervlaktewater teverdunnen. De inhoud
van eenbiezenbassin bedraagt veelal enige
duizenden kubieke meters. De hoeveelheid
verdunningswater ligt indezelfde ordevan
grootte.
De hoeveelheid zuurstof, diemetbehulp van
cascaden inhetwater wordt gebracht,kan
met devolgende formules worden bepaald
(3).
(5)

R= ( C s - C a ) / ( C s - C b )
en
R = 1+0,367 *a*b*
(1 + 1,684* l ( r 4 * T ) * h

(6)

waarin:
C s = dezuurstofverzadigingswaarde(g/m 3 );
C a = dezuurstofconcentratie inhetwater
voor decascade (g/m 3 );

satie vaneen biezenbassin.
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C D = de zuurstofconcentratie in het water
direct na de cascade (g/m 3 );
a = een constante afhankelijk van de
waterkwaliteit (± 0,8);
b = een constante afhankelijk van de vorm
van de cascade (1,0);
T = de temperatuur (K);
h = de hoogte van de overstort (m).
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Afb. 4 - Afname van het BZV en het verloop van het deficiet alsfunctie van detijd.

het verloop van het deficiet alsfunctie van de tija

i l BZV g / m 3
B

27-

Bg/lm 2 d]

UJN
24-

025
0 25
0 25

b
21 -

i

uren
23 82
27 f>L
2 3 82

9.20
920
819

65
80
80

18

12
96

1

3i

0-

50

100

' 200

T150

b

i

tijd
uren

i
400

[350

300

250

2

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp
van de formules 3en 4.Grafisch zijn de
resultaten weergegeven in de afb. 4 en 5.
Een samenvatting van de berekeningen
wordt gegeven in tabel I.
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Aß. 5 - Afname van het BZ Ven

TABEL I— Resultaten van de berekeningen volgens de
gekoppelde svstementheorie.
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Berekeningsvoorbeeld 1
Gegeven:
temperatuur
20°C (293 K)
zuurstofverbruik
van het bodemslib
2- 1
g/(m 2 • d)
BZV-afgifte
van het bodemslib
0 , 5 - 0 , 2 5 g/(m 2 -d)
afbraakconstante
van het BZV
0,25
d"1
reaëratieconstante
0,45
d"1
deficietwaarde op t= =0 0 - 4
g/m 3
waterdiepte
1
m
volume (netto)
15.000
m3

B,
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2
2
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2
2
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2.5. Berekeningsvoorbeeld vaneen
biezenbassin
In een tweetal berekeningsvoorbeelden zal
de BZV-afbraak en de zuurstofhuishouding
in het biezenbassin behandeld worden. In het
berekeningsvoorbeeld 1 wordt bij een
gegeven aantal beginvoorwaarden die BZVconcentratie op het tijdstip t = 0 bepaald
(C 0 ) zodanig dat het maximale deficiet gelijk
is aan de verzadigingswaarde.
In het voorbeeld 2wordt het effect van de
zuurstofinbreng door middel van een cascade,
ter voorkoming van anaërobie behandeld.
Het bassin wordt geschematiseerd zoalsin
afb. 3 (propstroom reactor).
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Resultaten:
Uit de vergelijking vanafb.4met afb. 5blijkt
dat de waarde van het maximale deficiet met
ca. 1à 0,7 g/m 3 afneemt, wanneer de
deficietwaarde op t = 0wordt teruggebracht
van 4 naar 0 g/m 3 .
Geconcludeerd kan worden dat bij het
handhaven van dezelfde belasting (C), de
deficietwaarde opt = 0vangeringe invloedis
op de waarde van het maximale deficiet.
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Het tijdstip, waarop dit maximale deficiet
optreedt verschuift wel,namelijk van 80-100
naar 65-80 uur.
Bij het terugbrengen van de deficietwaarde
op t = 0 van 4 naar 0g/m3, mag de BZVbelasting met ca.3à4g/m 3verhoogd worden
(vergelijk de afb. 4(a) en 4(b) met 5(a) en
5(b)).
Van groot belang voor de BZV-belasting op
t = 0 ishet zuurstofverbruik van het bodemslib en de vrijgekomen BZV uit het bodemslib. Wanneer het zuurstofgebruik van het
bodemslib en de vrijgekomen BZV uit het
bodemslib teruggebracht worden van resp.
2 en 0,5 g/(m 2 • d) naar 1 en 0,25 g/(m2 • d)
kan de BZV-belasting worden verhoogd met
6 à 7 g/m 3 zonder dat er anaërobie optreedt
(vergelijk afb. 4(a en b) met afb. 5(a en b)).
Bij 20 °C zal de toelaatbare BZV-belasting
van de bassins liggen in het traject van
17-27 g/m 3 . Met een totaal volume van
15.000 m 3 betekent dit een maximaal toelaatbare belasting van ca. 225-405 kg BZV.
Het is duidelijk dat voor de qua vuillast
grotere overstortingen, afhankelijk van de
omstandigheden, het aanwezige areaal aan
biezen alspoedig tegeringisom anaërobie te
vermijden.
Berekeningsvoorbeeld 2
Gegeven:
temperatuur
20°C (293 K)
zuurstofverbruik
van het bodemslib
2 g/(m 2 -d)
BZV-afgifte
van het bodemslib
0.5 g/(m 2 -d)
afbraakconstante van het BZV 0,25 d"1
reaëratieconstante
0,45 d"1
deficietwaarde op t = 0
4
g/m 3
waterdiepte
1 m
BZV-waarde op t = 0
20
g/m3
benodigde tijd om het circuit
eenmaal te doorstromen
65 h
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp
van de formules 3,4 en 6. Grafisch zijn de
resultaten weergegeven in afb. 6.
De discontinuïteiten indedeficietlijn worden
veroorzaakt door de zuurstofinbreng met
behulp van een cascade.
De benodigde energievoorhetopvoeren van
het water bedraagt globaal:
inhoud
gemiddelde doorstroomtijd
rendement opvoerwerktuig

