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SAMENVATTING
Het retourslibgemaal verbruikt 5 tot 10% van de energie op een rwzi. In de praktijk blijkt
dat op veel rwzi’s meer retourslib wordt verpompt dan nodig is. Door het retourslib op een
slimmere wijze te verpompen kan daarom een interessante energiebesparing worden gerealiseerd. In november 2009 heeft de STOWA een workshop over dit onderwerp georganiseerd.
Hieruit bleek dat verschillende Waterschappen al bezig waren met onderzoek naar mogelijkheden tot energiebesparing van het retourslibgemaal. Tevens is tijdens deze workshop een
aantal positieve effecten benoemd en de mogelijke risico’s. In dit rapport wordt een viertal
praktijkcases beschreven en is een overzicht gegeven van de mogelijkheden, de aandachtspunten en de gerealiseerde energiebesparingen.
ACHTERGRONDEN
Bij het ontwerp van de retourslibcapaciteit wordt uitgegaan van een drogestofgehalte in de
beluchtingstank en een slibvolume-index (SVI). In de praktijk blijken beiden vaak lager te
zijn dan volgens het ontwerp. Tot circa 10 jaar geleden werd in Nederland vaak een SVI van
150 ml/g aangehouden. Sinds de opkomst van de biologische fosfaatverwijdering wordt
meestal een SVI van 120 ml/g aangehouden. In de praktijk blijkt de SVI van veel installaties
gedurende een groot deel van het jaar zelfs nog lager dan 120 ml/g te zijn. Daarnaast blijkt
ook het drogestofgehalte in de beluchtingstank vaak lager te zijn dan volgens het ontwerp.
Meestal komt dit doordat de rwzi onderbelast is en met een lager slibgehalte wordt bedreven.
Op veel rwzi’s wordt in de zomer bovendien het slibgehalte verlaagd om energie te besparen.
Bij het ontwerp van het retourslibgemaal is de capaciteit bij RWA maatgevend. Bij DWA is de
benodigde capaciteit over het algemeen 40 tot 60% van de maximale capaciteit. Indien echter
de actuele omstandigheden (drogestofgehalte en SVI) sterk afwijken van het ontwerp kan het
zijn dat de benodigde DWA retourslibcapaciteit nog veel lager is. Vaak is dan de minimale
capaciteit van de retourslibpomp- of vijzel te groot met als gevolg dat bij DWA te veel retourslib wordt verpompt.
PRAKTIJKERVARINGEN
Uit een inventarisatie bleek dat circa de helft van de Waterschappen actief bezig is met
(onderzoek naar) energiebesparing in het retourslibgemaal. De eerste stap die wordt gemaakt
is het regelen van de retourslibpomp op basis van de actuele procesgegevens in plaats van de
ontwerpwaarden. Vaak is echter de ondergrens van de retourslibpomp- of vijzel limiterend
om hiermee veel energie te kunnen besparen. Een mogelijkheid is dan om de ondergrens
verder te verlagen. Dit is beperkt mogelijk bij retourslibvijzels maar niet bij retourslibpompen. Een andere mogelijkheid, die vaak wordt toegepast, is intermitterend bedrijf van het
retourslibgemaal bij DWA. De wijze waarop de intermitterende regeling is uitgevoerd verschilt. Er worden vier methoden toegepast:
1. Intermitterend op basis van een tijdklok (vaste tijden AAN en UIT);
2. Intermitterend op basis van het influentdebiet (of effluentdebiet). Hierbij wordt de tijd dat de
retourslibpomp aanstaat berekend op basis van het cumulatieve influentdebiet en een instelbare retourslibverhouding;
3. Intermitterend op basis van de massabalans. Hierbij wordt de retourslibpomp aangezet op het
moment dat een bepaalde slibmassa in de nabezinktank ligt. Deze slibmassa wordt bepaald
aan de hand van het influentdebiet en de drogestofmeting in de beluchtingstank. De onttrokken slibmassa wordt bepaald op basis van het retourslibgehalte en het retourslibdebiet.
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4. Intermitterend op basis van de slibdeken. Hierbij wordt de niveaumeting in de nabezinktank
gebruikt om de retourslibpomp aan en uit te sturen. Bij hoog niveau schakelt de pomp aan en
bij laag niveau uit.
In het rapport zijn vier praktijkcases beschreven.
Op de rwzi Walcheren is op één van de zes nabezinktanks een intermitterende regeling op
influentdebiet getest. Hierbij zijn verschillende maatregelen genomen die tot energiebesparing hebben geleidt. Als eerste is de intermitterende regeling geïmplementeerd. Ten gevolge
hiervan wordt circa 17% minder retourslib verpompt. Vervolgens is onderzocht wat het energetisch optimale werkpunt is van de retourslibpomp. Dit blijkt rond de 27 Hz te liggen. Als
de retourslibpomp in bedrijf komt wordt deze op de optimale frequentie bedreven. Dit leidt
tot een extra energiebesparing per m3 verpompt retourslib van 22%. In totaal hebben beide
maatregelen tot een energiebesparing van circa 35% geleidt. Tenslotte is er een technische
maatregel getest, de zogenaamde fluxoptimalisatie. Dit betreft een instelling op de frequentie-omvormer die bij lage capaciteit tot een rendementsstijging leidt. De winst hiervan is echter relatief gering. Inmiddels is de intermitterende regeling op alle nabezinktanks van de
rwzi Walcheren geïmplementeerd.
Op de rwzi Arnhem-Zuid is op één van de vijf nabezinktanks een intermitterende regeling
op slibdekenniveau getest. Hierbij is het niveau waarop de retourslibvijzel wordt aangezet
stapsgewijs verhoogd tot maximaal 150 cm (110 cm onder de waterspiegel). Hierbij kwam het
voor dat de retourslibvijzel langer dan een dag niet in bedrijf kwam. Het gevolg hiervan was
dat fosfaatafgifte in de nabezinktank plaatsvond. Bij de lagere slibdekeninstellingen leidt de
intermitterende regeling tot een energiebesparing van 35%.
Op de rwzi Goedereede is op één van de twee nabezinktanks een intermitterende regeling op
massabalans toegepast. Deze regeling is echter maar 1 à 2 dagen per week actief. Bovendien
was de regeling zodanig ingesteld dat deze meestal overruled werd door een maximaal
retourslibgehalte. Indien het retourslibgehalte boven een instelbare waarde komt wordt de
retourslibpomp aangeschakeld. De toepassing van de regeling kan niet alleen tot een aanzienlijke energiebesparing in de retourslibpompen leiden maar ook in de slibontwatering.
Op de rwzi Nijmegen worden de retourslibvijzels continu bedreven en geregeld op basis van
een retourslibverhouding met het influentdebiet. De retourslibverhouding wordt echter ingesteld op basis van de actuele procesgegevens (drogestofgehalte en SVI) en niet, zoals voorheen
het geval was, op basis van de ontwerpwaarden. Hierdoor is het benodigde retourslibdebiet
aanzienlijk lager. Omdat de ondergrens van de retourslibvijzel te hoog was om hiervan te
kunnen profiteren is onderzocht of deze kan worden verlaagd. Uiteindelijk is gekozen voor
een verlaging van 40 tot 15% van de maximale capaciteit. Deze maatregelen hebben geleidt
tot een energiebesparing van 40%.
GEVOELIGHEIDSANALYSE
Op basis van de praktijkcases is een goed beeld verkregen van de optimalisatiemogelijkheden
op de betreffende rwzi’s. Om de resultaten goed met elkaar te kunnen vergelijken is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met behulp van een simulatiemodel. Het model berekent de
hydraulische en drogestofbalans over een rwzi en omvat onder andere een 1-dimensionaal
nabezinktankmodel. Er is met het model een gevoeligheidsanalyse van de procesomstandigeden en van de verschillende retourslibregelingen uitgevoerd.
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Voor verschillende procesomstandigheden is de invloed op de werking van het retourslibgemaal en de energiebesparing onderzocht. Hieruit kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd
dat de energiebesparingspotentie van een intermitterende retourslibregeling groter is naarmate de RWA/DWA-verhouding van de rwzi groter is.
Voor de verschillende retourslibregelingen is onderzocht hoe de regeling omgaat met veranderende slibeigenschappen. Een intermitterende regeling op basis van een tijdklok of het
influentdebiet houdt hier geen rekening mee en blijft evenveel retourslib verpompen, ook als
bijvoorbeeld de slibindikking verslechtert. De intermitterende regeling op slibdeken en op
massabalans reageren wel op gewijzigde slibeigenschappen. Het gevolg hiervan is dat deze
regelingen bij verbetering van de slibeigenschappen leiden tot minder retourslib verpompen
en daardoor tot een toename van de energiebesparing. Uit de berekeningsresultaten komt het
beeld naar boven dat de invloed op het proces over het algemeen niet groot is omdat intermitterende regelingen alleen bij DWA in werking zijn.
ENERGIEBESPARING
Op basis van de beschreven praktijkcases wordt geconcludeerd dat een significante energiebesparing mogelijk is bij het verpompen van retourslib. Afhankelijk van de uitgangssituatie
en de systeemconfiguratie wordt een besparing op het energieverbruik van het retourslibgemaal van 30 tot 40% bereikt (met zelfs een uitschieter naar 60%). Dit leidt tot een verlaging
van het energieverbruik op de rwzi van 1,5 tot 3%.
Naast de directe energiewinst kan er ook energiewinst of verlies ontstaan in andere procesonderdelen (b.v. meer energie voor interne recirculatie of minder energie voor de slibontwatering). Dit dient bij de afweging voor de implementatie van een dergelijke regeling te
worden meegenomen.
FOSFAATAFGIFTE
Op basis van de praktijkervaringen en de gevoeligheidsanalyse kan fosfaatafgifte in de
nabezinktank (secondary release) als belangrijkste risico en aandachtspunt worden benoemd.
Fosfaatafgifte is opgetreden op de rwzi Arnhem-Zuid bij (extreem) lange slibverblijftijd in de
nabezinktank. Het is aan te bevelen de regeling zodanig te kiezen en in te stellen dat slibverblijftijden in de nabezinktanks van langer dan enkele (2-4 uren) niet voorkomen. Dit geldt
uiteraard alleen voor rwzi’s met biologische fosfaatverwijdering. Daarnaast wordt aanbevolen om dit aspect nader te onderzoeken.
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DE STOWA IN HET KORT
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, kortweg STOWA, is het onderzoeksplatform
van Nederlandse waterbeheerders. Deelnemers zijn alle beheerders van grondwater en oppervlaktewater in landelijk en stedelijk gebied, beheerders van installaties voor de zuivering
van huishoudelijk afvalwater en beheerders van waterkeringen. Dat zijn alle waterschappen,
hoogheemraadschappen en zuiveringsschappen en de provincies.
De waterbeheerders gebruiken de STOWA voor het realiseren van toegepast technisch,
natuur wetenschappelijk, bestuurlijk juridisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat
voor hen van gemeenschappelijk belang is. Onderzoeksprogramma’s komen tot stand op
basis van inventarisaties van de behoefte bij de deelnemers. Onderzoekssuggesties van
derden, zoals kennisinstituten en adviesbureaus, zijn van harte welkom. Deze suggesties
toetst de STOWA aan de behoeften van de deelnemers.
De STOWA verricht zelf geen onderzoek, maar laat dit uitvoeren door gespecialiseerde
instanties. De onderzoeken worden begeleid door begeleidingscommissies. Deze zijn samengesteld uit medewerkers van de deelnemers, zonodig aangevuld met andere deskundigen.
Het geld voor onderzoek, ontwikkeling, informatie en diensten brengen de deelnemers
samen bijeen. Momenteel bedraagt het jaarlijkse budget zo’n 6,5 miljoen euro.
U kunt de STOWA bereiken op telefoonnummer: 033 - 460 32 00.
Ons adres luidt: STOWA, Postbus 2180, 3800 CD Amersfoort.
Email: stowa@stowa.nl.
Website: www.stowa.nl
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SUMMARY
The return sludge pumping station consumes 5 to 10% of a waste water treatment plants
(wwtp) total energy consumption. In practice, it shows that at many wwtp’s much more return sludge is being pumped than necessary. By implementing a more intelligent return
sludge pumping strategy, the energy consumption can be reduced. In November 2009 the
STOWA organised a workshop on this subject. It turned out that several Waterboards were
already investigating the possibilities for energy savings in return sludge pumping. In the
workshop a number of positive effects and possible risks have been determined. In this report
four full-scale cases are presented and an overview of the possibilities, points of attention and
energy savings is given.
BACKGROUND
For the calculation of the return sludge capacity, the aeration tank sludge concentration and
the sludge volume index (SVI) are used. In practice both values can be much lower than the
design values. Until 10 years ago, an SVI of 150 ml/g was used for the design of Dutch wwtp’s.
Since the introduction of biological phosphorus removal a design value of 120 ml/g is being
used. In practice, the SVI of many wwtp’s is lower for at least part of the year. Besides that,
also the aeration tank sludge concentration is often lower than the design value. Mostly this
is due to an underloading of the wwtp which allows for a lower sludge concentration. Besides
that, at many wwtp’s, the sludge concentration is reduced in summer to save aeration energy.
In the return sludge pumping station design, the RWF capacity is leading. In general, the
DWF capacity is 40 to 60% of the maximum pump capacity. In case the actual process conditions (sludge concentration and SVI) strongly differ from the design values, the required DWF
return sludge capacity can be much lower. In that case the minimum return sludge capacity
can be too high for DWF conditions. As a consequence, too much return sludge is being pumped at DWF.
FULL-SCALE CASES
From an assessment it showed that about half of the Dutch Waterboards is occupied with
(investigating the potential of) energy savings in the return sludge pumping station. The first
step is to control the return sludge pumps based on the actual process conditions, in stead of
the design values. In many cases, the minimum capacity of the return sludge pumping station is the limiting factor for optimal energy savings. An interesting option can be to further
reduce the minimum capacity of the return sludge pumping station. This can only be an
option for return sludge screw pumps, but not for centrifugal pumps. Another option that is
used more often is intermittent operation of the return sludge pumps at DWF. The way the
intermittent operation is controlled differs. The following four methods are used:
1. Intermittent operation based on time (fixed time ON and OFF);
2. Intermittent operation based on the influent (or effluent) flow. The operational period of the
return sludge pumps is calculated based on the cumulative influent flow and an adjustable
return sludge ratio with the influent flow.
3. Intermittent operation based on a mass balance. The return sludge pump is switched on
when a certain amount of sludge is present in the secondary clarifier. The sludge mass is determined based on the influent flow and the aeration tank sludge concentration. The sludge
mass that has been removed during operation is determined based on the return sludge concentration and the return sludge flow.

STOWA 2011-14 INVENTARISATIE PRAKTIJKCASES ENERGIEZUINING RETOURSLIB

4. Intermittent operation based on the sludge blanket level. A sludge blanket level measurement
in the secondary clarifier is used to control the return sludge pump. At high level the pump
is switched on. At low level the pump is switched off.
In this report, four full-scale cases are presented.
At the Walcheren wwtp the intermittent control on influent flow has been tested at one of six
secondary clarifiers. In this case, different measures have reduced the energy consumption.
First, the intermittent pump control has been implemented. As a result, the return sludge
flow has been reduced by 17%. Secondly, the energetic optimum work point of the return
sludge pump has been determined. This showed to be around 27 Hz. In the intermittent mode
the return sludge pump is operated at 27 Hz. This leads to an additional energy saving of 22%
per m3 return sludge. In total, both measures have led to an energy reduction of 35%. At last,
a technical measure has been tested; the so called flux optimization. This is a setting in the
frequency convertor that creates an efficiency increase at low capacity. The energy savings of
this measure are relatively small. Due to the success, the intermittent control has been adopted to all six return sludge pumps of the Walcheren wwtp.
At the Arnhem-Zuid wwtp the intermittent control on sludge blanket level has been tested at
one of five secondary clarifiers. The maximum sludge blanket level at which that return
sludge pump is switched on has been increased step-by-step until a maximum value of
150 cm (110 cm under the water level). This resulted in an off time of the return sludge pump
of more than a day. As a consequence, phosphorus release occurred in the secondary clarifier.
At more realistic process settings, the intermittent sludge blanket control led to an energy
saving of 35%.
At the Goedereede wwtp the intermittent control on mass balance has been tested at one of two
secondary clarifiers. The control was in operation for only 1 to 2 days per week. Besides that,
the process control on mass balance was overruled most of the time by a maximum return
sludge concentration setting. In case the return sludge concentration exceeds a maximum
value, the return sludge pump was switched on. The application of the intermittent control
at Goedereede will not only save energy in the return sludge pumping, but also in the sludge
dewatering.
At the Nijmegen wwtp the return sludge screw pumps are operated continuously. The control is based on a return sludge ratio with the influent flow. The return sludge ratio setting
is based on actual process conditions (sludge concentration and SVI), and not, as was done
before, based on design values. As a consequence the required return sludge flow has decreased significantly. Due to a relatively high minimum return sludge pump capacity, it was not
possible to take the full benefit of this measure. The Waterboard investigated the possibility to
decrease the minimum pumping capacity from 40 tot 15% of the maximum capacity. These
measures have resulted in a 40% energy reduction.
SENSITIVITY ANALYSIS
The four full-scale cases give a good overview on the optimisation potential on each wwtp.
To be able to compare the results, a sensitivity analyses with a simulation model has been
performed. The model calculates the hydraulic and mass balance of a wwtp, and contains,
among others, a 1-dimensional clarifier model. The sensitivity analyses have been performed
on the process conditions and the different process control strategies.
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The return sludge pump operation and energy savings have been investigated for different
process conditions. Based on this, it can be concluded that the energy saving potential from
an intermittent return sludge pump control increases with a higher RWF/DWF-ratio.
For the different process controls the sensitivity on changing sludge characteristics has been
investigated. An intermittent control on time or influent flow doesn’t take this into account
and continues to pump the same amount of return sludge if, for instance, the sludge thickening deteriorates. The intermittent control on sludge blanket level and on mass balance react
directly on changing sludge characteristics. As a consequence these controls lead to a reduction of energy consumption in case the sludge characteristics improve. From the calculation
results it shows that the influence of the intermittent control on the treatment process is
generally small as the control is only active during DWF.
ENERGY SAVINGS
Based on the full-scale cases it is concluded that a significant energy saving can be achieved
for the return sludge pumping. Depending on the situation and the process configuration, a
energy reduction of 30 to 40% can be achieved (even 60% at Goedereede wwtp). This leads to
an enery saving on the wwtp of 1.5 to 3%.
Besides the direct energy savings, additional energy savings or energy loss can occur in other
process parts (for instance: more energy for internal recirculation of less energy for sludge
dewatering). This needs to be taken into account when the implementation of such a return
sludge control is considered.
PHOSPHORUS RELEASE
Based on the full-scale cases and the sensitivity analysis, phosphorus release in the secondary
clarifier (secondary release) is pointed out to be the most critical factor. Phosphorus release
occurred at the Arnhem-Zuid wwtp at (extreme) long sludge retention times in the secondary
clarifier. It is recommended to tune the return sludge control in such way that the sludge
retention time in the secondary clarifier does not exceed the critical time of 2 to 4 hours. This
only applies for wwtp’s with biological phosphorus removal. Besides that, it is recommended
to further investigate this aspect.
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DE STOWA IN BRIEF
The Foundation for Applied Water Research (in short, STOWA) is a research platform for
Dutch water controllers. STOWA participants are all ground and surface water managers in
rural and urban areas, managers of domestic wastewater treatment installations and dam
inspectors.
The water controllers avail themselves of STOWA’s facilities for the realisation of all kinds
of applied technological, scientific, administrative legal and social scientific research activities that may be of communal importance. Research programmes are developed based on
requirement reports generated by the institute’s participants. Research suggestions proposed
by third parties such as knowledge institutes and consultants, are more than welcome. After
having received such suggestions STOWA then consults its participants in order to verify the
need for such proposed research.
STOWA does not conduct any research itself, instead it commissions specialised bodies to do
the required research. All the studies are supervised by supervisory boards composed of staff
from the various participating organisations and, where necessary, experts are brought in.
The money required for research, development, information and other services is raised by
the various participating parties. At the moment, this amounts to an annual budget of some
6,5 million euro.
For telephone contact number is: +31 (0)30-2321199.
The postal address is: STOWA, P.O. Box 8090, 3503 RB, Utrecht.
E-mail: stowa@stowa.nl.
Website: www.stowa.nl.
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INLEIDING


'+9%9

Het verpompen van het retourslib vanuit de nabezinktank naar de beluchtingstank vraagt
,1/(,',1*
circa 5 tot 10% van het energieverbruik van een rwzi. Vaak wordt veel meer retourslib
verpompt dan nodig is. Het optimaliseren van de retourslibregeling kan daarom een

+HWYHUSRPSHQYDQKHWUHWRXUVOLEYDQXLWGHQDEH]LQNWDQNQDDUGHEHOXFKWLQJVWDQNYUDDJWFLUFDWRW
interessante bijdrage leveren aan de energiebesparingsdoelstellingen van de waterschappen.
YDQ KHW HQHUJLHYHUEUXLN YDQ HHQ UZ]L 9DDN ZRUGW YHHO PHHU UHWRXUVOLE YHUSRPSW GDQ QRGLJ LV +HW
Tijdens een inventarisatie door STOWA begin 2009 onder de waterschappen, is energieRSWLPDOLVHUHQ YDQ GH UHWRXUVOLEUHJHOLQJ NDQ GDDURP HHQ LQWHUHVVDQWH ELMGUDJH OHYHUHQ DDQ GH
besparing rondom retourslibgemalen
als belangrijke
onderzoeksvraag
HQHUJLHEHVSDULQJVGRHOVWHOOLQJHQ
YDQ GH ZDWHUVFKDSSHQ
7LMGHQV
HHQ LQYHQWDULVDWLHgeprioriteerd.
GRRU 672:$ EHJLQ

RQGHU
GH ZDWHUVFKDSSHQ
LV HQHUJLHEHVSDULQJ
URQGRP
EHODQJULMNH
Een aantal
waterschappen
heeft inmiddels
onderzoek gestart
naarUHWRXUVOLEJHPDOHQ
de mogelijkhedenDOV
hiertoe.
RQGHU]RHNVYUDDJ
JHSULRULWHHUG
(HQ
DDQWDO
ZDWHUVFKDSSHQ
KHHIW
LQPLGGHOV
RQGHU]RHN
JHVWDUW
QDDU GH
Op 26 november 2009 is door de STOWA een workshop georganiseerd waarin de mogelijkPRJHOLMNKHGHQKLHUWRH2SQRYHPEHULVGRRUGH672:$HHQZRUNVKRSJHRUJDQLVHHUGZDDULQGH
heden en aandachtspunten zijn geïnventariseerd. Tijdens deze workshop is een aantal verPRJHOLMNKHGHQ HQ DDQGDFKWVSXQWHQ ]LMQ JHwQYHQWDULVHHUG 7LMGHQV GH]H ZRUNVKRS LV HHQ DDQWDO
volgacties vastgesteld, waarvan het inventariseren van de praktijkcases in Nederland de eerste
YHUYROJDFWLHVYDVWJHVWHOGZDDUYDQKHWLQYHQWDULVHUHQYDQGHSUDNWLMNFDVHVLQ1HGHUODQGGHHHUVWHLV+HW
is. Het resultaat van deze inventarisatie is beschreven in dit rapport.
UHVXOWDDWYDQGH]HLQYHQWDULVDWLHLVEHVFKUHYHQLQGLWUDSSRUW

AFBEELDING 1

  

RETOURSLIBVIJZELS VAN DE RWZI
ARNHEM-ZUID
$IEHHOGLQJ
5HWRXUVOLEYLM]HOVYDQGHUZ]L$UQKHP=XLG



,Q
KRRIGVWXN 2zijn
]LMQ
DOOHUHHUVW
DFKWHUJURQGHQ
KHW UHWRXUVOLEJHPDDO
WRHJHOLFKW
In hoofdstuk
allereerst
de GH
achtergronden
vanYDQ
het retourslibgemaal
toegelicht,
zoals]RDOV
de GH
RQWZHUSULFKWOLMQHQ
HQenGH
NDGHUvan
YDQdeGH
HQHUJLHEHVSDULQJVPRJHOLMNKHGHQ
ontwerprichtlijnen
de SURFHVUHJHOLQJHQ
procesregelingen,RP
om KHW
het kader
energiebesparingsmogelijkLQ]LFKWHOLMNWHPDNHQ,QKRRIGVWXNLVHHQRYHU]LFKWJHJHYHQYDQGHHUYDULQJHQPHWUHWRXUVOLEUHJHOLQJHQ
heden inzichtelijk te maken. In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de ervaringen met
LQ1HGHUODQG2SEDVLVKLHUYDQ]LMQYHUYROJHQVUZ]L¶VJHVHOHFWHHUGGLHQDGHU]LMQEHVFKUHYHQ'LWEHWUHIW
retourslibregelingen
Nederland.
Op KRRIGVWXN
basis hiervan
vervolgens
4 rwzi’s KRRIGVWXN
geselecteerd
DFKWHUHHQYROJHQV
GH in
UZ]L
:DOFKHUHQ
  zijn
GH UZ]L
$UQKHP=XLG
 die
GH UZ]L
nader zijn beschreven.
betreft achtereenvolgens
de rwzi
Walcheren (hoofdstuk 4), de rwzi
*RHGHUHHGH
KRRIGVWXNDit
HQGHUZ]L1LMPHJHQ
KRRIGVWXN
,QKRRIGVWXNLVRSEDVLVYDQHHQPRGHO
HHQJHYRHOLJKHLGVDQDO\VHXLWJHYRHUGYRRUGHYHUVFKLOOHQGHSDUDPHWHUVHQSURFHVUHJHOLQJHQ,QKRRIGVWXN
Arnhem-Zuid (hoofdstuk 5), de rwzi Goedereede (hoofdstuk 6) en de rwzi Nijmegen (hoofd
]LMQ7).GH
UHVXOWDWHQ
JHsYDOXHHUG
'H FRQFOXVLHV
HQ DDQEHYHOLQJHQ
stuk
In EHODQJULMNVWH
hoofdstuk 8 is
op basis HQ
vanEHYLQGLQJHQ
een model een
gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd
voor de ]LMQ
VDPHQJHYDWZHHUJHJHYHQLQKRRIGVWXN
verschillende parameters en procesregelingen. In hoofdstuk 9 zijn de belangrijkste resultaten


en bevindingen geëvalueerd. De conclusies en aanbevelingen zijn samengevat weergegeven
in hoofdstuk 10.
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2
ACHTERGRONDEN
2.1 INLEIDING
In dit hoofdstuk worden de achtergronden van het ontwerp en de regeling van het retourslibgemaal nader toegelicht. Op basis hiervan wordt duidelijk gemaakt wat de oorzaak is van
het relatief hoge energieverbruik van een retourslibgemaal. In paragraaf 2.2 zijn allereerst de
ontwerprichtlijnen voor retourslibgemalen uiteengezet. In paragraaf 2.3 wordt nader ingegaan op de uitvoeringsvorm van het retourslibgemaal en de keuzes die hierbij kunnen worden gemaakt. De procesregeling van de retourslibgemalen is beschreven in paragraaf 2.4. In
paragraaf 2.5 is aangegeven wat de potentie voor energiebesparing is. De aandachtspunten
welke tijdens de STOWA workshop zijn benoemd zijn tenslotte in paragraaf 2.6 weergegeven.

2.2 ONTWERPRICHTLIJNEN
De ontwerprichtlijn voor de berekening van het retourslibdebiet is in Nederland gebaseerd op
de STORA-richtlijn voor ronde nabezinktanks [ref. 1]. Hierin wordt aangegeven dat het retourslibgehalte (DSRS) afhankelijk is van de slibvolume-index (SVI). Er wordt onderscheid gemaakt
tussen de situatie bij DWA en RWA volgends de volgende formules:
• STORA 1981 bij DWA:

DSRS = 1.200 / SVI

• STORA 1981 bij RWA:

DSRS = 1.200 / SVI + 2

In de praktijk wordt echter voor zowel DWA als RWA uitgegaan van de eerste formule. In een
recenter STOWA rapport [ref. 2] wordt een veiligere variant hierop genoemd waarbij een “veilige marge” wordt ingecalculeerd, voor zowel DWA als RWA:
• STOWA 2002:

DSRS = 900 / SVI

Ter vergelijking kan nog de Duitse ATV-131 richtlijn worden genoemd [ref. 3]. Deze richtlijn
maakt onderscheid tussen het slibgehalte op de bodem van de nabezinktank (TSBS) en het
retourslibgehalte (TSRS). Het slibgehalte op de bodem is afhankelijk van niet alleen de SVI
maar ook van de indiktijd. Uitgaande van de in de richtlijn genoemde standaardwaarden voor
rwzi’s met volledige stikstofverwijdering (een indiktijd van 2 uur) is de formule TSBS = 1.250 /
SVI. Dit is vergelijkbaar met de bovengenoemde Nederlandse ontwerprichtlijnen. Echter, om
het retourslibgehalte te berekenen wordt deze waarde nog gecorrigeerd om het effect van
kortsluitstromen te verdisconteren. Voor nabezinktanks met ruimerbladen is de correctiefactor 0,7. Dit betekent dat volgens de ATV-richtlijn de volgende formule geldt:
• ATV-131:

DSRS = 875 / SVI

De retourslibcapaciteit is sterk afhankelijk van de gekozen ontwerprichtlijn. Ter illustratie is
in Afbeelding 2 weergegeven welke retourslibverhouding bij RWA wordt berekend voor verschillende drogestofgehaltes door de verschillende ontwerprichtlijnen. Hierbij is uitgegaan
van een SVI van 120 ml/g en een slibbuffering bij RWA van 20%1. De retourslibverhouding
1

In de STOWA-richtijn [ref.1] wordt een maximale slibbuffering bij RWA van 30% aangehouden.
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varieert sterk tussen de verschillende ontwerprichtlijnen. Het verschil tussen'+9%9
de richtlijnen
'+9%9

bedraagt maximaal een factor 2. In Afbeelding 3 is een soortgelijke gevoeligheidsanalyse voor
de keuze van de slibvolume-index weergegeven.

AFBEELDING 2

DE RETOURSLIBVERHOUDING BIJ RWA IN RELATIE TOT HET SLIBGEHALTE BIJ DWA VOOR VERSCHILLENDE ONTWERPRICHTLIJNEN

(UITGAANDE VAN SVI = 120 ML/G)
$IEHHOGLQJ
'H UHWRXUVOLEYHUKRXGLQJ ELM 5:$ LQ UHODWLH WRW KHW VOLEJHKDOWH ELM ':$
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YRRUYHUVFKLOOHQGHRQWZHUSULFKWOLMQHQ XLWJDDQGHYDQ69, POJ 
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DE RETOURSLIBVERHOUDING BIJ RWA IN RELATIE TOT HET SLIBGEHALTE BIJ DWA VOOR VERSCHILLENDE ONTWERP SVI’S
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Soms wordt in het ontwerp van het retourslibgemaal ook nog rekening gehouden met een
hoger slibgehalte dan in het ontwerp van het actiefslibsysteem. De gedachte hierbij is dat ook



672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
in het geval het slibgehalte in de praktijk tijdelijk hoger is, het retourslibPHLYHUVLH
verpompt 
moet kun672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
PHLYHUVLH
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

nen worden. Zoals blijkt uit de afbeeldingen leidt dit ook tot een aanzienlijke vergroting
van

de geïnstalleerde capaciteit.
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De keuze van de ontwerp SVI is afhankelijk van de systeemconfiguratie en de procescondities.
Daarnaast is deze ook afhankelijk van het inzicht van het moment. Tot circa 10 jaar geleden
werd in Nederland vaak een SVI van 150 ml/g aangehouden. Sinds de opkomst van de biologische fosfaatverwijdering wordt aanbevolen [ref. 4] om een SVI van 120 ml/g aan te houden.
Dit is een waarde die ook vaak voor rwzi’s met chemische fosfaatverwijdering wordt aangehouden. Aangezien het gros van de rwzi’s op één van beide (of beiden) methoden fosfaat verwijderd komt het er op neer dat deze ontwerpwaarde voor de meeste rwzi’s van toepassing
is. In de praktijk blijkt de SVI van veel installaties gedurende een groot deel van het jaar zelfs
nog lager dan 120 ml/g te zijn.
Ter illustratie is in Tabel 1 de ontwerpcapaciteit (voor RWA en DWA) van een retourslibgemaal
berekend uitgaande van een standaard rwzi met de volgende ontwerpuitgangspunten:

TABEL 1

• RWA

:

1.000

m3/h

• DWA

:

300

m3/h

• Slibgehalte bij DWA

:

4,0

kg/m3

• Slibgehalte bij RWA

:

3,2

kg/m3 (20% buffering)

GEVOELIGHEIDSANALYSE VAN DE RETOURSLIBCAPACITEIT (DWA/RWA)

Ontwerp SVI

Ontwerprichtlijn

(ml/g)

DSRS = 1.200 / SVI + 2

DSRS = 1.200 / SVI

DSRS = 900 / SVI

100

150 / 300

180 / 360

310 / 550

120

180 / 360

250 / 470

470 / 740

150

250 / 470

400 / 670

960 / 1140

Het gevolg van het te veilig ontwerpen van een retourslibgemaal kan worden geïllustreerd
aan de hand van deze tabel. In het meest extreme geval is het retourslibgemaal ontwerpen
volgens de 900 / SVI richtlijn bij een SVI van 150 ml/g en blijkt in de praktijk een SVI van 100
ml/g op te treden en het slib bij RWA goed in te dikken tot 1.200 / SVI + 2. In dat geval is de
capaciteit van het retourslibgemaal bij RWA een factor 3,8 te groot. Bij DWA is de maximale
retourslibcapaciteit zelfs ruim 7 maal groter dan benodigd.
Een vaker voorkomend scenario is een ontwerp volgens de 1.200 / SVI richtlijn in combinatie met een SVI van 150 ml/g. In dat geval is de capaciteit van het retourslibgemaal (400 /
670 m3/h) ook nog bijna tweemaal groter dan benodigd in vergelijking met een SVI van 100
ml/g (180 / 360 m3/h). Als het drogestofgehalte in de praktijk dan ook nog eens lager is dan
volgens ontwerp zal de beschikbare minimale capaciteit veel te groot zijn bij DWA.

2.3 UITVOERINGSVORM
Bij het ontwerp van het retourslibgemaal dient een aantal keuzes te worden gemaakt. De
belangrijkste keuzes zijn tussen een pomp- en een vijzelgemaal, het aantal pompen/vijzels per
nabezinktank en de reservestelling.
In de praktijk komt het vaak voor dat er slechts één pomp of vijzel per nabezinktank wordt
geïnstalleerd. Deze is vaak regelbaar met een frequentieregelaar of een hoogtoeren / laagtoeren instelling. Een volledige reservestelling wordt niet vaak toegepast. Wel komt het voor
dat een gezamenlijke reservepomp wordt geïnstalleerd die voor meerdere nabezinktanks kan
worden ingezet.
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Wat betreft de keuze tussen pompen of vijzels spelen een aantal aspecten een rol, zoals kosten, energieverbruik en regelbereik. Een vijzelgemaal is over het algemeen duurder dan een
pompgemaal en neemt ook meer ruimte in beslag. De voordelen van een vijzelgemaal ten
opzichte van een pompgemaal zijn de robuustheid en het geringe onderhoud.
Of het energieverbruik van de één hoger is dan van de ander is sterk afhankelijk van de situatie.
• Een vijzelgemaal heeft een vaste overstorthoogte welke iets hoger is dan het hoogste waterniveau van het ontvangende procesonderdeel. Dit betekent dat de statische opvoerhoogte
(waterkolom) relatief hoog is. Daarentegen is de manometrische opvoerhoogte (statische +
dynamische hoogte) nagenoeg onafhankelijk is van het te verpompen debiet.
• Voor een pomp geldt dat de dynamische opvoerhoogte afhankelijk is van de leidingweerstand. De druk neemt af naarmate het te verpompen debiet afneemt. Daarnaast kan bij
een pompgemaal ook de statische opvoerhoogte (is gelijk aan de hoogte van waterkolom)
afnemen bij afname van het debiet aangezien het niveau in de tanks mogelijk dan ook
afneemt. Dit betekent dat de opvoerhoogte van een pompgemaal afneemt bij afname van
het te verpompen debiet. Achter een pomp is een terugslagklep geplaatst welke een extra
weerstand oplevert.
Het regelbereik van een pomp is afhankelijk van het toerental van de motor en van de hydraulische pompkarakteristieken (pompcurve). Een motor kan worden teruggeregeld van 50 tot
20 Hz. Een lager bereik wordt vaak beperkt doordat de motor niet alleen de pomp aandrijft
maar ook de koeling van de motor. De koeling wordt te laag onder een bepaald toerental. Het
hydraulische bereik van de pomp is afhankelijk van de statische opvoerhoogte, de leidingkarakteristieken en de pompkeuze. Als de statische opvoerhoogte een groot deel van de totale
manometrische opvoerhoogte voor zijn rekening neemt is het bereik waarin kan worden
teruggeregeld beperkt. Het terugregelen leidt dan relatief snel tot een zeer laag rendement.
In een dergelijke situatie kan worden overwogen om twee kleinere pompen te installeren. De
ondergrens van een retourslibpomp ligt in de praktijk tussen 30 en 50% van de maximale
capaciteit. Bij het ontwerp van een pomp wordt vaak de maximale capaciteit als uitgangspunt
genomen, waardoor het bereik in het onderste gebied wordt beperkt.
Het regelbereik van een vijzelgemaal is vergelijkbaar met die van een pomp. In de regel is het
rendement van een vijzel stabiel tussen 100 en 50% van de maximale capaciteit. Onder de 50%
nemen de terugloopverliezen (ten gevolge van de zwaartekracht) toe en neemt het rendement
sterk af. De ondergrens van een retourslibvijzel ligt in de praktijk tussen de 40 en 50% van de
maximale capaciteit. In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe de ondergrens op de rwzi Nijmegen is verlaagd van 40 naar 20%.
Met een vijzel kan zuurstof in het slib worden ingeslagen. Dit kan leiden tot zuurstofinbreng
in de selector / anaërobe tank, wat ongewenst is. Dit kan een reden zijn om voor een retourslibpomp te kiezen.
2.4 PROCESREGELING
De wijze waarop de retourslibpompen of vijzels kunnen worden geregeld is afhankelijk van
de opstelling en het regelbereik. Uiteraard is een regeling voor een opstelling met twee pompen anders dan voor één. Net als een regeling voor een frequentie-gestuurde pomp anders is
dan die van een hoogtoeren-laagtoeren pomp.
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'HZLM]HZDDURSGHUHWRXUVOLESRPSHQRIYLM]HOVNXQQHQZRUGHQJHUHJHOGLVDIKDQNHOLMNYDQGHRSVWHOOLQJ
HQKHWUHJHOEHUHLN8LWHUDDUGLVHHQUHJHOLQJYRRUHHQRSVWHOOLQJPHWWZHHSRPSHQDQGHUVGDQYRRUppQ
1HW DOV HHQ UHJHOLQJ YRRU HHQ IUHTXHQWLHJHVWXXUGH SRPS DQGHUV LV GDQ GLH YDQ HHQ KRRJWRHUHQ
ODDJWRHUHQSRPS
De meest voorkomende procesregeling is op basis van het influentdebiet (of effluentdebiet),

zoalsYRRUNRPHQGH
weergegeven SURFHVUHJHOLQJ
in Afbeelding 4.
wordt
pomp of vijzel
aan'H PHHVW
LVHierbij
RS EDVLV
YDQeen
KHWfrequentiegestuurde
LQIOXHQWGHELHW RI HIIOXHQWGHELHW
 ]RDOV
gestuurd op basis van een vaste retourslibverhouding. Bij een hoog influentdebiet blijft de
ZHHUJHJHYHQLQ$IEHHOGLQJ+LHUELMZRUGWHHQIUHTXHQWLHJHVWXXUGHSRPSRIYLM]HODDQJHVWXXUGRSEDVLV
YDQHHQYDVWH
UHWRXUVOLEYHUKRXGLQJ
%LMde
HHQ
KRRJ LQIOXHQWGHELHW
EOLMIW GH De
UHWRXUVOLEFDSDFLWHLW
JHOLMN DDQ
GH
retourslibcapaciteit
gelijk aan
maximum
pompcapaciteit.
retourslibverhouding
neemt
PD[LPXPSRPSFDSDFLWHLW'HUHWRXUVOLEYHUKRXGLQJQHHPWKLHUGRRUDI%LMHHQODDJLQIOXHQWGHELHWGUDDLWGH
hierdoor af. Bij een laag influentdebiet draait de retourslibpomp op minimale capaciteit.
UHWRXUVOLESRPS RS PLQLPDOH FDSDFLWHLW +LHUELM QHHPW GH UHWRXUVOLEYHUKRXGLQJ WRH ELM DIQHPHQG
Hierbij neemt de retourslibverhouding toe bij afnemend influentdebiet. Een hoge retoursLQIOXHQWGHELHW(HQKRJHUHWRXUVOLEYHUKRXGLQJEHWHNHQWLQIHLWHGDWKHWUHWRXUVOLEGHELHWKRJHULVGDQQRGLJ
libverhouding betekent in feite dat het retourslibdebiet hoger is dan nodig en dat eigenlijk te
HQGDWHLJHQOLMNWHYHHOUHWRXUVOLEZRUGWYHUSRPSWHQWHYHHOHQHUJLHZRUGWJHEUXLNW

veel retourslib wordt verpompt en teveel energie wordt gebruikt.
$IEHHOGLQJ

6FKHPDWLVFKHZHHUJDYHYDQHHQFRQWLQXHUHWRXUVOLEUHJHOLQJ

5HWRXUVOLEIDFWRU

SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN EEN CONTINUE RETOURSLIBREGELING

5HWRXUVOLEGHELHW

AFBEELDING 4

5HWRXUVOLEGHELHW
5HWRXUVOLEIDFWRU

,QIOXHQWGHELHW







 ENERGIEVERBRUIK
(QHUJLHYHUEUXLN
2.5
De beluchting is veruit de grootste energieverbruiker op een rwzi [ref. 5]. In de bedrijfsverge-

'H EHOXFKWLQJ LV YHUXLW GH JURRWVWH HQHUJLHYHUEUXLNHU RS HHQ UZ]L >UHI @ ,Q GH EHGULMIVYHUJHOLMNLQJ
lijking zuiveringsbeer 2009 heeft de Unie van Waterschappen ook het energieverbruik van
]XLYHULQJVEHHUKHHIWGH8QLHYDQ:DWHUVFKDSSHQRRNKHWHQHUJLHYHUEUXLNYDQGH1HGHUODQGVHUZ]L¶V
de Nederlandse
rwzi’s
bleek
dat in 2009
het landelijk
rekenkunJHwQYHQWDULVHHUG
+LHUXLW
EOHHNgeïnventariseerd.
GDW LQ  KHWHieruit
ODQGHOLMN
UHNHQNXQGLJ
JHPLGGHOGH
YDQ KHW
WRWDOH
HQHUJLHYHUEUXLNN:KLH
EHGURHJ'LWEHWUHIWKHWHQHUJLHYHUEUXLNYDQGHJHKHOHUZ]LH[FOXVLHI
YHUZLMGHUG
dig gemiddelde van het totale energieverbruik 29,9 kWh/i.e.verwijderd bedroeg. Dit betreft het
KHW LQIOXHQWJHPDDO HQ GH VOLERQWZDWHULQJ +HW ODQGHOLMN JHPLGGHOGH HQHUJLHYHUEUXLN YDQ GH EHOXFKWLQJ
energieverbruik van de gehele rwzi, exclusief het influentgemaal en de slibontwatering. Het
EHGURHJ  N:KLHYHUZLMGHUG 'LW EHWUHIW GH HQHUJLH GLH YHUEUXLNW ZRUGW GRRU GH ]XXUVWRILQEUHQJHQGH
Dit
landelijk gemiddelde energieverbruik van de beluchting bedroeg 16,2 kWh/i.e.verwijderd.%LM
DSSDUDWXXU RSSHUYODNWHEHOXFKWHUV HQ FRPSUHVVRUHQ  LQ KHW EHOXFKWH GHHO YDQ GH DFWLHIVOLEWDQN
betreft
de
energie
die
verbruikt
wordt
door
de
zuurstofinbrengende
apparatuur
(oppervlakWHJHQVWURRPEHOXFKWLQJ RPORRSV\VWHPHQPHWEHOOHQEHOXFKWLQJ LVKHWHQHUJLHYHUEUXLNYDQGHYRRUWVWXZHUV
LQGLWEHOXFKWHGHHORRNPHHJHQRPHQ
tebeluchters en compressoren) in het beluchte deel van de actiefslibtank. Bij tegenstroombe-

luchting (omloopsystemen met bellenbeluchting) is het energieverbruik van de voortstuwers
in dit beluchte deel ook meegenomen.