15.000 m 3
65 uur
80%

15.000*9,81*1*1.000 _ „ „ T .
= 790 J/s
h
65 *3.600 *0,8
Wanneer gedurende ca. 130uur het opvoerwerk in bedrijf is,bedraagt de totaal te
leveren energie 3.7x 105 kj.

Vermogen:

2.6. Slotopmerkingen
Deze theoretische beschouwingen dienen als
illustratie om de gevoeligheid van de
verschillende parameters weer te geven,
derhalve mogen alleen algemene conclusies
getrokken worden. Aangetoond isdat de
periode waarin anaërobie optreedt in het
biezenbassin na een overstorting gereduceerd
kan worden.
In de praktijk dient men rekening te houden
met fluctuaties die bij een aantal parameters
zullen optreden. De temperatuur kan in de
ondiepe bassins sterk variëren.
Een verdere reductie kan plaatsvinden door
een verlaging van het deficiet. Het deficiet
kan in het algemeen verlaagd worden door:
—vergroting van de stroomsnelheid in het
biezenbassin. Bij een vergroting van de
snelheid, vindt ereen intensievere beluchting
plaats. Eveneens zal bij snelheidsvergroting
de reaëratiecoëfficiënt groter worden,
waardoor het deficiet eveneens verlaagd
wordt:
—vergroting van de valhoogte over de
cascade.
Wanneer inplaatsvaneen valhoogtevan 1 m,
gekozen wordt voor een valhoogte van
2 meter, dan wordt ca. 5,5 g/m 3 zuurstof aan
het water toegevoegd (het energieverbruik
verdubbelt uiteraard).
Gesteld kan worden dat:
—de toepassing van een biezenbassin als
randvoorziening alleen dan een oplossingis.
indien voorzieningen worden getroffen, die
het optreden van anaërobe situaties
voorkomen;
—het biezenbassin impliceert een groot
ruimtebeslag. In dicht bevolkte gebieden zal
dit op bezwaren stuiten.
3. Lijst met gehanteerde symbolen
waarin:
C = het BZV op het tijdstip t
g/ m 3
C„ = het BZV op het tijdstip t=0 g/m 3
Cj = het BZV van het water
voordat de overstorting
plaatsvindt
g/m 3
D = het zuurstofdeficiet op het
tijdstip t (deficiet isde zuurstofverzadigingswaarde minus de
aanwezige zuurstofconcentratie) g/m3
D 0 = het zuurstofdeficiet
op het tijdstip t = 0
g/m 3
Dj = het zuurstofdeficiet van
het water voordat de overstorting
plaatsvindt
g/m 3
W = de vuillast in BZV van
de overstortende hoeveelheid
afvalwater
g
WH = de vuillast in BZV die een
onmiddellijk zuurstofdeficiet geeft g
O = het overstortdcbiet
m 3 /d
v = de watersnelheid
in het biezenbassin
m/d
x = de afstand
m

t = de tijd
B, = het vrijgekomen BZV uit
het bodemslib
B = het zuurstofverbruik
van het bodemslib
kj = de afbraakconstante
van het BZV
k 2 = de reaëratieconstante

d
g/(m 3 • d)
g/(m 3 • d)
d"1
d"1

Opmerking: Onder overstorting wordt
verstaan het transport van water uit het
rioolstelsel naar het biezenbassin.
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