672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
Op
de tweede plaats wat betreft energieverbruik
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

komt over het algemeen PHLYHUVLH
het retourslibge

maal. Hierover zijn geen algemene gegevens bekend. Op basis van een berekening met standaard kentallen kan een globale initiële schatting worden gemaakt ven het energieverbruik:
• RWA debiet:

30 l/h per i.e.verwijderd

• Drogestofgehalte:

4,0 kg/m3

• SVI:

150 ml/g

• Retourslibverhouding bij RWA:

0,67 (zie Afbeelding 3)

• Capaciteit retourslibgemaal:

0,67 x 30 = 20 l/h per i.e.verwijderd

• Minimum capaciteit retourslibgemaal:

40% x 20 = 8,0 l/h per i.e.verwijderd

• Opvoerhoogte retourslibgemaal:

3 - 6 m;

• Rendement pomp:

75%
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• Specifiek energieverbruik:

3,6 Wh/(m3.m)

• RWA periodes:

10% van de tijd

• Energieverbruik retourslibgemaal:

(20 x 10% + 8,0 x 90%) x 3,6 x 24 x 365 /
1.000 x (3-6 m) = 0,9 – 1,8 kWh/i.e.verwijderd

Dit komt overeen met 3 tot 6% van het totale energieverbruik van een gemiddelde Nederlandse rwzi. Uiteraard gelden de gepresenteerde uitgangspunten niet voor alle rwzi’s. Met
name de keuzes in het ontwerp (drogestofgehalte en SVI, type apparaat en de opvoerhoogte)
zijn bepalend. Op basis van bovenstaande globale berekening wordt ingeschat dat het energieverbruik 2 tot 10% van het totale energieverbruik van een rwzi kan bedragen.

2.6 AANDACHTSPUNTEN
Het aanpassen van de retourslibregeling om energie te besparen heeft invloed op andere processen en procesonderdelen binnen de rwzi. Tijdens de STOWA workshop over dit onderwerp in 2009 is een aantal positieve en negatieve effecten benoemd. Hierbij is met name het
intermitterend verpompen van het retourslib in ogenschouw genomen. De belangrijkste zijn
onderstaand kort omschreven.
• Selector / Anaërobe tank:
• De contacttijd / verblijftijd neemt toe aangezien minder slib wordt verpompt.
• In de periodes dat geen slib wordt verpompt is er geen slibtoevoer naar de selector
en wordt alleen influent toegevoerd. Dit leidt tot grote schommelingen in de vlokbelading en zal de werking van de selector niet ten goede komen. Dit kan worden
ondervangen door (op rwzi’s met meerdere nabezinktanks per straat) de retourslibregeling van de verschillende gemalen op elkaar af te stemmen.
• Biologische fosfaatverwijdering:
• Doordat het slib gemiddeld langer in de nabezinktank blijft liggen kan fosfaatafgifte
plaatsvinden.
• Stikstofverwijdering:
• Het retourslibgemaal zorgt er ook voor dat nitraat wordt gerecirculeerd. In bepaalde
procesconfiguraties (bijvoorbeeld UCT) kan door het verlagen van het retourslibdebiet
de nitraatrecirculatie te laag worden.
• Doordat het slib gemiddeld langer in de nabezinktank blijft liggen kan denitrificatie
plaatsvinden. Dit kan slibopdrijving tot gevolg hebben.
• Nabezinktank:
• Als de retourslibpomp uit staat, komt de slibdeken in de nabezinktank tot rust. Dit
leidt tot een verdergaande indikking in de slibkegel. Hierdoor neemt de hoeveelheid
te verpompen slib af.
• Retourslibgemaal:
• Indien de retourslibpompen langdurig uit staan, kan slibafzetting in de retourslibleidingen optreden.
• Spuislibverwerking:
• Het drogestofgehalte in het retourslib neemt toe. Vaak wordt het spuislib uit het
retourslibgemaal of uit de retourslibleiding onttrokken. Er hoeft dan minder spuislib
te worden verpompt. De hydraulische belasting van de spuislibindikker neemt af wat
een positief effect heeft op de werking.
• Bij de regeling van de spuislibonttrekking dient er rekening mee te worden gehouden
dat er op bepaalde momenten geen retourslib is. Dit kan worden ondervangen door
(op rwzi’s met meerdere nabezinktanks) de retourslibregeling van de verschillende
gemalen op elkaar af te stemmen.
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3.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de stand van zaken bij de Nederlandse water-

,QOHLGLQJ schappen op het gebied van energiezuinig retourslib. Via de e-mail zijn in juni 2010 alle

waterschappen benaderd met de vraag of zij actief bezig zijn met het verlagen van het ener,QGLWKRRIGVWXNLVHHQRYHU]LFKWJHJHYHQYDQGHVWDQGYDQ]DNHQELMGH1HGHUODQGVHZDWHUVFKDSSHQRS
gieverbruik van retourslibgemalen. Indien hierop positief is geantwoord is telefonisch meer
KHWJHELHGYDQHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE9LDGHHPDLO]LMQLQMXQLDOOHZDWHUVFKDSSHQEHQDGHUGPHW
informatie opgevraagd. In paragraaf 3.2 is een overzicht gegeven van deze inventarisatie. Op
GH YUDDJ RI ]LM DFWLHI EH]LJ ]LMQ PHW KHW YHUODJHQ YDQ KHW HQHUJLHYHUEUXLN YDQ UHWRXUVOLEJHPDOHQ ,QGLHQ
basis van dit overzicht is in paragraaf 3.3 een opdeling gemaakt in verschillende categorieën.
KLHURSSRVLWLHILVJHDQWZRRUGLVWHOHIRQLVFKPHHULQIRUPDWLHRSJHYUDDJG,QSDUDJUDDILVHHQRYHU]LFKW
Door de begeleidingscommissie is op basis van deze informatie vervolgens een drietal cases
JHJHYHQYDQGH]HLQYHQWDULVDWLH2SEDVLVYDQGLWRYHU]LFKWLVLQSDUDJUDDIHHQRSGHOLQJJHPDDNWLQ
geselecteerd welke zijn onderzocht en beschreven (paragraaf 3.4).
YHUVFKLOOHQGHFDWHJRULHsQ'RRUGHEHJHOHLGLQJVFRPPLVVLHLVRSEDVLVYDQGH]HLQIRUPDWLHYHUYROJHQVHHQ
GULHWDOFDVHVJHVHOHFWHHUGZHONH]LMQRQGHU]RFKWHQEHVFKUHYHQ SDUDJUDDI 


3.2
INVENTARISATIE

,QYHQWDULVDWLH
In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de inventarisatie. Hieruit blijkt dat meer dan de helft

(13 van de 24) van de waterschappen actief met dit onderwerp bezig is. Dit betekent dat er bij
,Q7DEHOLVHHQRYHU]LFKWJHJHYHQYDQGHLQYHQWDULVDWLH+LHUXLWEOLMNWGDWPHHUGDQGHKHOIW YDQGH
die waterschappen op één of meer rwzi’s een energiezuinige retourslibregeling wordt toege YDQGHZDWHUVFKDSSHQDFWLHIPHWGLWRQGHUZHUSEH]LJLV'LWEHWHNHQWGDWHUELMGLHZDWHUVFKDSSHQRS
past of getest.
ppQRIPHHUUZ]L¶VHHQHQHUJLH]XLQLJHUHWRXUVOLEUHJHOLQJZRUGWWRHJHSDVWRIJHWHVW

TABEL 2

7DEHO

OVERZICHT ACTIVITEITEN VAN DE WATERSCHAPPEN



2YHU]LFKWDFWLYLWHLWHQYDQGHZDWHUVFKDSSHQ



,Q ELMODJH  LV YRRU HON ZDWHUVFKDS LQ PHHU GHWDLO DDQJHJHYHQ RS ZHONH ZLM]H GLW RQGHUZHUS ZRUGW
In bijlage 1 is voor elk waterschap in meer detail aangegeven op welke wijze dit onderwerp
XLWJHYRHUG
wordt uitgevoerd.





&DWHJRULVHULQJ



,QOHLGLQJ
,Q 7DEHO  ]LMQ GH SUDNWLMNFDVHV RSJHGHHOG LQ  FDWHJRULHsQ ,Q GH SUDNWLMN EHWHNHQW HQHUJLHEHVSDULQJ ELM
KHWYHUSRPSHQYDQUHWRXUVOLERYHUKHWDOJHPHHQGDWGHSRPSHQRIYLM]HOVELMODJHDDQYRHULQWHUPLWWHUHQG
ZRUGHQEHGUHYHQ'HZLM]HZDDURSGLWZRUGWJHVWXXUGYDULHHUW HU]LMQFDWHJRULHsQ HQLVEHVFKUHYHQLQ
SDUDJUDDI
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3.3 CATEGORISERING
3.3.1 INLEIDING
In Tabel 3 zijn de praktijkcases opgedeeld in 7 categorieën. In de praktijk betekent energiebesparing bij het verpompen van retourslib over het algemeen dat de pompen of vijzels bij lage
aanvoer intermitterend worden bedreven. De wijze waarop dit wordt gestuurd varieert (er
zijn 5 categorieën) en is beschreven in paragraaf 3.3.2.
TABEL 3

CATEGORIEËN IN AANSTURING RETOURSLIBGEMALEN

Categorie

Omschrijving

Waterschap

RWZI

1

Intermitterend o.b.v. tijd

HDSR

Rhenen (Zeist, De Bilt)

WSRD

Almelo-Sumpel, Oldenzaal

WRIJ

Nieuwgraaf, Olburgen (Holten, Winterswijk)

WSAM

Alle rwzi’s

WSSS

Walcheren

WSRW

Dieverbrug, Smilde, Echten, Meppel (met bewaking slibspiegel)

WSHA

Vriescheloo

WBL

Kaffeberg (test)

WSDD

St. Oedenrode, Eindhoven

WSHD

Goedereede, Ridderkerk

WSNZ

Alle rwzi’s

WSRL

Arnhem-Zuid (test)

2

3

4

Intermitterend o.b.v. influentdebiet

Intermitterend o.b.v. effluentdebiet

Intermitterend o.b.v. massabalans

5

Intermitterend o.b.v. slibdeken

HHSK

Kralingseveer (test)

6

Continu o.b.v. actuele gegevens

WSRL

Nijmegen (met bewaking slibspiegel)

7

Fluxoptimalisatie van de FO

WSSS

Walcheren

WSDD

Eindhoven

Categorie 6, verlaging van de ondergrens van het retourslibgemaal, vindt alleen op de rwzi
Nijmegen plaats. Deze case is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 7. De zevende categorie
betreft de zogenaamde flux-optimalisatie, waarbij het stroomverbruik van de pomp / vijzel
door een gewijzigde elektrotechnische instelling in het lage bereik wordt verlaagd (voor toelichting zie paragraaf 3.3.3).
3.3.2 INTERMITTEREND BEDRIJF
Normaliter wordt altijd retourslib uit een nabezinktank verpompt, ook bij lage influentaanvoer of als er nauwelijks slib in de nabezinktank aanwezig is. Door de retourslibpomp intermitterend te bedrijven kan bij lage belasting minder worden gepompt en energie worden
bespaard. De intermitterende retourslibregeling is schematisch weergegeven in Afbeelding 5.
Zoals aangegeven in Tabel 3 zijn er vijf categorieën te onderscheiden.
Bij de tijdsturing (categorie 1) wordt de intermitterende regeling op vaste tijden ingesteld. Bij
categorie 2 en 3 wordt de tijd dat de pomp aan- en uitschakelt berekend aan de hand van het
influent of effluentdebiet. Hierbij wordt de ingestelde retourslibfactor gebruikt. Bij categorie
4 wordt de slibmassa in de nabezinktank bepaald op basis van drogestofmetingen van de
beluchtingstank en het retourslib en het influent- en retourslibdebiet. De regeling zorgt ervoor dat de slibmassa binnen bepaalde grenzen varieert. Bij regeling op basis van de slibdeken
(categorie 5) wordt de niveaumeting in de nabezinktank gebruikt om de retourslibpomp aan
en uit te sturen. Bij hoog niveau schakelt de pomp aan en bij laag niveau uit.
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$IEHHOGLQJ
6FKHPDWLVFKHZHHUJDYHLQWHUPLWWHUHQGHUHWRXUVOLEUHJHOLQJ

AFBEELDING 5
SCHEMATISCHE WEERGAVE INTERMITTERENDE RETOURSLIBREGELING






)OX[RSWLPDOLVDWLH
3.3.3
,QGLHQFLUXOPTIMALISATIE
DDQ HHQ PRWRU HHQ ODVWNRSSHO JHYUDDJG ZRUGW GDW NOHLQHU LV GDQ KHW QRPLQDOH NRSSHO GDQ LV HU
Indien aan een motor een lastkoppel gevraagd wordt dat kleiner is dan het nominale koppel,
NRSSHORYHUVFKRW+HWLVGDQQLHWQRGLJRPGLHIOX[LQGHPDFKLQHRSWHZHNNHQRPKHWQRPLQDOHNRSSHOWH
OHYHUHQ
LVkoppeloverschot.
YROGRHQGH RP MXLVW
IOX[ WH
JHQHUHUHQ
LV de
RPmachine
KHW JHYUDDJGH
ODVWNRSSHO
dan+HW
is er
HetGLH
is dan
niet
nodig omGLH
dieQRGLJ
flux in
op te wekken
om WH
OHYHUHQ
+HW
NRSSHORYHUVFKRW
ZRUGW
GXV
JHPLQLPDOLVHHUG
'LW
ZRUGW
IOX[RSWLPDOLVDWLH
JHQRHPG
'RRU
het nominale koppel te leveren. Het is voldoende om juist die flux te genereren die nodig isKHW
WRHSDVVHQYDQIOX[RSWLPDOLVDWLHZRUGWHHQDOJHPHQHUHQGHPHQWVVWLMJLQJEHUHLNW'HVWLMJLQJLVKHWJURRWVW
om het gevraagde lastkoppel te leveren. Het koppeloverschot wordt dus geminimaliseerd. Dit
ELM HHQ ODDJ ODVWNRSSHO HQ IOX[RSWLPDOLVDWLH VSHHOW GXV YRRUDO HHQ URO YDQ EHWHNHQLV ELM JHEUXLN YDQ GH
wordt fluxoptimalisatie genoemd. Door het toepassen van fluxoptimalisatie wordt een algePRWRUELMODJHVQHOKHGHQ)OX[RSWLPDOLVDWLH]RUJWYRRUHQHUJLHEHVSDULQJHQPLQGHUPRWRUJHOXLG'HPHHVWH
mene rendementsstijging bereikt. De stijging is het grootst bij een laag lastkoppel en fluxoptiIUHTXHQWLHRPYRUPHUVKHEEHQHHQGHUJHOLMNHIOX[RSWLPDOLVDWLHRIHQHUJLHEHVSDULQJVIXQFWLH
malisatie speelt dus YRRU]RYHUEHNHQG
vooral een rol van RSWZHHUZ]L¶VWRHJHSDVWLQGHUHWRXUVOLEJHPDOHQ,QEHLGH
betekenis bij gebruik van de motor bij lage snelheden.
'HIOX[RSWLPDOLVDWLHZRUGW
JHYDOOHQ
UZ]L :DOFKHUHQ
HQenergiebesparing
UZ]L (LQGKRYHQ
ZRUGWmotorgeluid.
GLW JHFRPELQHHUG
DQGHUH
Fluxoptimalisatie
zorgt voor
en minder
De meeste PHW
frequentieRSWLPDOLVDWLHPDDWUHJHOHQ
omvormers hebben een dergelijke fluxoptimalisatie of energiebesparingsfunctie.

De fluxoptimalisatie wordt (voor zover bekend) op twee rwzi’s toegepast in de retourslib



gemalen. In beide gevallen (rwzi Walcheren en rwzi Eindhoven) wordt dit gecombineerd met

6HOHFWLHSUDNWLMNFDVHV

andere optimalisatiemaatregelen.

2SEDVLVYDQGLWRYHU]LFKWLVHHQYLHUWDOUZ]L¶VJHVHOHFWHHUGGLHLQGLWUDSSRUWQDGHU]LMQEHVFKUHYHQ
• 5Z]L:DOFKHUHQ KRRIGVWXN LVJHNR]HQRPGDWKLHUGRRUKHW:DWHUVFKDSYHHODDQGDFKWLVEHVWHHG
KHW RQGHU]RHN QDDU GH LQWHUPLWWHUHQGH UHWRXUVOLEUHJHOLQJ RS LQIOXHQWGHELHW FDWHJRULH   HQ GH
3.4 SELECTIEDDQ
PRAKTIJKCASES
IOX[RSWLPDOLVDWLH FDWHJRULH 
Op basis van dit overzicht is een viertal rwzi’s geselecteerd die in dit rapport nader zijn
• 5Z]L $UQKHP=XLG KRRIGVWXN   LV JHNR]HQ DOV UHSUHVHQWDQW YDQ GH UZ]L¶V PHW LQWHUPLWWHUHQGH
beschreven:
UHWRXUVOLEUHJHOLQJ RS VOLEGHNHQQLYHDX $OOH UZ]L¶V ZDDU GLW ZHUG XLWJHYRHUG EHYRQGHQ ]LFK RS KHW
• Rwzi Walcheren (hoofdstuk 4) is gekozen omdat hier door het Waterschap veel aandacht
VHOHFWLHPRPHQWQRJLQGHWHVWIDVH2SGHUZ]L.UDOLQJVHYHHULVGHWHVWEHVFKUHYHQLQGH1HHUVODJYDQ
is besteed aan het onderzoek naar de intermitterende retourslibregeling op influentdebiet
QRYHPEHU'HEHODQJULMNVWHEHYLQGLQJHQKLHUYDQZRUGHQRRNLQGLWUDSSRUWEHVFKUHYHQ
• 5:=,(categorie
*RHGHUHHGH
  LV JHNR]HQ
RPGDW GH]H
2) enKRRIGVWXN
de fluxoptimalisatie
(categorie
7). HHQ LQWHUPLWWHUHQGH UHWRXUVOLEUHJHOLQJ RS
EDVLVYDQGHPDVVDEDODQVKHHIW
• Rwzi Arnhem-Zuid (hoofdstuk 5) is gekozen als representant van de rwzi’s met inter-

mitterende retourslibregeling op slibdekenniveau. Alle rwzi’s waar dit werd uitgevoerd
bevonden zich op

672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
test beschreven in
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

het selectiemoment nog in de testfase. Op de rwzi Kralingseveer is de
PHLYHUVLH

de Neerslag van november 2010. De belangrijkste bevindingen hiervan


worden ook in dit rapport beschreven.
• RWZI Goedereede (hoofdstuk 6) is gekozen omdat deze een intermitterende retourslibregeling op basis van de massabalans heeft.
• Rwzi Nijmegen (hoofdstuk 7) is gekozen omdat de energiebesparing op een relatief simpele
wijze wordt bereikt. De retourslibregeling is niet een intermitterende regeling maar een
conventionele continue regeling op basis van een retourslibverhouding (zie Afbeelding 4).
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Door de retourslibverhouding in te stellen op basis van de actuele procesgegevens (drogestofgehalte en SVI) in plaats van de ontwerpwaarden, wordt minder retourslib verpompt.
Hiertoe is het in Nijmegen wel noodzakelijk om de ondergrens van het bereik van de
retourslibvijzel te verlagen.
De belangrijkste regelprincipes en gebruikte meetinstrumenten zijn in Tabel 4 weergegeven.
Hierbij is onderscheid gemaakt tussen:
• de aspecten die ingebouwd zijn, of direct worden gebruikt, in de basisregeling (gearceerde
vlakken);
• de aspecten die als beveiliging of back-up regeling dienen;
• de aspecten die alleen ter informatie dienen (aanwijzend) maar geen directe invloed
hebben op de regeling.
De SVI en het drogestofgehalte in de aeratietank worden op de geselecteerde rwzi’s in het
laboratorium gemeten, zoals weergegeven in de tabel. De overige metingen (drogestofgehalte
retourslib, slibspiegel, retourslibdebiet) worden on-line gemeten.
TABEL 4

OVERZICHT VAN DE BESCHREVEN PRAKTIJKCASES

RWZI

Walcheren

Arnhem-Zuid

Goedereede

Nijmegen

Hoofdstuk

4

5

6

7

Actuele DS/SVI

Retourslibregeling
Continu (o.b.v. retourslibverhouding)

bij RWA

bij RWA

Intermitterend

bij DWA

bij DWA

- op basis van het influentdebiet
- op basis van de slibdekenhoogte
- op basis van de massabalans
- op basis van het retourslibgehalte

back-up

- op basis van een tijdklok

back-up

Metingen
Influentdebiet
SVI

laboratorium

laboratorium

laboratorium

laboratorium

Drogestofgehalte aeratietank

laboratorium

laboratorium

laboratorium

laboratorium

aanwijzend

aanwijzend

1 van 2

2 van 8

Drogestofgehalte retourslib
Slibspiegelmeter
Retourslibdebiet
Overige aspecten
Uitgevoerd op aantal nabezinktanks

1 van 6

1 van 5

Optimalisatie regelbereik vijzels
Energetisch optimaal pompdebiet
Fluxoptimalisatie
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RWZI
WALCHEREN

5:=,:$/&+(5(1


,QOHLGLQJ

4.1 INLEIDING
2S
GHrwzi
UZ]LWalcheren
:DOFKHUHQwordt
ZRUGWsinds
VLQGV
RNWREHU

SUDNWLMNWHVW
XLWJHYRHUG
QDDU
GH PRJHOLMNKHGHQ YDQ
Op de
oktober
2009
eenHHQ
praktijktest
uitgevoerd
naar
de mogelijkLQWHUPLWWHUHQG
EHGULMI YDQbedrijf
GH UHWRXUVOLESRPSHQ
2S ppQ Op
YDQ
GHvan
]HV
LV GH]H UHJHOLQJ
heden van intermitterend
van de retourslibpompen.
één
deQDEH]LQNWDQNV
zes nabezinktanks
JHwPSOHPHQWHHUGHQRQGHU]RFKW>UHI@
is deze regeling geïmplementeerd en onderzocht [ref. 6].

(HQJOREDOHEHVFKULMYLQJYDQGHUZ]LHQGHUHOHYDQWHSURFHVJHJHYHQV ]RDOVHQHUJLHYHUEUXLN LVJHJHYHQ
Een globale beschrijving van de rwzi en de relevante procesgegevens (zoals energieverbruik) is
LQ SDUDJUDDI  ,Q SDUDJUDDI  LV QDGHU LQJHJDDQ RS GH UHWRXUVOLEUHJHOLQJ 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH
gegeven in paragraaf 4.2. In paragraaf 4.3 is nader ingegaan op de retourslibregeling. De resulRSWLPDOLVDWLHV]LMQEHVFKUHYHQLQSDUDJUDDI'HFRQFOXVLHVXLWGLWRQGHU]RHN]LMQWHQVORWWHLQSDUDJUDDI
taten van de optimalisaties zijn beschreven in paragraaf 4.3. De conclusies uit dit onderzoek
ZHHUJHJHYHQ
zijn tenslotte in paragraaf 4.5 weergegeven.
$IEHHOGLQJ
AFBEELDING 6

/XFKWIRWRYDQGHUZ]L:DOFKHUHQ

LUCHTFOTO VAN DE RWZI WALCHEREN




4.2
BESCHRIJVING
RWZI

%HVFKULMYLQJUZ]L


4.2.1 'LPHQVLHV
DIMENSIES
De rwzi Walcheren is een laagbelast actiefslibsysteem met voorbezinktanks en slibgisting. De
'H UZ]L :DOFKHUHQ LV HHQ ODDJEHODVW DFWLHIVOLEV\VWHHP PHW YRRUEH]LQNWDQNV HQ VOLEJLVWLQJ 'H
belangrijkste kentallen van de rwzi zijn weergegeven in Tabel 5. Het actiefslibsysteem bestaat
EHODQJULMNVWH NHQWDOOHQ YDQ GH UZ]L ]LMQ ZHHUJHJHYHQ LQ 7DEHO  +HW DFWLHIVOLEV\VWHHP EHVWDDW XLW WZHH
uit twee beluchtingsstraten met 6 nabezinktanks. Een straat bestaat uit achtereenvolgens
EHOXFKWLQJVVWUDWHQPHWQDEH]LQNWDQNV(HQVWUDDWEHVWDDWXLWDFKWHUHHQYROJHQVHHQVHOHFWRUDQDsUREH
een selector
/ anaërobeWDQN
tank,
anoxische
tank en een
uitstroom
van
WDQN
HHQ DQR[LVFKH
HQeen
HHQ
EHOXFKWLQJVWDQN
'H beluchtingstank.
XLWVWURRP YDQ GHDeEHLGH
EHOXFKWLQJVWDQNV
ZRUGW
de
beide
beluchtingstanks
wordt
samengebracht
en
vervolgens
via
een
aantal
verdeelwerken
VDPHQJHEUDFKW HQ YHUYROJHQV YLD HHQ DDQWDO YHUGHHOZHUNHQ YHUGHHOG RYHU GH  QDEH]LQNWDQNV (ONH
verdeeld over de 6 nabezinktanks. Elke nabezinktank heeft een retourslibgemaal waarmee
QDEH]LQNWDQNKHHIWHHQUHWRXUVOLEJHPDDOZDDUPHHKHWUHWRXUVOLEQDDUGHVHOHFWRUDQDsUREHWDQNYDQGH
het retourslib naar de selector / anaërobe tank van de betreffende straat wordt teruggevoerd.
EHWUHIIHQGHVWUDDWZRUGWWHUXJJHYRHUG1DEH]LQNWDQNVWPKHEEHQUHWRXUVOLEYLM]HOVGHQDEH]LQNWDQNV
HQKHEEHQUHWRXUVOLESRPSHQ
Nabezinktanks 1 t/m 4 hebben retourslibvijzels, de nabezinktanks 5 en 6 hebben retourslibpompen.
12
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE
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TABEL 5

DIMENSIONERINGSGEGEVENS RWZI WALCHEREN

Onderdeel
Capaciteit

Parameter

5-6
181.333

m3/h

8.000

Hydraulisch DWA

m3/h

2.012

Gemiddeld dagdebiet

m3/d

36.000

Aantal
Slibgehalte ontwerp
SVI ontwerp

-

2

m3

25.000

g/l

4,5

ml/g

120

Aantal

-

4

2

Diameter

m

43,7

47,1

Kantdiepte

m

1,5

2,0

Oppervlakte elk

m2

1.500

1.740

m3/h

1.265

1.470

m3/(m2.h)

0,84

0,84

Type

-

Vijzel

Pomp

Aantal

-

4

2

Vermogen elk

kW

9

3 - 22

Capaciteit elk

m3/h

165 - 810

190 - 980

-

0,68

0,68

Maximale belasting
Oppervlaktebelasting
Retourslibgemaal

Nabezinktanks

1–4
i.e. (à 150 g TZV)

Volume totaal

Nabezinktanks

Nabezinktank

Hydraulisch RWA

Belasting

Beluchtingstank

Eenheid

Retourslibverhouding RWA

4.2.2 PROCESGEGEVENS
In Afbeelding 7 is het verloop van het drogestofgehalte en de SVI in één van de twee straten
weergegeven. Het slibgehalte varieert over het jaar tussen 3,5-4,5 g/l (in de zomer) en 5-6 g/l
(in de winter). De SVI varieert tussen de 70 en 110 ml/g. In de zomer, als de SVI onder de 80
ml/g blijft en het slibgehalte onder de 4,5 g/l is het benodigde retourslibdebiet bij DWA (200
m3/h) gelijk aan de ondergrens van de retourslibpomp. Dit betekent dat een deel van de dag
en vooral ’s nachts teveel retourslib zal worden verpompt.

4.3 RETOURSLIBREGELING
4.3.1 INLEIDING
Voor het onderzoek naar het intermitterende bedrijf van het retourslibgemaal zijn de nabezinktanks 5 en 6 gebruikt. De regeling van de retourslibpomp van nabezinktank 6 is aangepast. Nabezinktank 5 wordt als referentie gebruikt.
4.3.2 BESTAANDE REGELING
In de bestaande retourslibregeling is de retourslibpomp continu in bedrijf en wordt deze
gestuurd op basis van het influentdebiet. Door middel van een verhoudingsfactor tussen
retourslibdebiet en influentdebiet kan de regeling worden aangepast. Bij Waterschap Scheldestromen is het gebruikelijk het retourslibdebiet te sturen op een retourslibfactor van 1. De
retourslibpomp is echter continu in bedrijf en heeft een minimale frequentie waarop deze
draait. Dit betekent dat, wanneer het influentdebiet kleiner is dan het minimale retourslibdebiet, er te veel retourslib wordt verpompt. Bij een hoog aanvoerdebiet zal de retourslibpomp
op maximale capaciteit draaien en kan de retourslibverhouding lager dan 1 worden. Een
factor van 0,7 tijdens maximale RWA wordt echter als voldoende beschouwd, aangezien het
retourslib dan wat dikker is als tijdens DWA.
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HET VERLOOP VAN HET+HWYHUORRSYDQKHWGURJHVWRIJHKDOWHHQGH69,LQVWUDDW
DROGESTOFGEHALTE EN DE SVI IN STRAAT 2
$IEHHOGLQJ

$7GV




$769,

-DQ

0DU

0D\

-XO

6HS

1RY

-DQ

0DU

0D\


-XO







%HVWDDQGHUHJHOLQJ
In Afbeelding 8 is voor nabezinktank 5 getoond hoe het retourslibdebiet varieert op een DWA-

dag. Hieruit blijkt dat de retourslibpomp voor het grootste deel van de tijd op minimum capa,QGHEHVWDDQGHUHWRXUVOLEUHJHOLQJLVGHUHWRXUVOLESRPSFRQWLQXLQEHGULMIHQZRUGWGH]HJHVWXXUGRSEDVLV
citeit draait. Dit betekent dat bij DWA meer retourslib wordt verpompt dan noodzakelijk.
YDQ KHW LQIOXHQWGHELHW 'RRU PLGGHO YDQ HHQ YHUKRXGLQJVIDFWRU WXVVHQ UHWRXUVOLEGHELHW HQ'+9%9
LQIOXHQWGHELHW
NDQGHUHJHOLQJZRUGHQDDQJHSDVW%LM:DWHUVFKDS6FKHOGHVWURPHQLVKHWJHEUXLNHOLMNKHWUHWRXUVOLEGHELHW
In Afbeelding 9 is voor de nabezinktanks 5 en 6 voor drie verschillende verhoudingsfactoren
WH VWXUHQ RS HHQ UHWRXUVOLEIDFWRU YDQ  'H UHWRXUVOLESRPS LV HFKWHU FRQWLQX LQ EHGULMI HQ KHHIW HHQ
de relatie tussen influentdebiet en retourslibdebiet weergegeven. Door de retourslibfactor te
PLQLPDOH IUHTXHQWLH ZDDURS GH]H GUDDLW 'LW EHWHNHQW GDW ZDQQHHU KHW LQIOXHQWGHELHW NOHLQHU LV GDQ KHW
verlagen
zal de retourslibpomp
groter deel
vanYHUSRPSW
de tijd op %LM
minimale
capaciteit
draaien. ]DO GH
PLQLPDOH
UHWRXUVOLEGHELHW
HU WH YHHOeen
UHWRXUVOLE
ZRUGW
HHQ KRRJ
DDQYRHUGHELHW
UHWRXUVOLESRPS RS PD[LPDOH FDSDFLWHLW GUDDLHQ HQ NDQ GHUHWRXUVOLEYHUKRXGLQJ ODJHU GDQ  ZRUGHQ (HQ
AFBEELDING 8 $IEHHOGLQJ
INFLUENTDEBIET EN RETOURSLIBDEBIET
OP DE RWZI WALCHEREN (NABEZINKTANK 5)
,QIOXHQWGHELHWHQUHWRXUVOLEGHELHWRSGHUZ]L:DOFKHUHQ
QDEH]LQNWDQN 
IDFWRUYDQWLMGHQVPD[LPDOH5:$ZRUGWHFKWHUDOVYROGRHQGHEHVFKRXZGDDQJH]LHQKHWUHWRXUVOLEGDQ
ZDWGLNNHULVDOVWLMGHQV':$

,Q$IEHHOGLQJLVYRRUQDEH]LQNWDQNJHWRRQGKRHKHWUHWRXUVOLEGHELHWYDULHHUWRSHHQ':$GDJ+LHUXLW
EOLMNWGDWGHUHWRXUVOLESRPSYRRUKHWJURRWVWHGHHOYDQGHWLMGRS PLQLPXPFDSDFLWHLWGUDDLW'LWEHWHNHQW
GDWELM':$PHHUUHWRXUVOLEZRUGWYHUSRPSWGDQQRRG]DNHOLMN

,Q $IEHHOGLQJ  LV YRRU GH QDEH]LQNWDQNV  HQ  YRRU GULH YHUVFKLOOHQGH YHUKRXGLQJVIDFWRUHQ GH UHODWLH
WXVVHQ LQIOXHQWGHELHW HQ UHWRXUVOLEGHELHW ZHHUJHJHYHQ 'RRU GH UHWRXUVOLEIDFWRU WH YHUODJHQ ]DO GH
UHWRXUVOLESRPSHHQJURWHUGHHOYDQGHWLMGRSPLQLPDOHFDSDFLWHLWGUDDLHQ







$IEHHOGLQJ
5HODWLHWXVVHQLQIOXHQWGHELHWHQUHWRXUVOLEGHELHWELMYHUVFKLOOHQGHIDFWRUHQ



5HWRXUVOLEIDFWRU


5HWRXUVOLEIDFWRU
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,QGHIUHTXHQWLHRPYRUPHUYDQGHSRPSNDQZRUGHQJHNR]HQYRRUIOX[RSWLPDOLVDWLH
]LHSDUDJUDDI 

'LWNDQLQVRPPLJHVLWXDWLHVHHQHQHUJLHYRRUGHHORSOHYHUHQ%LMGH]HSRPSEOHHNGDWHFKWHUDOOHHQLQKHW

ODJH EHUHLN
KHW JHYDO ,Q $IEHHOGLQJ  LV KHW HIIHFW YDQ GH IOX[RSWLPDOLVDWLH RS KHW SRPSUHQGHPHQW















DDQJHJHYHQ
,QIOXHQWGHELHW PK


 $IEHHOGLQJ
2SWLPDOHIUHTXHQWLHUHWRXUVOLESRPSUZ]L:DOFKHUHQ

AFBEELDING 10



OPTIMALE FREQUENTIE RETOURSLIBPOMP RWZI WALCHEREN

2SWLPDOHIUHTXHQWLHUHWRXUVOLESRPS


0HWIOX[RSWLPDOLVDWLH

6SHFLILHNHQHUJLHYHUEUXLN PN:K

9DDN ZRUGWYHURQGHUVWHOGGDW HHQ SRPSRSWLPDDO IXQFWLRQHHUW RS ]LMQ PD[LPXP FDSDFLWHLW ,Q GH SUDNWLMN

=RQGHUIOX[RSWLPDOLVDWLH
EOLMNWGLWHFKWHUQLHWRSWHJDDQHQEOLMNWKHWRSWLPXPQLYHDXDIKDQNHOLMNWH]LMQYDQGHVSHFLILHNHVLWXDWLH
]RDOV KHW W\SH SRPS 'H PHHVWH UHWRXUVOLESRPSHQ ]LMQ FHQWULIXJDDOSRPSHQ GH]H KHEEHQ HHQ RSWLPDDO

WRHUHQWDO
GDW DIKDQNHOLMN LV YDQ GH SRPSFRQILJXUDWLH SRPSFXUYH HQ RSYRHUKRRJWH  9RRU GH UZ]L
HQHUJHWLVFKRSWLPDDO
:DOFKHUHQLVGHRSWLPDOHSRPSIUHTXHQWLHEHSDDOGGRRUGHSRPSIUHTXHQWLHYDQPLQLPDDO
+] VWHHGV
SRPSJHELHG

PHW+]WHYHUKRJHQHQELMLHGHUHIUHTXHQWLHGHRSJHQRPHQVWURRPXLWKHWQHWHQKHWYHUSRPSWHGHELHWWH
QRWHUHQ+LHUXLWLVKHWDDQWDOYHUSRPSWHPñSHUN:KEHUHNHQG ]LH$IEHHOGLQJ 'HRSWLPDOHIUHTXHQWLH

YRRUGHUHWRXUVOLESRPSYDQGHUZ]L:DOFKHUHQOLJWWXVVHQ+]HQ+]


672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE
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)UHTXHQWLHUHWRXUVOLESRPS +]













*HRSWLPDOLVHHUGHUHJHOLQJ
4.3.3 OPTIMALE FREQUENTIE RETOURSLIBPOMP
9DQDIRNWREHUZRUGWGHUHWRXUVOLESRPSYDQQDEH]LQNWDQNYDQGHUZ]L:DOFKHUHQGRRUHHQQLHXZH
Vaak wordt verondersteld dat een pomp optimaal functioneert op zijn maximum capaciteit.
UHJHOLQJ DDQJHVWXXUG +HW GRHO KLHUYDQ LV RP PLQGHU UHWRXUVOLE WH YHUSRPSHQ HQ GDDUGRRU HQHUJLH WH
In de praktijk blijkt dit echter niet op te gaan en blijkt het optimum niveau afhankelijk te
EHVSDUHQ1DEH]LQNWDQNZDDULQGHRXGHUHJHOLQJDFWLHIEOHHIGLHQGHDOVUHIHUHQWLH
zijn van de specifieke situatie, zoals het type pomp. De meeste retourslibpompen zijn centri
fugaalpompen, deze hebben een optimaal toerental, dat afhankelijk is van de pompconfigu'HEHODQJULMNVWHZLM]LJLQJHQLQGHUHWRXUVOLEUHJHOLQJYDQQDEH]LQNWDQN]LMQ
ratie (pompcurve en opvoerhoogte). Voor de rwzi Walcheren is de optimale pompfrequentie
• GHUHWRXUVOLESRPSZRUGWLQWHUPLWWHUHQGEHGUHYHQELMODJHDDQYRHU
• GHUHWRXUVOLESRPSZRUGW]RYHHOPRJHOLMNLQKHWRSWLPDOHJHELHGJHEUXLNW

bepaald door de pompfrequentie van minimaal (20 Hz) steeds met+]]LH$IEHHOGLQJ
5 Hz te verhogen en bij
• GHUHWRXUVOLEYHUKRXGLQJLVYHUODDJGQDDU
GLWJHOGWRRNYRRUGHRXGHUHJHOLQJYDQQDEH]LQNWDQN
iedere frequentie de opgenomen stroom uit het net en het verpompte debiet te noteren. 

Hieruit is het aantal verpompte m2 per kWh berekend (zie Afbeelding 10). De optimale
,Q GH LQWHUPLWWHUHQGH UHJHOLQJ ZRUGW KHW WH YHUSRPSHQ UHWRXUVOLEGHELHW WLMGHQV GH ORRSWLMG YDQ GH SRPS
EHUHNHQGRSEDVLVYDQGHLQJHVWHOGHUHWRXUVOLEIDFWRU+HWEHUHNHQGHUHWRXUVOLEGHELHWWLMGHQVGHZDFKWWLMG
ZRUGWRSJHWHOGLQGH3/&HQGHORRSWLMGYDQGHSRPSZRUGWJHVWDUWZDQQHHUHHQLQVWHOEDDUVWDUWGHELHWLV
15
EHUHLNW+HWVWDUWGHELHWLV]RGDQLJJHNR]HQGDWGHSRPSPLQLPDDOPLQXWHQ]DONXQQHQGUDDLHQ7LMGHQV
GH ORRSWLMG ZRUGW GH SRPS RS KHW PRPHQWDDQ EHUHNHQGH UHWRXUVOLEGHELHW JHVWXXUG RS EDVLV YDQ GH
UHWRXUVOLEIDFWRU PHWDOVYRRUZDDUGHGDWGH]HPLQLPDDORSGHRSWLPDOHIUHTXHQWLHOLJW +] 'LWEHWHNHQW
LQ GH SUDNWLMN GDW WLMGHQV ':$ RS GH RSWLPDOH IUHTXHQWLH JHVWXXUG ZRUGW HQ WLMGHQV 5:$ KHW GHELHW
WRHQHHPW 'H HQHUJLHZLQVW WUHHGW YRRUDO WLMGHQV ':$ RS %LM ':$ ZRUGW QDPHOLMN JHHQ Pñ WH YHHO
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frequentie voor de retourslibpomp van de rwzi Walcheren ligt tussen 25 Hz en 30 Hz.
In de frequentie-omvormer van de pomp kan worden gekozen voor fluxoptimalisatie (zie
paragraaf 3.3.3). Dit kan in sommige situaties een energievoordeel opleveren. Bij deze pomp
bleek dat echter alleen in het lage bereik het geval. In Afbeelding 10 is het effect van de fluxoptimalisatie op het pomprendement aangegeven.
4.3.4 GEOPTIMALISEERDE REGELING
Vanaf oktober 2009 wordt de retourslibpomp van nabezinktank 6 van de rwzi Walcheren
door een nieuwe regeling aangestuurd. Het doel hiervan is om minder retourslib te verpompen en daardoor energie te besparen. Nabezinktank 5, waarin de oude regeling actief bleef,
diende als referentie.
De belangrijkste wijzigingen in de retourslibregeling van nabezinktank 6 zijn:
• de retourslibpomp wordt intermitterend bedreven bij lage aanvoer;
• de retourslibpomp wordt zoveel mogelijk in het optimale gebied gebruikt (27 Hz, zie
Afbeelding 10);
• de retourslibverhouding is verlaagd naar 0,7 (dit geldt ook voor de oude regeling van
nabezinktank 5).
In de intermitterende regeling wordt het te verpompen retourslibdebiet tijdens de looptijd
van de pomp berekend op basis van de ingestelde retourslibfactor. Het berekende retourslibdebiet tijdens de wachttijd wordt opgeteld in de PLC en de looptijd van de pomp wordt
gestart wanneer een instelbaar startdebiet is bereikt. Het startdebiet is zodanig gekozen dat
de pomp minimaal 10 minuten zal kunnen draaien. Tijdens de looptijd wordt de pomp op
het momentaan berekende retourslibdebiet gestuurd (op basis van de retourslibfactor), met
als voorwaarde dat deze minimaal op de optimale frequentie ligt (27 Hz). Dit betekent in de
praktijk dat tijdens DWA op de optimale frequentie gestuurd wordt en tijdens RWA het debiet
toeneemt. De energiewinst treedt vooral tijdens DWA op. Bij DWA wordt namelijk geen m3 te
veel verpompt en wordt iedere m op de energetisch meest gunstige wijze verpompt.

4.4 RESULTATEN
4.4.1 SLIBGEHALTE RETOURSLIB
In de ontwerprichtlijnen wordt vaak uitgegaan van een retourslibgehalte van 1.200 gedeeld
door de SVI (zie paragraaf 2.2). Voor de rwzi Walcheren zou dit betekenen dat bij een SVI van
100 ml/g een retourslibgehalte van maximaal 12 g/l zou kunnen optreden. Bij toepassing van
de geoptimaliseerde intermitterende regeling blijkt echter een aanzienlijk hoger retourslibgehalte te worden gerealiseerd.
Van half oktober 2009 tot begin mei 2010 is de retourslibfactor van de beide procesregelingen geleidelijk verlaagd van 1,0 naar eerst 0,7, toen 0,6 en uiteindelijk zelfs gedurende korte
tijd 0,5. In Afbeelding 11 is het retourslibgehalte van nabezinktanks 5 en 6 uitgezet tegen de
retourslibfactor. Het betreft daggemiddelde waarden van zowel DWA als RWA dagen. Het drogestofgehalte in de beluchtingstank neemt in deze periode toe van rond de 3,5 naar maximaal 5,5 kg DS/m3.
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9DQKDOIRNWREHUWRWEHJLQPHLLVGHUHWRXUVOLEIDFWRUYDQGHEHLGHSURFHVUHJHOLQJHQJHOHLGHOLMN
YHUODDJGYDQQDDUHHUVWWRHQHQXLWHLQGHOLMN]HOIVJHGXUHQGHNRUWHWLMG,Q$IEHHOGLQJLV
KHW UHWRXUVOLEJHKDOWH YDQ QDEH]LQNWDQNV  HQ  XLWJH]HW WHJHQ GH UHWRXUVOLEIDFWRU +HW EHWUHIW
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GDJJHPLGGHOGH
ZDDUGHQ YDQ ]RZHO ':$ DOV 5:$ GDJHQ +HW GURJHVWRIJHKDOWH LQ GH EHOXFKWLQJVWDQN

QHHPWLQGH]HSHULRGHWRHYDQURQGGHQDDUPD[LPDDONJ'6P 

AFBEELDING$IEHHOGLQJ
11
RELATIE TUSSEN HET 5HODWLHWXVVHQKHWUHWRXUVOLEJHKDOWHHQGHUHWRXUVOLEIDFWRUELM':$
RETOURSLIBGEHALTE EN DE RETOURSLIBFACTOR BIJ DWA
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5HWRXUVOLEIDFWRU 



2SEDVLVYDQGH]HDIEHHOGLQJNXQQHQGHYROJHQGHFRQFOXVLHVZRUGHQJHWURNNHQ
Op basis van deze afbeelding kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• %LM•GHBij
FRQWLQXH
UHWRXUVOLEUHJHOLQJ
OLMNW GH RQWZHUSULFKWOLMQ
YDQ   van
69, 1.200
WH YROGRHQ
de continue
retourslibregeling
lijkt de ontwerprichtlijn
/ SVI DDQJH]LHQ
te voldoenKHW

UHWRXUVOLEJHKDOWH
QLHW
KRJHU
GDQ

NJ
'6P

ZRUGW
RRN
QLHW
ELM
HHQ
UHWRXUVOLEIDFWRU
3
bij 
een
aangezien het retourslibgehalte niet hoger dan 12 kg DS/m wordt, ook nietYDQ
ZDDUELMRQGHUGHKHHUVHQGHRPVWDQGLJKHGHQ '6JHKDOWHLQGH$7YDQNJP RSEDVLVYDQ
retourslibfactor van 0,5-0,6 waarbij onder de heersende omstandigheden
(DS-gehalte
in

GHPDVVDEDODQVRYHUGHQDEH]LQNWDQNHHQUHWRXUVOLEJHKDOWHYDQNJ'6P ]RXPRHWHQNXQQHQ
3
de AT van 5,0-5,5 kg/m ) op basis van de massabalans over de nabezinktank een retourslibZRUGHQEHUHLNW+RHZHOKHWLQGHSUDNWLMNQLHWLVZDDUJHQRPHQEHVWDDWLQGH]HVLWXDWLHKHWULVLFRYDQ
gehalte
van 14-16 kg DS/m3 zou moeten kunnen worden bereikt. Hoewel het in de praktijk
HHQVWLMJHQGHVOLEGHNHQ
niet is waargenomen bestaat in deze situatie het risico van een stijgende slibdeken.
• %LMGHLQWHUPLWWHUHQGHUHJHOLQJQHHPWKHWUHWRXUVOLEJHKDOWHZHOWRHWRWHHQPD[LPXPYDQFLUFDNJ


'6P
• 'RRUKHWIHLWGDWGHUHWRXUVOLESRPSXLWVWDDWQHHPWGHLQGLNNLQJYDQKHWVOLELQGHQDEH]LQNWDQN
Bij de intermitterende regeling neemt het retourslibgehalte wel toe tot een maximum van
WRHHQGDDUPHHRRNKHWUHWRXUVOLEJHKDOWH
circa 17,5 kg DS/m3. Door het feit dat de retourslibpomp uit staat neemt de indikking van

het slib in de nabezinktank toe en daarmee ook het retourslibgehalte.

Een verregaande indikking
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

blijkt ook uit het feit dat de slibdeken bij de intermitterende
PHLYHUVLH


retourslibregeling niet hoger werd dan bij de continue retourslibregeling. In beide gevallen
werd alleen slib gemeten vanaf ongeveer 2/3 vanaf het centrum van de nabezinktank.

4.4.2 ENERGIEBESPARING
Aangezien de retourslibpompen niet zijn voorzien van een aparte kWh-meter is de bereikte
besparing berekend, op basis van het verpompte retourslibdebiet. Er is hierbij in eerste instantie geen rekening gehouden met het feit dat met de nieuwe regeling de pomp vaker op de
optimale frequentie draait. In Tabel 6 is de berekende energiebesparing tijdens DWA weergegeven bij verschillende retourslibverhoudingen. Als referentiepunt is genomen de oude
continue regeling (nabezinktank 5) met een retourslibfactor van 1,0. De energiebesparing is
opgedeeld in een besparing ten gevolge van de lagere retourslibverhouding en een besparing
ten gevolge van de intermitterende procesregeling.
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TABEL 6

ENERGIEBESPARING OP DE RETOURSLIBPOMPEN TIJDENS DWA OP DE RWZI WALCHEREN

Besparing

Retourslibfactor
1,0

0,7

0,6

0,5

Retourslibfactor verlaging

0%

5%

14%

18%

Intermitterende procesregeling

20%

22%

26%

28%

Totaal

20%

27%

40%

45%

Door het verlagen van de retourslibverhouding kan een energiebesparing van 5-18% worden
bereikt, afhankelijk van de ingestelde retourslibfactor. Bij DWA wordt hierdoor telkens meer
op minimale capaciteit gedraaid. Hierbij is de werkelijke retourslibverhouding hoger dan
ingesteld.
De grootste winst zit vervolgens in het intermitterend bedrijven van de retourslibpomp in
het lage bereik, waarbij een extra energiebesparing van 20 tot 28% kan worden bereikt. Bij de
intermitterende regeling wordt de ingestelde retourslibverhouding exact gevolgd.
In de periode na het hierboven beschreven onderzoek is de retourslibregeling van alle nabezinktanks aangepast naar intermitterend. Voor nabezinktank 5 is vervolgens bijgehouden
hoeveel het energieverbruik is afgenomen. Hiertoe is het energieverbruik van de periode
vóór de wijziging (1 oktober – 16 december 2010) vergeleken met een periode na de wijziging
(17 december 2010 – 24 februari 2011). In deze periode was de retourslibfactor op 0,8 ingesteld. De resultaten van deze vergelijking zijn samengevat weergegeven in Tabel 7.
TABEL 7

ENERGIEBESPARING PER RETOURSLIBPOMP TIJDENS DWA OP DE RWZI WALCHEREN

Parameter

Eenheid

Influentdebiet

m3/d

Retourslibdebiet

m3/d

Retourslibverhouding

Continu

Intermitterend

Verschil

5.040

- 17%

5.910
6.090

-

-

1,03

0,85

Energieverbruik

kWh/d

94,2

61,2

- 35%

Specifiek energieverbruik

Wh/m3

15,5

12,1

- 22%

Op basis van deze analyse kan worden geconcludeerd dat bij DWA 17% minder retourslib
wordt verpompt. Dit ligt in dezelfde ordegrootte als is berekend in Tabel 6 (bij een retourslibverhouding van 0,8 zou hierbij een besparing van circa 21% worden verwacht). De totale
energiebesparing bij DWA bedraagt 35%. Een belangrijke factor hierbij is het feit dat bij DWA
in het optimale bereik van de pomp wordt gewerkt (zie Afbeelding 10). Dit leidt tot een energiebesparing per m3 verpompt retourslib van 22%.
Op basis van deze gegevens kan een inschatting gemaakt worden van de totale energiebesparing. Hierbij worden de volgende uitgangspunten en tussenberekeningen gehanteerd:
• In de zomermaanden, wanneer het drogestofgehalte van de beluchtingstanks over het
algemeen lager is, kan eventueel een lagere retourslibverhouding worden gekozen.
Hoewel deze bij RWA in theorie tot circa 0,4 verlaagd zou moeten kunnen worden, bleek
in de praktijk een retourslibfactor van 0,6 (bij een DS-gehalte van 4,9 g/l en een SVI van
95 ml/g) echter iets te kritisch. Hierbij werd de slibspiegel tijdens RWA te hoog. Een factor
0,7 bleek, met dezelfde SVI en hetzelfde DS-gehalte wel voldoende om slibuitspoeling te
voorkomen.
• In de wintermaanden wordt uitgegaan van een retourslibfactor van 1,0 aangezien dan het
slibgehalte en de SVI hoger zijn (zie Afbeelding 7).
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• Op basis van de meetgegevens uit Tabel 6 en Tabel 7 kan een jaargemiddelde energiebesparing bij DWA van circa 23% worden afgeleidt, waarvan 20% ten gevolge van de intermitterende regeling en 3% door de lagere retourslibfactor in de zomermaanden.
• Deze besparing neemt nog toe doordat de retourslibpompen het grootste deel van de
tijd in het optimale bereik draaien. Op basis van Tabel 7 wordt een rendementstoename
aangenomen van 22%. De jaargemiddelde energiebesparing bij DWA wordt dan 40%.
• Bij RWA is de energiebesparing gering aangezien de retourslibpompen dan een groot deel
van de tijd in het maximale bereik werken. Uitgaande van 10% RWA op jaarbasis kan een
gemiddelde energiebesparing van 90% van 40% is circa 36% worden berekend.
• Het jaargemiddelde specifieke energieverbruik van de retourslibpompen is naar verwachting 60 m3/kWh (schatting op basis van Afbeelding 10). Uitgaande van 36.000 m3/dag aanvoer en een gemiddelde gerealiseerde gemiddelde retourslibfactor van 1,1 komt dit neer
op circa 240.000 kWh/jaar.
Het totale energieverbruik van de rwzi Walcheren bedraagt 2.843.000 kWh/jaar. Dit is een
specifiek energieverbruik van circa 19,1 kWh/i.e.verwijderd. Het energieverbruik van de retourslibpompen en vijzels op de rwzi Walcheren is berekend op circa 240.000 kWh/jaar. Dit komt
overeen met 8,5% van het totale energieverbruik. Een verlaging van 36% op het energieverbruik van de retourslibpompen komt overeen met circa 3,0% energiebesparing op de rwzi.

4.5 CONCLUSIES
Het is bij de rwzi Walcheren gebleken dat, met dezelfde hardware, maar met andere software een aanzienlijke besparing mogelijk was op het verpompen van retourslib. De mogelijke besparing bedraagt circa 36% van het huidige energieverbruik van de retourslibpompen.
Deze besparing is een gevolg van de volgende aanpassingen in de retourslibregeling:
• Het verlagen van de retourslibverhouding van 1,0 naar 0,7 gedurende een deel van het
jaar. De benodigde retourslibfactor is afhankelijk van de actuele SVI en het actuele slibgehalte. Deze maatregel is verantwoordelijk voor een energieverlaging van circa 3%.
• Het intermitterend bedrijven van de retourslibpompen bij DWA. Deze maatregel is verantwoordelijk voor een energiebesparing van circa 17%.
• Het zo veel mogelijk laten draaien van de retourslibpomp in het optimale gebied. Deze
maatregel is verantwoordelijk voor een energiebesparing van circa 16%.
Het onderzoek op de rwzi Walcheren heeft circa 1 jaar in beslag genomen, van september
2009 tot en met september 2010. Er zijn geen nadelige gevolgen van de gewijzigde regeling
geconstateerd. De regeling is sinds december 2010 op alle nabezinktanks van de rwzi Walcheren geïmplementeerd. Indien dit succesvol verloopt, overweegt het Waterschap om de regeling op alle rwzi’s te installeren.
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5



'+9%9

RWZI ARNHEM-ZUID


5:=,$51+(0=8,'
5.1 INLEIDING



,QOHLGLQJ

In het kader van de meerjarenafspraak energiebesparing voor 2005 – 2020 die door de branchevereniging is aangegaan met het ministerie van Economische Zaken is bij Waterschap

Rivierenland een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is een
,QKHWNDGHUYDQGHPHHUMDUHQDIVSUDDNHQHUJLHEHVSDULQJYRRU±GLHGRRUGHEUDQFKHYHUHQLJLQJ
opgesteld
waarin
onder andere
het toepassen
van nieuwe meeten regelconLV DDQJHJDDQmaatregelenlijst
PHW KHW PLQLVWHULH
YDQ
(FRQRPLVFKH
=DNHQ
LV ELM :DWHUVFKDS
5LYLHUHQODQG
HHQ
cepten is opgenomen. Deze worden eerst uitgewerkt en getest in een pilot en daarna, afhanHQHUJLHEHVSDULQJVRQGHU]RHNXLWJHYRHUG1DDUDDQOHLGLQJKLHUYDQLVHHQPDDWUHJHOHQOLMVWRSJHVWHOGZDDULQ

RQGHU DQGHUHkelijk
KHW WRHSDVVHQ
YDQ QLHXZH
PHHW
UHJHOFRQFHSWHQ
LV RSJHQRPHQ
'H]H
ZRUGHQ
HHUVW
van de uitkomsten
hiervan,
opHQ
andere
rwzi’s geïmplementeerd.
In dit
kader
is in 2009
XLWJHZHUNW HQen
JHWHVW
HQ GDDUQD
DIKDQNHOLMN
YDQ GH XLWNRPVWHQ
KLHUYDQ
RS DQGHUH UZ]L¶V
2010 LQ
op HHQ
rwziSLORW
Arnhem-Zuid
de pilot
“Retourslibpompen
sturen met
slibspiegelsensor”
uitJHwPSOHPHQWHHUG,QGLWNDGHULVLQHQRSUZ]L$UQKHP=XLGGHSLORW³5HWRXUVOLESRPSHQVWXUHQ
gevoerd [ref. 7]. Het retourslibdebiet werd hierbij gedurende bepaalde perioden gestuurd op
PHWVOLEVSLHJHOVHQVRU´XLWJHYRHUG>UHI@+HWUHWRXUVOLEGHELHWZHUGKLHUELMJHGXUHQGHEHSDDOGHSHULRGHQ
basis van het slibniveau in de nabezinktank. Deze regeling is een alternatief voor sturen op
JHVWXXUGRSEDVLVYDQKHWVOLEQLYHDXLQGHQDEH]LQNWDQN'H]HUHJHOLQJLVHHQDOWHUQDWLHIYRRUVWXUHQRS
het aanvoerdebiet. Het doel van de pilot was te onderzoeken of de wijziging van sturing van
KHW DDQYRHUGHELHW +HW GRHO YDQ GH SLORW ZDV WH RQGHU]RHNHQ RI GH ZLM]LJLQJ YDQ VWXULQJ YDQ KHW
het retourslibdebiet kan bijdragen aan een lager energieverbruik. De resultaten van deze stuUHWRXUVOLEGHELHW NDQ ELMGUDJHQ DDQ HHQ ODJHU HQHUJLHYHUEUXLN 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH]H VWXGLH ]LMQ
die zijn beschreven in dit hoofdstuk.
EHVFKUHYHQLQGLWKRRIGVWXN

Een globale beschrijving van de rwzi en de relevante procesgegevens
(zoals energieverbruik)
is
(HQJOREDOHEHVFKULMYLQJYDQGHUZ]LHQGHUHOHYDQWHSURFHVJHJHYHQV
]RDOVHQHUJLHYHUEUXLN
LVJHJHYHQ
gegeven
in paragraaf
5.2.
paragraaf
5.3 is nader
op de retourslibregeling.
resulLQ SDUDJUDDI 
,Q SDUDJUDDI

LVIn
QDGHU
LQJHJDDQ
RS GHingegaan
UHWRXUVOLEUHJHOLQJ
'H UHVXOWDWHQDeYDQ
GH
taten
van
de
optimalisaties
zijn
beschreven
in
paragraaf
5.4.
De
conclusies
uit
dit
onderzoek
RSWLPDOLVDWLHV ]LMQ EHVFKUHYHQ LQ SDUDJUDDI  'H FRQFOXVLHV XLW GLW RQGHU]RHN ]LMQ LQ SDUDJUDDI 
ZHHUJHJHYHQzijn in paragraaf 5.5 weergegeven.

AFBEELDING 12
LUCHTFOTO/XFKWIRWRYDQGHUZ]L$UQKHP=XLG
VAN DE RWZI ARNHEM-ZUID (BRON: GOOGLEEARTH)
$IEHHOGLQJ
EURQ*RRJOH(DUWK 
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5.2 BESCHRIJVING RWZI
5.2.1 DIMENSIES
De rwzi Arnhem-Zuid is een laagbelast actiefslibsysteem met voorbezinktank en slibgisting.
De belangrijkste kentallen van de rwzi zijn weergegeven in Tabel 8. Het actiefslibsysteem
bestaat uit één beluchtingsstraat met 5 nabezinktanks. De beluchtingstank bestaat uit achtereenvolgens een selector, een anaërobe tank, een voordenitrificatietank (3 compartimenten in
serie), een nitrificatietank (4 parallelle straten) en een nabeluchtingstank. Elke nabezinktank
heeft één retourslibvijzel waarmee het retourslib naar de selector en anaërobe tank wordt teruggevoerd. Het voorbezonken influent wordt via een tussengemaal naar de beluchtingstank
gebracht. Het toerental van de retourslibvijzels wordt geregeld op basis van het debiet bij het
tussengemaal.
TABEL 8

DIMENSIONERINGSGEGEVENS RWZI ARNHEM-ZUID

Onderdeel

Parameter

Eenheid

Nabezinktanks

Nabezinktank

1-4
Capaciteit

Beluchtingstank

170.000

Hydraulisch RWA

m3/h

6.400

Hydraulisch DWA

m3/h

2.120

Gemiddeld dagdebiet

m3/d

29.700

Aantal
Volume totaal
Slibgehalte ontwerp
SVI ontwerp

Nabezinktanks

-

1

m3

34.300

g/l

3,8

ml/g

147

Aantal

-

4

1

Diameter

m

47,4

36,0

Kantdiepte

m

2,0

1,5

Oppervlakte elk

m2

1.765

1.018

m3/h

1.400

800

m3/(m2.h)

0,79

0,79

Type

-

Vijzels

Vijzels

Aantal

-

4

1

Vermogen elk

kW

22

22

Capaciteit elk

m3/h

330 – 930

230 - 460

-

0,66

0,58

Maximale belasting
Oppervlaktebelasting
Retourslibgemaal

5

i.e. (à 150 g TZV)

Belasting

Retourslibverhouding RWA

5.2.2 PROCESGEGEVENS
In Afbeelding 7 is het verloop van het drogestofgehalte en de SVI in één van de vier straten
weergegeven. Het slibgehalte varieert over het jaar tussen 3,5-4,5 g/l (in de zomer) en 5-6 g/l (in
de winter). De SVI varieert tussen de 70 en 110 ml/g. Met name in de zomer, als de SVI onder
de 90 ml/g blijft en het slibgehalte onder de 4,2 g/l is het benodigde retourslibdebiet bij DWA
() 250 m3/h) lager dan de minimale capaciteit van de vijzels (330 m3/h).
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AFBEELDING
13
HET VERLOOP VAN HET
DROGESTOFGEHALTE EN DE SVI
$IEHHOGLQJ
+HWYHUORRSYDQKHWGURJHVWRIJHKDOWHHQGH69,




'URJHVWRIJHKDOWH




















MDQXDUL

69, POJ

'URJHVWRIJHKDOWH JO

69,



PDDUW

PHL

MXOL

VHSWHPEHU

QRYHPEHU



 3/h) hoger dan de miniIn de LV
winter
het theoretisch
benodigde
retourslibdebiet
- 500Pm
,Q GH ZLQWHU
KHW is
WKHRUHWLVFK
EHQRGLJGH
UHWRXUVOLEGHELHW
(400
 
K  KRJHU GDQ GH PLQLPDOH
male
De mogelijkheden
energie ]LMQ
te besparen
zijn in
de DDQ]LHQOLMN
zomer dus JURWHU
aanzienlijk
FDSDFLWHLW
'Hcapaciteit.
PRJHOLMNKHGHQ
RP HQHUJLH WHom
EHVSDUHQ
LQ GH ]RPHU
GXV
GDQ LQ GH
ZLQWHU groter dan in de winter.



 5.3 RETOURSLIBREGELING
5HWRXUVOLEUHJHOLQJ




,QOHLGLQJ

5.3.1 INLEIDING

Gedurende een aantal maanden is een test uitgevoerd met het regelen van één van de retours*HGXUHQGHHHQDDQWDOPDDQGHQLVHHQWHVWXLWJHYRHUGPHWKHWUHJHOHQYDQppQYDQGHUHWRXUVOLEYLM]HOVRS
libvijzels op basis van de slibdeken in de nabezinktank. Hiertoe is op nabezinktank 1 een slibEDVLVYDQGHVOLEGHNHQLQGHQDEH]LQNWDQN+LHUWRHLVRSQDEH]LQNWDQNHHQVOLEVSLHJHOPHWLQJ
6RQDWD[
spiegelmeting
(Sonatax
Plus,
leverancier
Hach
Lange)
geïnstalleerd
en
is
in
de
PLC
een
aanpas3OXV OHYHUDQFLHU +DFK /DQJH  JHwQVWDOOHHUG HQ LV LQ GH 3/& HHQ DDQSDVVLQJ GRRUJHYRHUG ZDDUGRRU GH
UHWRXUVOLEYLM]HOYDQQDEH]LQNWDQNNDQZRUGHQDDQJHVWXXUGGRRUGHVOLEVSLHJHOPHWLQJ'HVWXULQJYDQGH
sing doorgevoerd waardoor de retourslibvijzel van nabezinktank 1 kan worden aangestuurd
UHWRXUVOLEYLM]HOYDQQDEH]LQNWDQNZHONHDOVUHIHUHQWLHZRUGWJHEUXLNWYRQGQRJVWHHGVRSEDVLVYDQKHW
door de slibspiegelmeting. De sturing van de retourslibvijzel van nabezinktank 2, welke als
LQIOXHQWGHELHW
SODDWV
2P gebruikt,
KHW HQHUJLHYHUEUXLN
YDQ EHLGH
UHWRXUVOLEYLM]HOV
WH PHWHQ ]LMQ
WZHHOm
N:KPHWHUV
referentie
wordt
vond nog steeds
op basis
van het influentdebiet
plaats.
het
JHwPSOHPHQWHHUG'HVLJQDOHQYDQGHVOLEVSLHJHOPHWLQJHQEHLGHN:KPHWHUV]LMQDDQJHVORWHQRSGH3/&
energieverbruik van beide retourslibvijzels te meten zijn twee kWh-meters geïmplementeerd.
]RGDWGH]HPHHWVLJQDOHQNRQGHQZRUGHQJHYLVXDOLVHHUG
De signalen van de slibspiegelmeting en beide kWh-meters zijn aangesloten op de PLC zodat

deze meetsignalen konden worden gevisualiseerd.

+XLGLJHUHJHOLQJ

5.3.2 HUIDIGE REGELING
+HWWRHUHQWDOYDQGHUHWRXUVOLEYLM]HOVZRUGWJHUHJHOGRSEDVLVYDQKHWLQIOXHQWGHELHW
ELMKHWWXVVHQJHPDDO 
Het toerental
van de retourslibvijzels
wordt geregeld
op basis
van
het influentdebiet
(bij het DO WH
$DQ GH KDQGYDQ
KHW WRHUHQWDO
YDQGH WXVVHQJHPDDO
YLM]HOV ZRUGW
KHW
LQIOXHQWGHELHW
EHUHNHQG2P
tussengemaal). Aan de hand van het toerental van de tussengemaal vijzels wordt het influentJURWHIOXFWXDWLHVWHJHQWHJDDQZRUGWKHWGHELHWRYHUHHQSHULRGHYDQHHQNZDUWLHUJHPLGGHOG'LWEHWHNHQW
GDWKHWLQIOXHQWGHELHWVLJQDDOHQGDDUPHHRRNKHWUHWRXUVOLEGHELHWJHGXUHQGHHHQNZDUWLHUFRQVWDQWEOLMIW
debiet berekend. Om al te grote fluctuaties tegen te gaan wordt het debiet over een periode

van een kwartier gemiddeld. Dit betekent dat het influentdebietsignaal, en daarmee ook het

retourslibdebiet, gedurende een kwartier constant blijft.
 5.3.3 INTERMITTERENDE REGELING
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
De regeling van het retourslibdebiet
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

PHLYHUVLH


op basis van het slibniveau in de nabezinktank 1 is als

volgt gekozen. De pomp/vijzel schakelt in op 700 m3/h (instelbaar) bij schakelniveau 2 (hoog
slibniveau) en schakelt vervolgens uit bij schakelniveau 1 (laag slibniveau). Deze regeling is
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,QWHUPLWWHUHQGHUHJHOLQJ

'HUHJHOLQJYDQKHWUHWRXUVOLEGHELHWRSEDVLVYDQKHWVOLEQLYHDXLQGHQDEH]LQNWDQNLVDOVYROJWJHNR]HQ

'H SRPSYLM]HO VFKDNHOW LQ RS  P K LQVWHOEDDU  ELM VFKDNHOQLYHDX  KRRJ VOLEQLYHDX  HQ VFKDNHOW
alleen actief onder DWA-omstandigheden. Om slibuitspoelingen uit te sluiten wordt onder
YHUYROJHQV XLW ELM VFKDNHOQLYHDX  ODDJ VOLEQLYHDX  'H]H UHJHOLQJ LV DOOHHQ DFWLHI RQGHU ':$
RWA-omstandigheden het retourslibdebiet gestuurd op influentdebiet (zie paragraaf 5.3.2).
RPVWDQGLJKHGHQ 2P VOLEXLWVSRHOLQJHQ XLW WH VOXLWHQ ZRUGW RQGHU 5:$RPVWDQGLJKHGHQ KHW
Op deze RS
wijze
wordt naar schatting
gedurende
van
de tijd
hetZRUGW
retourslibdebiet
op basis
UHWRXUVOLEGHELHW JHVWXXUG
LQIOXHQWGHELHW
]LH SDUDJUDDI
 90%
 2S
GH]H
ZLM]H
QDDU VFKDWWLQJ
van het slibniveau in de nabezinktank gestuurd.
JHGXUHQGHYDQGHWLMGKHWUHWRXUVOLEGHELHWRSEDVLVYDQKHWVOLEQLYHDXLQGHQDEH]LQNWDQNJHVWXXUG

H
'HQLYHDXPHWLQJLVJHSRVLWLRQHHUGRSFLUFD
YDQGHWDQNVWUDDO'HGLHSWHRSGH]HORNDWLHLVFLUFD
De niveaumeting is gepositioneerd
op circa 2/3e van de tankstraal. De diepte op deze lokatie is
PHWHU,Q$IEHHOGLQJLVGHQDEH]LQNWDQNVFKHPDWLVFKZHHUJHJHYHQ
circa 2,6 meter. In Afbeelding 14 is de nabezinktank schematisch weergegeven.

AFBEELDING 14
$IEHHOGLQJ

SCHEMATISCHE
WEERGAVE VAN DE NABEZINKTANK VAN DE RWZI ARNHEM-ZUID
6FKHPDWLVFKHZHHUJDYHYDQGHQDEH]LQNWDQNYDQGHUZ]L$UQKHP=XLG






2QGHU]RHNVRS]HW

5.3.4 ONDERZOEKSOPZET

DeUHJHOLQJ
intermitterende
regeling
is 
opgestart
juli 2009. Na opstartproblemen
met de niveau'H LQWHUPLWWHUHQGH
LV RSJHVWDUW
LQ MXOL
1Din
RSVWDUWSUREOHPHQ
PHW GH QLYHDXPHWLQJ
]LH
meting
paragraaf
5.4.5)PHW
is vanaf
september
2009 SHULRGHV
met succes
eenGH
aantal
periodes
met de
SDUDJUDDI   LV
YDQDI(zie
VHSWHPEHU
VXFFHV
HHQ DDQWDO
PHW
QLHXZH
UHJHOLQJ
JHGUDDLG +LHUELM LV
GH UHJHOLQJ
ELM
YHUVFKLOOHQGH
JHWHVW ,Q 7DEHO
 LV HHQ RYHU]LFKW
nieuwe
regeling
gedraaid.
HierbijQLYHDXLQVWHOOLQJHQ
is de regeling bij verschillende
niveau-instellingen
getest. In
JHJHYHQYDQGHYHUVFKLOOHQGHRQGHU]RHNVSHULRGHV
Tabel 9 is een overzicht gegeven van de verschillende onderzoeksperiodes.

TABEL 9
7DEHO

3HULRGH



DE NIVEAU-INSTELLINGEN
TIJDENS DE VERSCHILLENDE ONDERZOEKSPERIODES
'HQLYHDXLQVWHOOLQJHQWLMGHQVGHYHUVFKLOOHQGHRQGHU]RHNVSHULRGHV

6OLEQLYHDX>FP@
Slibniveau [cm]

Periode







VHSWHPEHU±QRYHPEHU
1
14 september – 18 november 2009



30



50



2,3



2,1



2
18 november – 7 december 2009
QRYHPEHU±GHFHPEHU



30



100



2,3



1,6



3
21 juni – 29 juni 2010
MXQL±MXQL



50



100



2,1



1,6



30



150



2,3



1,1



2QGHUJUHQV

+HOGHUZDWHUQLYHDX>P@
Helderwaterniveau [m]

4

5 juli – 9 juli 2010

MXOL±MXOL

%RYHQJUHQV
2QGHUJUHQV
%RYHQJUHQV
Ondergrens
Bovengrens
Ondergrens
Bovengrens


'HYROJHQGHGDWD]LMQWLMGHQVGHSLORWPHWEHKXOSYDQHHQGLJLWDOHVFKULMYHUJHORJG
De volgende data zijn tijdens de pilot met behulp van een digitale schrijver gelogd:

'URJHVWRIJHKDOWHLQ$7



HONHGDJ 
• Drogestof gehalte
in AT
(elke dag)

6OLEQLYHDXLQQDEH]LQNWDQN



HONHPLQXWHQ

• Slibniveau in nabezinktank 1
(elke 15 minuten)

,QIOXHQWGHELHW WXVVHQJHPDDO 



HONHPLQXWHQ 
• Influentdebiet (tussengemaal)
(elke 15 minuten)

9HUEUXLNN:KYDQUHWRXUVOLEYLM]HOYDQQDEH]LQNWDQN
HONHGDJ 
• Verbruik kWh van retourslibvijzel van nabezinktank 1
(elke dag)

9HUEUXLNN:KYDQUHWRXUVOLEYLM]HOYDQQDEH]LQNWDQN
HONHGDJ 
• Verbruik kWh van retourslibvijzel van nabezinktank 2
(elke dag)

672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

PHLYHUVLH
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5.4 RESULTATEN



5.4.1 SLIBDEKENNIVEAU



aan te passen. Gebleken is dat het aantal schakelingen van de retourslibvijzel sterk afhanke6OLEGHNHQQLYHDX

5HVXOWDWHQ

Tijdens het onderzoek is getracht de energiebesparing te vergroten door de schakelniveaus

lijk is van met name het inschakelniveau. Dit wordt onderstaand geïllustreerd voor de ver7LMGHQVschillende
KHW RQGHU]RHN
LV JHWUDFKW GH HQHUJLHEHVSDULQJ WH YHUJURWHQ GRRU GH VFKDNHOQLYHDXV DDQ WH
onderzoeksinstellingen.
SDVVHQ*HEOHNHQLVGDWKHWDDQWDOVFKDNHOLQJHQYDQGHUHWRXUVOLEYLM]HOVWHUNDIKDQNHOLMNLVYDQPHWQDPH
KHWLQVFKDNHOQLYHDX'LWZRUGWRQGHUVWDDQGJHwOOXVWUHHUGYRRUGHYHUVFKLOOHQGHRQGHU]RHNVLQVWHOOLQJHQ
In Afbeelding 15 is het verloop van de slibdeken gedurende 2 dagen weergegeven tijdens de

eerste onderzoeksperiode.
Hierbij
werd de retourslibvijzel
ingeschakeld
op 50WLMGHQV
cm enGH
uitge,Q $IEHHOGLQJ
 LV KHW YHUORRS YDQ
GH VOLEGHNHQ
JHGXUHQGH  GDJHQ
ZHHUJHJHYHQ
HHUVWH
schakeld
op
30
cm.
Uit
deze
grafiek
blijkt
dat
de
retourslibvijzel
circa
15
keer
per
dag
wordt
RQGHU]RHNVSHULRGH+LHUELMZHUGGHUHWRXUVOLEYLM]HOLQJHVFKDNHOGRSFPHQXLWJHVFKDNHOGRSFP8LW
aan- en uitgeschakeld. Gedurende de nacht blijft de vijzel 4 tot 5 uur helemaal uit staan. De
GH]HJUDILHNEOLMNWGDWGHUHWRXUVOLEYLM]HOFLUFDNHHUSHUGDJZRUGWDDQHQXLWJHVFKDNHOG*HGXUHQGHGH
QDFKW EOLMIW
GH YLM]HO
 XXU hiervan)
KHOHPDDOfluctueert
XLW VWDDQ in
'Hdit
VOLEGHNHQ
RI GH PHWLQJ
KLHUYDQ  IOXFWXHHUW
LQ GLW
slibdeken
(of
deWRW
meting
bereik relatief
sterk waardoor
de gemeten
EHUHLNUHODWLHIVWHUNZDDUGRRUGHJHPHWHQVOLEGHNHQUHJHOPDWLJGHLQVFKDNHOJUHQVYDQFPRYHUVWLMJW
slibdeken regelmatig de inschakelgrens van 50 cm overstijgt.

$IEHHOGLQJ
AFBEELDING
15
HET VERLOOP VAN DE+HWYHUORRSYDQGHVOLEGHNHQLQRQGHU]RHNVSHULRGH
SLIBDEKEN IN ONDERZOEKSPERIODE 1 (30 / 50 CM)

FP 




6OLEVSLHJHO1%7 FP
6FKDNHOQLYHDX+22* FP 





6FKDNHOQLYHDX/$$* FP
,QIOXHQWGHELHW PK































,QIOXHQWGHELHW PK

6OLEVSLHJHOLQ1%7 FP





                




   




   




,Q $IEHHOGLQJ  HQ $IEHHOGLQJ  LV KHW YHUORRS YDQ GH VOLEGHNHQ RYHU GH RQGHU]RHNVSHULRGHV  HQ 
ZHHUJHJHYHQ7LMGHQVGHRQGHU]RHNVSHULRGHVHQZDVDOOHHQVSUDNHYDQ':$2SYDOOHQGLVKHWODJH
In Afbeelding 16 en Afbeelding 17 is het verloop van de slibdeken over de onderzoeksperiodes
DDQWDOVFKDNHOLQJHQYDQGHUHWRXUVOLEYLM]HOLQGH]HRQGHU]RHNVSHULRGHV
3 en 4 weergegeven. Tijdens de onderzoeksperiodes 3 en 4 was alleen sprake van DWA. Opval
H
lend
is het lage aantal schakelingen van de retourslibvijzel in deze onderzoeksperiodes.
,Q GH   RQGHU]RHNVSHULRGH ZDDUELM ZHUG JHVFKDNHOG WXVVHQ  HQ  FP VOLEGHNHQ YLQGHQ 
VFKDNHOLQJHQLQGDJHQSODDWV$OVKHWVOLEQLYHDXERYHQGHFPNRPWZRUGWGHYLM]HOJHGXUHQGHFLUFD
waarbij
werd
geschakeld tussen
50 en
100
cm
slibdeken
In de 3e onderzoeksperiode,
 XXU LQJHVFKDNHOG
9HUYROJHQV ZRUGW
GH]H
XLWJHVFKDNHOG
HQ GXXUW
KHW

WRW
 XXU vinden
YRRUGDW6KHW
LQVFKDNHOQLYHDXZHHULVEHUHLNW:DWKLHUELMRSYDOWLVGDWGHVOLEGHNHQLQHHUVWHLQVWDQWLHJHOHLGHOLMNVWLMJW
schakelingen in 8 dagen plaats. Als het slibniveau boven de 100 cm komt wordt de vijzel geduPDDUGDWGH]HYHUYROJHQVVWDJQHHUWHQ]HOIVOLFKWJDDWGDOHQ'HGDOLQJYLQGWSODDWVWLMGHQVGHQDFKWXUHQ
rende circa 3 uur ingeschakeld. Vervolgens wordt deze uitgeschakeld en duurt het 20 tot 26
HQLVZDDUVFKLMQOLMNHHQJHYROJYDQGHODJHDDQYRHU,QGHRFKWHQGVWLMJWGHDDQYRHUQDDUGHQDEH]LQNWDQN
uur voordat het inschakelniveau weer is bereikt. Wat hierbij opvalt, is dat de slibdeken in eerZHHUHQVWLMJWRRNGHVOLEGHNHQYHUYROJHQVZHHUUHODWLHIVQHO
ste instantie geleidelijk stijgt maar dat deze vervolgens stagneert en zelfs licht gaat dalen. De

daling vindt plaats tijdens de nachturen en is waarschijnlijk een gevolg van de lage aanvoer.
In de ochtend stijgt de aanvoer

672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
gens weer relatief snel.
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE
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Het beschreven effect uit de 3e onderzoeksperiode manifesteert zich in de 4e onderzoeksH
H
H
H
periode nog
sterker.
In deze
periode vindt één schakeling
plaats
Vervolgens QRJ
+HW EHVFKUHYHQ
HIIHFW
XLW GH
  RQGHU]RHNVSHULRGH
PDQLIHVWHHUW
]LFKinLQruim
GH 2 dagen.
RQGHU]RHNVSHULRGH
VWHUNHUduurt
,Q GH]H
YLQGWvoordat
ppQ VFKDNHOLQJ
SODDWV LQ UXLP
 GDJHQ
9HUYROJHQV
KHWnaar
FLUFD  XXU
hetSHULRGH
circa 8 uur
de retourslibvijzel
de slibdeken
heeft
verlaagdGXXUW
van 150
YRRUGDW30
GH
UHWRXUVOLEYLM]HO
GH
VOLEGHNHQ
KHHIW
YHUODDJG
YDQ

QDDU

FP
2RN
LQ
GH]H
VLWXDWLH
cm. Ook in deze situatie vindt gedurende de nacht een stagnatie of lichte daling van de YLQGW
JHGXUHQGHGHQDFKWHHQVWDJQDWLHRIOLFKWHGDOLQJYDQGHVOLEGHNHQSODDWV
slibdeken plaats.

$IEHHOGLQJ
+HWYHUORRSYDQGHVOLEGHNHQLQSHULRGH
AFBEELDING
16
HET VERLOOP VAN DE SLIBDEKEN
IN PERIODE 3 (50 / 100 CM)

FP 




6OLEVSLHJHO1%7 FP
FP
6OLEVSLHJHO1%7
6FKDNHOQLYHDX+22* FP
FP 
6FKDNHOQLYHDX+22*




6FKDNHOQLYHDX/$$* FP
FP
6FKDNHOQLYHDX/$$*



6OLEVSLHJHOLQ1%7
6OLEVSLHJHOLQ1%7 FP
FP
















MXQ
MXQ

MXQ
MXQ

MXQ
MXQ

MXQ
MXQ

MXQ
MXQ

MXQ
MXQ

MXQ
MXQ

MXQ
MXQ

MXQ
MXQ



MXO
MXO




$IEHHOGLQJ
+HWYHUORRSYDQGHVOLEGHNHQLQSHULRGH
AFBEELDING
17
HET VERLOOP VAN DE SLIBDEKEN
IN PERIODE 4 (30 / 150 CM)

FP 




6OLEVSLHJHO1%7
6OLEVSLHJHO1%7 FP
FP
6FKDNHOQLYHDX+22* FP
FP 
6FKDNHOQLYHDX+22*




6FKDNHOQLYHDX/$$* FP
FP
6FKDNHOQLYHDX/$$*



6OLEVSLHJHOLQ1%7
6OLEVSLHJHOLQ1%7 FP
FP
















MXO
MXO


672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

MXO
MXO

MXO
MXO

MXO
MXO

PHLYHUVLH
PHLYHUVLH
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5.4.2 FOSFAATAFGIFTE
Op de rwzi Arnhem-Zuid vindt biologische defosfatering plaats. Een aandachtspunt bij het
uitvoeren van het onderzoek was het risico op fosfaatafgifte in de nabezinktank door de langere verblijftijd van het slib. Tijdens de onderzoeksperiodes 1 en 2 is geen fosfaatafgifte waargenomen. Zoals blijkt uit Afbeelding 15 is de schakelfrequentie van de retourslibpomp relatief hoog en zal de gemiddelde verblijftijd van het slib in de nabezinktank niet lang zijn. In de
onderzoeksperiodes 3 en 4 zijn de schakelgrenzen sterk verruimd met als doel de grenzen op
te zoeken en zo veel mogelijk energie te besparen. Zoals blijkt uit Afbeelding 16 en Afbeelding
17 leidt dit echter tot zeer lange verblijftijden van het slib in de nabezinktank.
In onderzoeksperiode 3 (21 tot 29 juni 2010) is fosfaatafgifte in de nabezinktank geconstateerd. Op basis van een aantal metingen in het totaal-effluent en het effluent van beide
nabezinktanks (zie Tabel 10) kan worden waargenomen dat het effluent-fosfaatgehalte van
nabezinktank 1 sterk stijgt. Ook in onderzoeksperiode 4 is een meting uitgevoerd waarbij fosfaatafgifte is waargenomen. Op basis van de meting van 25 juni 2010 kan worden geconcludeerd dat de stijging van het fosfaatgehalte in het effluent volledig voor rekening komt van
de stijging van het fosfaatgehalte in nabezinktank 1.
TABEL 10

HET FOSFAAT-EFFLUENTGEHALTE (MG P/L) TIJDENS ONDERZOEKSPERIODES 3 EN 4

Periode

Datum

3

25 juni 2010

4

Nabezinktank 1

Nabezinktank 2

Totaal effluent

3,9

0,10

0,82

27 juni 2010

-

-

1,3

28 juni 2010

4,4

0,12

-

7 juli 2010

2,2

0,30

-

In de onderzoeksperiodes 1 en 2 is geen verhoogd fosfaatgehalte in het effluent gemeten. In
deze periode is het effluentgehalte relatief stabiel tussen 0,15 en 0,30 mg Ptotaal/l.
5.4.3 DROGESTOFGEHALTE RETOURSLIB
Tijdens het onderzoek is op een (zeer beperkt) aantal momenten een drogestofmeting van het
retourslib uitgevoerd. Deze metingen zijn weergegeven in Tabel 11. Op basis van deze (weinige) metingen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• Bij de intermitterende regeling in nabezinktank 1 neemt het retourslibgehalte toe
tot rond de 20 kg DS/m3. Dit is aanzienlijk hoger dan op basis van de ontwerpformule
(1.200 / SVI) zou mogen worden verwacht. Bij een SVI van 90-100 ml/g zou een drogestofgehalte van 12-14 kg DS/m3 kunnen worden verwacht. Door het feit dat de retourslibpomp
uit staat neemt de verblijftijd en de indikking van het slib in de nabezinktank toe en
daarmee ook het retourslibgehalte.
• Bij de continue retourslibregeling in nabezinktank 2 lijkt de ontwerprichtlijn van
1.200 / SVI te voldoen aangezien het retourslibgehalte niet veel hoger dan 12 kg DS/m3
wordt.
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TABEL 11

HET RETOURSLIBGEHALTE (KG DS/M3) TIJDENS EN NA ONDERZOEKSPERIODES 3 EN 4

Periode

Datum

Nabezinktank 1

Nabezinktank 2

3

29 juni 2010

19,5

-

4

9 juli 2010

21,1

-

-

15 juli 2010

-

12,2

5.4.4 ENERGIEBESPARING
Door het energieverbruik van retourslibvijzel 1 en 2 met elkaar te vergelijken kan de besparing ten gevolge van de nieuwe retourslibregeling worden berekend. Deze besparing is per
onderzoeksperiode weergegeven in Tabel 12.
TABEL 12

DE ENERGIEBESPARING IN DE VERSCHILLENDE ONDERZOEKSPERIODES

Periode

Slibniveau [cm]

Energiebesparing retourslib

Ondergrens

Bovengrens

[kWh/dag]

[%]

1

14 september – 18 november 2009

30

50

30,4

35

2

18 november – 7 december 2009

30

100

36,8

35

3

21 juni – 29 juni 2010

50

100

42,7

68

4

5 juli – 9 juli 2010

30

150

33,6

57

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat het gemiddelde energieverbruik van
de retourslibvijzels circa 160.000 kWh/jaar bedraagt. Het totale energieverbruik van de rwzi
in de laatste jaren was gemiddeld 4.000 MWh/jaar. Het energieverbruik van de retourslibvijzels bedraagt dus circa 4,0% van het totale energieverbruik.
Op basis van de ervaringen kan worden geconcludeerd dat een besparing van 35% op het
energieverbruik van de retourslibvijzels haalbaar is zonder dat fosfaatafgifte plaatsvindt. Dit
komt overeen met circa 1,4% energiebesparing voor de gehele rwzi.
Het Waterschap Rivierenland heeft de benodigde investeringskosten om slibspiegelregelingen in alle 5 nabezinktanks te realiseren op € 40.000,- geraamd. Op basis hiervan kan een
terugverdientijd van circa 6 jaar worden berekend. Hierbij zijn de kosten voor onderhoud
niet meegenomen.
5.4.5 LOKATIE SLIBSPIEGELMETER
Op 24 juli 2009 is de regeling op basis van slibniveau in nabezinktank 1 opgestart. Daarbij
is een dompeldiepte van 10 cm voor de sonde van de slibspiegelmeting aangehouden.
De slibniveaus waarbij de retourslibvijzel aan- en uitschakelde waren respectievelijk 50 en
30 cm. Op 28 juli 2009 is de retourslibvijzel van nabezinktank 1 omstreeks 22.30 uur ingeschakeld. De volgende ochtend bleek dat het waterniveau in de nabezinktank sterk gedaald
was. De niveausonde was droog komen te hangen als gevolg waarvan de slibspiegelmeting onbetrouwbare waarden aangaf. Hierdoor werd de retourslibvijzel niet meer uitgeschakeld en
was ’s nachts de capaciteit van de retourslibvijzel groter dan de toevoer naar de nabezinktank.
Het dalen van het waterniveau in de nabezinktank is een rechtstreeks gevolg van de proefopzet. In het begin van het onderzoek werd de retourslibpomp op maximum capaciteit gezet
als deze werd ingeschakeld. De retourslibpompen van de andere vier nabezinktanks draaiden ’s nachts echter continu op minimum capaciteit. Al het retourslib wordt, samen met het
influent, verdeeld over de vijf nabezinktanks. Bij lage aanvoer en het aanschakelen van de
intermitterende retourslibpomp wordt de toevoer naar de betreffende nabezinktank lager
dan het retourslibdebiet, met daling van het waterniveau als gevolg.
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5.5 CONCLUSIES
Door de retourslibvijzels op slibniveau intermitterend te regelen kan op het retourslibbedrijf
circa 35% energie worden bespaard. De keuze van de regelniveaus is hierbij echter zeer kritisch. Indien het inschakelniveau te hoog wordt ingesteld kan het slib te lang in de nabezinktank blijven en fosfaatafgifte plaatsvinden. Het Waterschap Rivierenland heeft daarom de
conclusie getrokken dat deze manier van regelen te veel risico met zich meebrengt voor grotere rwzi’s met biologische fosfaatverwijdering. Voor kleinere rwzi’s zonder bio-P blijft deze
regeling wel een optie.
Voor de rwzi Arnhem-Zuid zal het Waterschap een nieuwe regeling implementeren waarbij
de retourslibvijzels nog steeds op het slibniveau worden geregeld. De vijzels worden hierbij
echter niet intermitterend bedreven. De retourslibvijzels draaien in principe op laagtoeren.
Bij hoog slibniveau wordt de vijzel op hoogtoeren geschakeld totdat het slibniveau weer op
laag niveau is.
Een belangrijke les tijdens het onderzoek op de rwzi Arnhem-Zuid is dat de niveaumeting voldoende diep onder het waterniveau moet hangen, zodat deze te allen tijde blijft functioneren.
Gezien de gevoeligheid van de regeling en de rwzi voor het goed functioneren van de slibslibspiegelmeting is een back-up regeling (b.v. op basis van een tijdklok) aan te bevelen.
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RWZI GOEDEREEDE


5:=,*2('(5(('(

6.1 INLEIDING



Op rwzi Goedereede van het Waterschap Hollandse Delta worden de retourslibpompen sinds
,QOHLGLQJ

2007 gestuurd op basis van een massabalansregeling. Het retourslib uit de nabezinktank

2S
UZ]L
*RHGHUHHGH
YDQ als
KHWvoeding
:DWHUVFKDS
'HOWD ZRUGHQ GH UHWRXUVOLESRPSHQ
VLQGV

wordt
direct
onttrokken
voor+ROODQGVH
de ontwateringscentrifuges.
Het primaire doel
van
JHVWXXUGRSEDVLVYDQHHQPDVVDEDODQVUHJHOLQJ+HWUHWRXUVOLEXLWGHQDEH]LQNWDQNZRUGWGLUHFWRQWWURNNHQ
de retourslibregeling is het verlagen van het energieverbruik van de slibontwatering.
DOV YRHGLQJ YRRU GH RQWZDWHULQJVFHQWULIXJHV +HW SULPDLUH GRHO YDQ GH UHWRXUVOLEUHJHOLQJ LV KHW YHUODJHQ
YDQKHWHQHUJLHYHUEUXLNYDQGHVOLERQWZDWHULQJ
Een globale beschrijving van de rwzi en de relevante procesgegevens (zoals energieverbruik) is
(HQJOREDOHEHVFKULMYLQJYDQGHUZ]LHQGHUHOHYDQWHSURFHVJHJHYHQV
LVJHJHYHQ
gegeven in paragraaf 6.2. In paragraaf 6.3 is nader ingegaan op de ]RDOVHQHUJLHYHUEUXLN
retourslibregeling. De
resulLQ
SDUDJUDDI
,Q SDUDJUDDIzijn
beschreven
LV QDGHU LQJHJDDQ
RS GH6.4.
UHWRXUVOLEUHJHOLQJ
YDQ GH
taten
van de
optimalisaties
in paragraaf
De conclusies 'H
uit UHVXOWDWHQ
dit onderzoek
RSWLPDOLVDWLHV]LMQEHVFKUHYHQLQSDUDJUDDI'HFRQFOXVLHVXLWGLWRQGHU]RHN]LMQWHQVORWWHLQSDUDJUDDI
zijn tenslotte in paragraaf 6.5 weergegeven.
ZHHUJHJHYHQ

AFBEELDING 18

LUCHTFOTO VAN DE RWZI GOEDEREEDE

$IEHHOGLQJ

/XFKWIRWRYDQGHUZ]L*RHGHUHHGH





6.2 BESCHRIJVING
RWZI

%HVFKULMYLQJUZ]L



'LPHQVLHV

6.2.1 DIMENSIES

De UZ]L
rwzi*RHGHUHHGH
GoedereedeLVisHHQ
eenODDJEHODVW
laag-belastDFWLHIVOLEV\VWHHP
actiefslibsysteem.
belangrijkste
kentallen
van
de]LMQ
'H
'HDe
EHODQJULMNVWH
NHQWDOOHQ
YDQ GH
UZ]L
ZHHUJHJHYHQLQ7DEHO+HWDFWLHIVOLEV\VWHHPEHVWDDWXLWHHQVHOHFWRUDQDsUREHWDQNJHYROJGGRRUHHQ
rwzi zijn weergegeven in Tabel 13. Het actiefslibsysteem bestaat uit een selector/anaërobe
GHQLWULILFDWLHHQHHQQLWULILFDWLHWDQNPHWHHQLQWHUQHUHFLUFXODWLH
+RRJYOLHWFRQFHSW
9DQKLHUXLWGRRUORRSW
tank gevolgd door een denitrificatie- en een nitrificatietank
met een interne
recirculatie
KHW DIYDOZDWHU WZHH LQ VHULH JHSODDWVWH &DUURXVHOV 9DQXLW GH ODDWVWH &DUURXVHO ZRUGW KHW DFWLHIVOLE
(Hoogvliet concept). Van hieruit doorloopt het afvalwater twee in serie geplaatste Carrousels.
YHUGHHOG RYHU  RQJHOLMNH QDEH]LQNWDQNV (ONH QDEH]LQNWDQN KHHIW ppQ UHWRXUVOLESRPS ZDDUPHH KHW
Vanuit de laatste Carrousel wordt het actiefslib verdeeld over 2 ongelijke nabezinktanks. Elke
UHWRXUVOLEQDDUGHVHOHFWRUDQDsUREHWDQNZRUGWWHUXJJHYRHUG
nabezinktank heeft één retourslibpomp waarmee het retourslib naar de selector/anaërobe
tank wordt teruggevoerd.

672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

PHLYHUVLH
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TABEL 13

DIMENSIONERINGSGEGEVENS RWZI GOEDEREEDE

Onderdeel

Parameter

Eenheid

Capaciteit

Belasting

Beluchtingstank

i.e. (à 150 g TZV)

41.900

m3/h

1.450

Hydraulisch DWA

m3/h

480

Gemiddeld dagdebiet

m3/d

6.500

Volume totaal
Slibgehalte ontwerp
SVI ontwerp

1
9.722

g/l

4,0

ml/g

150 (+ 10%)

-

1

1

Diameter

m

34,2

39,6

Kantdiepte

m

1,5

2,0

Oppervlakte elk

m2

920

1.230

m3/h

580

870

m3/(m2.h)

0,63

0,71

Type

-

Pomp

Pomp

Aantal

-

1

1

kW

12,4

12,4

m3/h

140 – 320

170 – 480

-

0,55

0,55

Oppervlaktebelasting

Vermogen elk
Capaciteit elk1)
Retourslibverhouding RWA
1)

m3

Aantal

Maximale belasting
Retourslibgemaal

Nabezinktank 2

Hydraulisch RWA

Aantal

Nabezinktanks

Nabezinktank 1

Dit betreft de praktijkinstellingen De werkelijke capaciteit van beide pompen bedraagt 140 – 560 m3/h.

6.2.2 PROCESGEGEVENS
In Afbeelding 13 is het verloop van het drogestofgehalte en de SVI in van de rwzi Goedereede
in 2010 weergegeven. Het slibgehalte varieert over het jaar tussen 2,0 en 2,5 g/l (in de zomer)
en 2,5 en 3,5 g/l (in de winter). De SVI varieert tussen de 100 en 160 ml/g. Met name in de
zomer, als de SVI rond de 120 ml/g en het slibgehalte onder de 3,0 g/l blijft, is het benodigde
retourslibdebiet bij DWA (90 resp. 120 m3/h) lager dan de minimale capaciteit van de pompen
(140 m3/h). In de winter is het theoretisch benodigde retourslibdebiet bij DWA hoger dan de
minimale capaciteit. De mogelijkheden om energie te besparen zijn in de zomer dus groter
dan in de winter.

6.3 RETOURSLIBREGELING
6.3.1 INLEIDING
De rwzi Goedereede wordt geregeld op basis van slibleeftijd. Dit betekent dat het slibgehalte
in de beluchtingstank wordt afgestemd op de slibbelasting en de slibproductie. In de praktijk
komt het er op neer dat het slibgehalte lager (circa 2,7 g/l, zie Afbeelding 19) is dan volgens
het ontwerp (4,0 g/l).
Tot 2005 werd de slibontwatering gevoed vanuit de beluchtingstank. Toen de sturing op slibleeftijd werd ingevoerd is tevens overgestapt op ontwatering van retourslib. Hiervoor wordt
alleen retourslib uit nabezinktank 1 gebruikt. Door de relatief hoge retourslibverhouding
was het retourslibgehalte gemiddeld niet hoog waardoor het energieverbruik van de slibontwatering onnodig hoog bleef. Om dit te verlagen heeft het Waterschap in 2007 een alternatieve retourslibregeling geïntroduceerd, welke in paragraaf 6.3.2 is beschreven.
De originele retourslibregeling is een regeling op basis van influentdebiet. Hierbij is standaard een retourslibfactor van 1,0 ingesteld. Deze regeling is op nabezinktank 2 nog steeds
in bedrijf.

30



'+9%9

STOWA 2011-14 INVENTARISATIE PRAKTIJKCASES ENERGIEZUINING RETOURSLIB

$IEHHOGLQJ
+HWYHUORRSYDQKHWGURJHVWRIJHKDOWHHQGH69,
AFBEELDING
19
HET VERLOOP VAN HET
DROGESTOFGEHALTE EN DE SVI




$FWLHIVOLE'6






































69, POJ

'6JHKDOWH JO

$FWLHIVOLE69,

























 



7RWZHUGGHVOLERQWZDWHULQJJHYRHGYDQXLWGHEHOXFKWLQJVWDQN7RHQGHVWXULQJRSVOLEOHHIWLMGZHUG
LQJHYRHUG
LV WHYHQV RYHUJHVWDSW
RS RQWZDWHULQJ YDQ UHWRXUVOLE +LHUYRRU ZRUGW DOOHHQ UHWRXUVOLE XLW
6.3.2 ALTERNATIEVE
RETOURSLIBREGELING
QDEH]LQNWDQN  JHEUXLNW 'RRU GH UHODWLHI KRJH UHWRXUVOLEYHUKRXGLQJ ZDV KHW UHWRXUVOLEJHKDOWH JHPLGGHOG
Voor nabezinktank 1 is door het Waterschap een alternatieve retourslibregeling ontwikkeld
QLHW KRRJ ZDDUGRRU KHW HQHUJLHYHUEUXLN YDQ GH VOLERQWZDWHULQJ RQQRGLJ KRRJ EOHHI 2P GLW WH YHUODJHQ
die bij DWA de retourslibpomp intermitterend aan en uitschakelt. Het aan- en uitschakeKHHIWKHW:DWHUVFKDSLQHHQDOWHUQDWLHYHUHWRXUVOLEUHJHOLQJJHwQWURGXFHHUGZHONHLQSDUDJUDDI
len van de retourslibpomp vindt plaats op basis van een massabalans over de rwzi. De alterLVEHVFKUHYHQ
natieveUHWRXUVOLEUHJHOLQJ
retourslibregeling
alleen
actief RS
als de
slibontwatering
in bedrijf
is. Dit
slechts HHQ
'H RULJLQHOH
LVisHHQ
UHJHOLQJ
EDVLV
YDQ LQIOXHQWGHELHW
+LHUELM
LV isVWDQGDDUG
1
à
2
dagen
per
week.
Op
de
dagen
dat
de
slibontwatering
niet
in
bedrijf
is
wordt
op
nabezinkUHWRXUVOLEIDFWRUYDQLQJHVWHOG'H]HUHJHOLQJLVRSQDEH]LQNWDQNQRJVWHHGVLQEHGULMI
tank 1 ook de originele retourslibregeling toegepast.




$OWHUQDWLHYHUHWRXUVOLEUHJHOLQJ
De basis van de alternatieve retourslibregeling is een massabalansregeling. Hierbij wordt op
9RRUQDEH]LQNWDQNLVGRRUKHW:DWHUVFKDSHHQDOWHUQDWLHYHUHWRXUVOLEUHJHOLQJRQWZLNNHOGGLHELM':$GH
basis van het influentdebiet, het drogestofgehalte in de beluchtingstank en het drogestofUHWRXUVOLESRPS
LQWHUPLWWHUHQG
DDQ berekend
HQ XLWVFKDNHOW
+HW
DDQ HQverpompt
XLWVFKDNHOHQ
YDQ
UHWRXUVOLESRPS
gehalte van
het retourslib,
hoeveel
retourslib
dient
te GH
worden.
Op basis YLQGW
SODDWVRSEDVLVYDQHHQPDVVDEDODQVRYHUGHUZ]L'HDOWHUQDWLHYHUHWRXUVOLEUHJHOLQJLVDOOHHQDFWLHIDOVGH
hiervan wordt vervolgens de looptijd van de retourslibpomp bepaald. De massabalans wordt
VOLERQWZDWHULQJLQEHGULMILV'LWLVVOHFKWVjGDJHQSHUZHHN2SGHGDJHQGDWGHVOLERQWZDWHULQJQLHWLQ
berekend op basis van:
EHGULMILVZRUGWRSQDEH]LQNWDQNRRNGHRULJLQHOHUHWRXUVOLEUHJHOLQJWRHJHSDVW
• Het slibgehalte in de beluchtingstank. Dit wordt regelmatig gemeten in het laboratorium

aan de hand van een steekmonster, en in het BBS ingevoerd.
'HEDVLVYDQGHDOWHUQDWLHYHUHWRXUVOLEUHJHOLQJLVHHQPDVVDEDODQVUHJHOLQJ+LHUELMZRUGWRSEDVLVYDQKHW
•
Het KHW
retourslibgehalte.
Dit LQ
wordt
on-line gemeten HQ
in de
toevoerleiding
naar YDQ
de ontwaterLQIOXHQWGHELHW
GURJHVWRIJHKDOWH
GH EHOXFKWLQJVWDQN
KHW
GURJHVWRIJHKDOWH
KHW UHWRXUVOLE
ingscentrifuge.
EHUHNHQGKRHYHHOUHWRXUVOLEYHUSRPSWGLHQWWHZRUGHQ2SEDVLVKLHUYDQZRUGWYHUYROJHQVGHORRSWLMGYDQ
GHUHWRXUVOLESRPSEHSDDOG'HPDVVDEDODQVZRUGWEHUHNHQGRSEDVLVYDQ
• De capaciteit van de retourslibpomp. De retourslibpomp draait in de intermitterende
• +HWVOLEJHKDOWHLQGHEHOXFKWLQJVWDQN'LWZRUGWUHJHOPDWLJJHPHWHQLQKHWODERUDWRULXPDDQGHKDQG
regeling op minimum toerental. De capaciteit hierbij is circa 140 m3/h.
YDQHHQVWHHNPRQVWHUHQLQKHW%%6LQJHYRHUG
• +HWUHWRXUVOLEJHKDOWH'LWZRUGWRQOLQHJHPHWHQLQGHWRHYRHUOHLGLQJQDDUGHRQWZDWHULQJVFHQWULIXJH
Het aanschakelen van de retourslibpomp vindt in principe plaats bij een overschrijding van
• 'H FDSDFLWHLW YDQ GH UHWRXUVOLESRPS 'H UHWRXUVOLESRPS GUDDLW LQ GH LQWHUPLWWHUHQGH UHJHOLQJ RS
de maximale slibbufferting in de nabezinktank bij DWA. Hiervoor is momenteel een grensPLQLPXPWRHUHQWDO'HFDSDFLWHLWKLHUELMLVFLUFDP K
waarde van 8.500 kg drogestof ingevoerd. Deze vracht wordt continu berekend op basis van
de bovengenoemde parameters en het influentdebiet. De actuele waarde van de slibbuffering


(in kg drogestof) wordt
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

weergegeven in het besturingssysteem.
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Daarnaast zijn er nog drie andere factoren die de retourslibpomp kan aanzetten:
1. Optreden van RWA: als het influentdebiet hoger wordt dan 875 m3/h. Op dat moment wordt
de influentdebietregeling actief, waarbij het retourslibdebiet is gekoppeld aan het influentdebiet.
2. Overschrijding van de maximale retourslibconcentratie; de grenswaarde is momenteel 12 g/l.
De waarde wordt ingesteld om verstopping van de retourslibleidingen te voorkomen;
3. Overschrijding van een maximale tijd die de pomp uit bedrijf mag zijn. Deze is momenteel
ingesteld op 3 uur. Dit is om te voorkomen dat de retourslibpomp te lang uit blijft staan. Dit
is een soort veiligheid die in werking treedt als bijvoorbeeld de retourslibconcentratiemeting
defect is.
In de praktijk blijkt dat de maximale slibbuffering nooit wordt overschreden, maar dat de
retourslibpomp meestal wordt aangestuurd op basis van het maximale retourslibgehalte.
Indien dit gebeurt wordt de retourslibpomp aangezet totdat het retourslibgehalte onder de
maximale waarde komt (met een minimum draaitijd van 2 minuten). De intermitterende
retourslibregeling is dus eigenlijk geen echte massabalansregeling maar een regeling op basis
van de retourslibconcentratie.
Het feit dat het criterium voor de maximale slibbuffering niet wordt bereikt is een gevolg
van de relatief hoge waarde die voor de slibbuffering is ingesteld. Een slibbuffering van 8.500
kg drogestof komt overeen met circa 30% van de totale slibhoeveelheid van de rwzi. Dit is
een hoeveelheid die bij RWA in de nabezinktanks zou mogen worden gebufferd (volgens de
STORA richtlijn [ref.1]) maar niet bij DWA in één nabezinktank. Het blijkt dat in de praktijk
de gerealiseerde slibbuffering niet hoger komt dan 2.000-2.500 kg drogestof. Dit komt overeen
met 8-10% van de totale drogestofmassa.

6.4 RESULTATEN
6.4.1 ALGEMEEN
In deze paragraaf is de invloed van de alternatieve retourslibregeling op het retourslibgehalte
(paragraaf 6.4.2) en op het energieverbruik (paragraaf 6.4.3) beschreven.
Aangezien de alternatieve retourslibregeling slechts 1 à 2 dagen per week in bedrijf is op één
van de twee nabezinktanks, is het niet mogelijk om de effecten op het proces goed te analyseren. De fosfaatverwijdering op de rwzi Goedereede is volledig biologisch. De toename van
de slibbuffering in de nabezinktank bij DWA leidt niet tot een verslechtering van de effluentkwaliteit. Of dit ook het geval zou zijn indien de regeling continu en op beide nabezinktanks
zou worden toegepast is niet te voorspellen.
6.4.2 SLIBGEHALTE RETOURSLIB
In de praktijk wordt de alternatieve retourslibregeling begrensd op basis van een maximaal
toelaatbaar retourslibgehalte van 12 g/l. Het retourslibgehalte op de rwzi Goedereede in 2010
is grafisch weergegeven in Afbeelding 20. Het betreft steekmonsters. Het grootste deel van de
tijd varieert het retourslibgehalte tussen de 7 en 11 g/l. In de grafiek is ter illustratie ook het
volgens de STORA richtlijn (1.200 / SVI) haalbare retourslibgehalte weergegeven. Aangezien de
SVI varieert tussen 100 en 160 ml/g (zie Afbeelding 19), varieert het haalbare retourslibgehalte
tussen de 8 en 12 g/l. Het retourslibgehalte dat in de praktijk wordt bereikt blijkt soms hoger
te zijn dan haalbaar is volgens de richtlijn.
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(QHUJLHEHVSDULQJ
'H
DOWHUQDWLHYH
UHWRXUVOLEUHJHOLQJ OHLGW WRW HHQ YHUODJLQJ YDQ KHW HQHUJLHYHUEUXLN YDQ ]RZHO GH
6.4.3
ENERGIEBESPARING
UHWRXUVOLESRPSHQDOVYDQGHVOLERQWZDWHULQJ
De alternatieve retourslibregeling leidt tot een verlaging van het energieverbruik van zowel

de retourslibpompen als van de slibontwatering.
=RDOV DDQJHJHYHQ YLQGW GH DOWHUQDWLHYH UHJHOLQJ DOOHHQ SODDWV RS QDEH]LQNWDQN  HQ GDQ DOOHHQ WLMGHQV
VOLERQWZDWHULQJ ZDW FLUFD  j  GDJHQ SHU ZHHN LV ,Q GH SUDNWLMN LV GH HQHUJLHEHVSDULQJ RS GH
Zoals aangegeven vindt de alternatieve regeling alleen plaats op nabezinktank 1 en dan alleen
UHWRXUVOLESRPSHQ GDDURP QLHW JURRW +HW HQHUJLHYHUEUXLN YDQ GH UHWRXUVOLESRPSHQ ZRUGW QLHW DSDUW
tijdens
slibontwatering,
wat circa
1 à 2 RS
dagen
perYDQ
week
In de praktijk
de energiebespaJHPHWHQ
PDDU
NDQ JOREDDO ZRUGHQ
EHUHNHQG
EDVLV
GHis.
GUDDLXUHQ
,Q GH is
RRUVSURQNHOLMNH
UHJHOLQJ
op de retourslibpompen
daarom7HQ
nietJHYROJH
groot. Het
van de retourslibpom]LMQ GHring
UHWRXUVOLESRPSHQ
FRQWLQX LQ EHGULMI
YDQenergieverbruik
GH DOWHUQDWLHYH UHWRXUVOLEUHJHOLQJ
QHHPW GH
pen wordt niet apart gemeten,
maar kan globaal 'LWLVHHQDIQDPHYDQUXLP8LWJDDQGHYDQ
worden berekend op basis van de draaiuren.
GUDDLWLMGDIWRWUXLPXXUSHUGDJ
JHPLGGHOGRYHU
HHQRSJHQRPHQYHUPRJHQYDQN:QHHPWKHWHQHUJLHYHUEUXLNJURIZHJDIYDQQDDUN:K
In de oorspronkelijke regeling zijn de retourslibpompen continu in bedrijf. Ten gevolge van
SHU MDDU
EHVSDULQJ
WUHHGW DOOHHQ RS neemt
ELM ':$
FLUFDaf
YDQ GH
WLMG per
LV 'LW
HHQ SRWHQWLsOH
de 'H
alternatieve
retourslibregeling
de ZDW
draaitijd
tot ruim
9 uur
dagLV
(gemiddeld
HQHUJLHEHVSDULQJYDQN:KMDDUSHUSRPSRIWHZHON:KMDDUYRRUEHLGHQDEH]LQWDQNV
over 2010). Dit is een afname van ruim 60%. Uitgaande van een opgenomen vermogen van

7 kW neemt het energieverbruik grofweg af van 61.300 naar 23.000 kWh per jaar. De bespa+HWHQHUJLHYHUEUXLNYDQGHVOLERQWZDWHULQJLVQDGHLQWURGXFWLHYDQGHDOWHUQDWLHYHUHWRXUVOLEUHJHOLQJVWHUN
ring treedt alleen op bij DWA wat circa 90% van de tijd is. Dit is een potentiële energiebespaJHGDDOG9RRUGDWGHUHJHOLQJLQZHUGLQJHYRHUGZDVKHWVOLEJHKDOWHQDDUGHVOLERQWZDWHULQJHUJODDJ
vanGH
34.500
kWh/jaar
of te wel
69.000 kWh/jaar
beide nabezintanks.
 JOring
 'RRU
LQWURGXFWLH
YDQper
GHpomp,
DOWHUQDWLHYH
UHWRXUVOLEUHJHOLQJ
LVvoor
KHW UHWRXUVOLEJHKDOWH
JHVWHJHQ WRW
JHPLGGHOG  JO 'RRUGDW GH UHWRXUVOLESRPS QRJ PDDU  YDQ GH WLMG LQ EHGULMI LV HQ GDDUGRRU RRN
Het energieverbruik van de slibontwatering is na de introductie van de alternatieve retoursPDDUYDQKHWGHELHWYHUSRPSWQHHPWKHWUHWRXUVOLEJHKDOWHJHPLGGHOGPHWHHQIDFWRUòWRH+LHUGRRU
QHPHQRRNGHGUDDLXUHQYDQGHRQWZDWHULQJVFHQWULIXJHPHWHHQ]HOIGHIDFWRUDI'RRUKHW:DWHUVFKDSLV
libregeling sterk gedaald. Voordat de regeling in 2007 werd ingevoerd was het slibgehalte
EHUHNHQGGDWKHWVSHFLILHNHHQHUJLHYHUEUXLNLVJHGDDOGYDQN:KWRQ'6LQWRWN:KWRQ'6
naar de slibontwatering erg laag (3-4 g/l). Door de introductie van de alternatieve retourslibLQ'LWNRPWQHHURSHHQHQHUJLHEHVSDULQJYDQFLUFDN:KMDDU
regeling is het retourslibgehalte gestegen tot gemiddeld 8-10 g/l. Doordat de retourslibpomp

nog maar 40% van de tijd in bedrijf is en daardoor ook maar 40% van het debiet verpompt

neemt het retourslibgehalte gemiddeld met een factor 2 toe. Hierdoor nemen ook de draaiu-

ren van de ontwateringscentrifuge met een zelfde factor af. Door het Waterschap is berekend
dat het specifieke energieverbruik is gedaald van 475 kWh/ton DS in 2006 tot 225 kWh/ton DS


in 2008. Dit komt neer
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

op een energiebesparing van circa 86.600 kWh/jaar.
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De totale energiebesparing kan worden berekend door het jaar 2006 als referentie te gebruiken. In dat jaar was de sturing op slibleeftijd al in bedrijf maar was de alternatieve retourslibregeling nog niet geïmplementeerd. In 2006 was het energieverbruik 913.000 kWh/jaar.
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Op basis van de hierboven gepresenteerde uitgangspunten kunnen de volgende kentallen
worden afgeleidt:
• Het energieverbruik van de retourslibpompen bedraagt 2 pompen x 7 kW x 24 h/d x 365
d/jaar x 90% DWA = 110.000 kWh/jaar. Dit was circa 12% van het totale energieverbruik
van de rwzi.
• De potentiële energiebesparing op de retourslibpompen bedraagt 69.000 kWh/jaar, wat
overeenkomt met circa 60% van het energieverbruik van de retourslibpompen. Het is een
besparing van 7,6% op het totale energieverbruik van de rwzi.
• De besparing op het energieverbruik van de slibontwatering bedraagt 86.600 kWh/jaar.
Dit komt overeen met een besparing van circa 10% op het totale energieverbruik.
• De totale energiebesparing ten gevolge van de alternatieve retourslibregeling op de rwzi
Goedereede is in potentie ruim 17% van het totale energieverbruik.

6.5 CONCLUSIES
Op de rwzi Goedereede is een retourslibregeling geïmplementeerd die het retourslibdebiet
op basis van een massabalans kan regelen. Hierbij wordt bij DWA toegestaan dat een deel
van het slib in de nabezinktank ligt waardoor het verder kan indikken en de retourslibpomp
intermitterend kan worden bedreven. In de praktijk blijkt echter dat de begrenzing op een
maximaal retourslibgehalte het grootste deel van de tijd bepalend is en dat de intermitterende retourslibregeling geen echte massabalansregeling is maar een regeling op basis van
de retourslibconcentratie.
De alternatieve retourslibregeling is gemiddeld 1 dag per week op één van de twee nabezinktanks in bedrijf. Effecten op het proces (b.v. de biologische fosfaatverwijdering) zijn hierdoor
moeilijk waar te nemen. Duidelijk is wel dat de regeling veel energie bespaart in de slibontwatering. In potentie kan de regeling ook veel energie besparen in de retourslibpompen aangezien deze slechts 40% van de tijd in bedrijf hoeven te zijn.
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7.1 INLEIDING
De rwzi Nijmegen heeft in de praktijk een lager drogestofgehalte en een lagere SVI dan vol'H UZ]L 1LMPHJHQ KHHIW LQ GH SUDNWLMN HHQ ODJHU GURJHVWRIJHKDOWH HQ HHQ ODJHUH 69, GDQ YROJHQV KHW
gens het ontwerp. Het gevolg is dat de potentie voor energiebesparing in het retourslibgemaal
RQWZHUS +HWJHYROJ LV GDW GH SRWHQWLH YRRU HQHUJLHEHVSDULQJ LQ KHW UHWRXUVOLEJHPDDO JURRW LV 2P GH]H
groot is. Om deze reden heeft het Waterschap Rivierenland in 2009 een test uitgevoerd op één
UHGHQ KHHIW KHW:DWHUVFKDS
5LYLHUHQODQG LQ  HHQ WHVW XLWJHYRHUG RS ppQ YDQ GH YLHU VWUDWHQ ,Q GLW
van de vier straten. In dit hoofdstuk zijn de resultaten hiervan beschreven.
KRRIGVWXN]LMQGHUHVXOWDWHQKLHUYDQEHVFKUHYHQ

Een globale beschrijving van de rwzi en de relevante procesgegevens
(zoals energieverbruik)
is
(HQJOREDOHEHVFKULMYLQJYDQGHUZ]LHQGHUHOHYDQWHSURFHVJHJHYHQV
]RDOVHQHUJLHYHUEUXLN
LVJHJHYHQ
gegeven
in paragraaf
7.2.LV
InQDGHU
paragraaf
7.3 is nader
ingegaan
op de retourslibregeling.
De resulLQ SDUDJUDDI 
,Q SDUDJUDDI
LQJHJDDQ
RS GH
UHWRXUVOLEUHJHOLQJ
'H UHVXOWDWHQ
YDQ GH
taten
van
de
optimalisaties
zijn
beschreven
in
paragraaf
7.4.
De
conclusies
uit
dit
onderzoek
RSWLPDOLVDWLHV]LMQEHVFKUHYHQLQSDUDJUDDI'HFRQFOXVLHVXLWGLWRQGHU]RHN]LMQWHQVORWWHLQSDUDJUDDI
ZHHUJHJHYHQ
zijn tenslotte in paragraaf 7.5 weergegeven.
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LUCHTFOTO VAN DE RWZI NIJMEGEN
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/XFKWIRWRYDQGHUZ]L1LMPHJHQ








7.2 BESCHRIJVING RWZI

%HVFKULMYLQJUZ]L

7.2.1 DIMENSIES
'LPHQVLHV

De rwzi Nijmegen is een laag-belast actiefslibsysteem met voorbezinktanks en slibgisting.

De belangrjikste kentallen van de rwzi zijn weergegeven in Tabel 14. Het actiefslibsysteem
'HUZ]L1LMPHJHQLVHHQODDJEHODVWDFWLHIVOLEV\VWHHPPHWYRRUEH]LQNWDQNVHQVOLEJLVWLQJ'HEHODQJUMLNVWH
uit]LMQ
vierZHHUJHJHYHQ
parallelle beluchtingsstraten
metDFWLHIVOLEV\VWHHP
elk 2 nabezinktanks.
De beluchtingstank
NHQWDOOHQ YDQbestaat
GH UZ]L
LQ 7DEHO  +HW
EHVWDDW
XLW YLHU SDUDOOHOOH
bestaatPHW
uit HON
achtereenvolgens
een selector,
een denitrificatietank
en een
nitrificatietank.HHQ
EHOXFKWLQJVVWUDWHQ
 QDEH]LQNWDQNV
'H EHOXFKWLQJVWDQN
EHVWDDW XLW
DFKWHUHHQYROJHQV
VHOHFWRUHHQGHQLWULILFDWLHWDQNHQHHQQLWULILFDWLHWDQN(ONHQDEH]LQNWDQNKHHIWppQUHWRXUVOLEYLM]HOZDDUPHH
Elke nabezinktank heeft één retourslibvijzel waarmee het retourslib naar de selector wordt
KHWUHWRXUVOLEQDDUGHVHOHFWRUZRUGWWHUXJJHYRHUG
teruggevoerd.
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TABEL 14

DIMENSIONERINGSGEGEVENS RWZI NIJMEGEN

Onderdeel

Parameter

Eenheid

Waarde

Capaciteit

Belasting

i.e. (à 150 g TZV)

400.000

Beluchtingstank

Hydraulisch RWA

m3/h

16.000

Hydraulisch DWA

m3/h

3.000 – 4.000

Gemiddeld dagdebiet

m3/d

70.000

Aantal
Volume totaal
Slibgehalte ontwerp
SVI ontwerp

Nabezinktanks

4
33.740

g/l

4,5

ml/g

120

Aantal

-

8

Diameter

m

54

Kantdiepte

m

1,5

Oppervlakte elk

m2

2.290

m3/h

2.000

m3/(m2.h)

0,87

Type

-

Vijzels

Aantal

-

8

Vermogen elk

kW

5 - 21

Capaciteit elk

m3/h

750 – 1.700

-

0,64

Maximale belasting
Oppervlaktebelasting
Retourslibgemaal

m3

Retourslibverhouding RWA

7.2.2 PROCESGEGEVENS
Het theoretisch benodigde retourslibdebiet per nabezinktank bij RWA (uitgaande van een
slibgehalte van 4,5 g/l en een SVI van 120 ml/g) is aanzienlijk) lager (920 m3/h) dan de ontwerpcapaciteit van de retourslibvijzels (1.700 m3/h). Bij DWA is de benodigde capaciteit slechts
circa 400 m3/h per nabezinktank. Dit is aanzienlijk lager dan de gehanteerde ondergrens van
de retourslibvijzels (750 m3/h). De overdimensionering van de retourslibvijzels is een gevolg
van de uitbreiding van de rwzi. Hierbij werd de hydraulische belasting van de drie bestaande
straten sterk verlaagd. Er is toen voor gekozen om het retourslibgemaal van de nieuwe vierde
straat gelijk te maken aan dat van de andere drie straten.
In Afbeelding 22 is het verloop van het drogestofgehalte en de SVI in één van de vier straten
weergegeven. Hieruit blijkt dat het werkelijke slibgehalte over het jaar tussen 3-4 g/l varieert
met een uitschieter naar bijna 5 g/l. De SVI varieert over het algemeen tussen de 80 en 110
ml/g. De actuele waarden zijn dus nog lager dan de ontwerpwaarden. Dit alles geeft aan dat
de mogelijkheid om energie te besparen groot is.

7.3 RETOURSLIBREGELING
Om energie te kunnen besparen heeft het Waterschap een proef uitgevoerd met als doel om
te onderzoeken welke energiewinst behaald kan worden door de retourslibverhouding in te
stellen op basis van actuele procesgegevens (DS-gehalte, SVI).
De retourslibvijzels worden in de praktijk traploos geregeld tussen 40 en 100% van het toerental wat overeenkomt met circa 750 en 1.700 m3/h. Bij DWA draaien de vijzels op 40% van
de capaciteit. Bij RWA worden op basis van het influentdebiet de retourslibvijzels opgetoerd.
Zoals aangegeven in de vorige paragraaf is deze DWA capaciteit aanzienlijk hoger dan theoretisch benodigd is. Het onderzoek naar de retourslibregeling op basis van actuele procesgegevens is daarom alleen mogelijk indien het onderste bereik van de retourslibvijzels kan worden verlaagd. De mogelijkheden hiertoe zijn tevens onderzocht.
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AFBEELDING
22
HET VERLOOP VAN HET
DROGESTOFGEHALTE EN DE SVI IN STRAAT 1
$IEHHOGLQJ
+HWYHUORRSYDQKHWGURJHVWRIJHKDOWHHQGH69,LQVWUDDW




'URJHVWRIJHKDOWH




















MDQXDUL

69, POJ

'URJHVWRIJHKDOWH JO

69,



PDDUW

PHL

MXOL

VHSWHPEHU

QRYHPEHU







5HWRXUVOLEUHJHOLQJ
Het onderzoek is uitgevoerd op straat 1 (met nabezinktanks 1 en 2), waarbij de andere straten
als referentie dienden. In nabezinktank 1 is een slibspiegelmeter geplaatst op basis waarin
2P HQHUJLH WH NXQQHQ EHVSDUHQ KHHIW KHW :DWHUVFKDS HHQ SURHI XLWJHYRHUG PHW DOV GRHO RP WH
in de regeling ingegrepen op het moment dat slibuitspoeling dreigde. Het toerental van de
RQGHU]RHNHQZHONHHQHUJLHZLQVWEHKDDOGNDQZRUGHQGRRUGHUHWRXUVOLEYHUKRXGLQJLQWHVWHOOHQRSEDVLV
“regeling” is in stappen
verlaagd van 40%
YDQDFWXHOHSURFHVJHJHYHQV
'6JHKDOWH69,
 naar 10%.

'H UHWRXUVOLEYLM]HOV ZRUGHQ LQ GH SUDNWLMN WUDSORRV JHUHJHOG WXVVHQ  HQ  YDQ KHW WRHUHQWDO ZDW

7.4 RESULTATEN
RYHUHHQNRPWPHWFLUFDHQP K%LM':$GUDDLHQGHYLM]HOVRSYDQGHFDSDFLWHLW%LM5:$
ZRUGHQ RS EDVLV YDQ KHW LQIOXHQWGHELHW GH UHWRXUVOLEYLM]HOV RSJHWRHUG =RDOV DDQJHJHYHQ LQ GH YRULJH
SDUDJUDDILVGH]H':$FDSDFLWHLWDDQ]LHQOLMNKRJHUGDQWKHRUHWLVFKEHQRGLJGLV+HWRQGHU]RHNQDDUGH
7.4.1 ALGEMEEN
UHWRXUVOLEUHJHOLQJ
RS EDVLV YDQgeldt
DFWXHOH
SURFHVJHJHYHQV
LV als
GDDURP
DOOHHQ
PRJHOLMNevenredig
LQGLHQ KHW
RQGHUVWH
Bij een retourslibvijzel
dat zowel
het vermogen
het debiet
nagenoeg
is met
EHUHLNYDQGHUHWRXUVOLEYLM]HOVNDQZRUGHQYHUODDJG'HPRJHOLMNKHGHQKLHUWRH]LMQWHYHQVRQGHU]RFKW
het toerental. Onder een toerental van circa 20% van het ontwerptoerental neemt het rende
ment sterk af ten gevolge van lekverliezen. Om op zekerheid te spelen en de capaciteit van de
+HW RQGHU]RHN LV XLWJHYRHUG RS VWUDDW  PHW QDEH]LQNWDQNV  HQ   ZDDUELM GH DQGHUH VWUDWHQ DOV
retourslibvijzel niet te ver laten dalen is het minimum toerental verhoogd naar 15%.
UHIHUHQWLH GLHQGHQ ,Q QDEH]LQNWDQN  LV HHQ VOLEVSLHJHOPHWHU JHSODDWVW RS EDVLV ZDDULQ LQ GH UHJHOLQJ
In eerste
instantie
is gekeken
naar de opbouw
van+HW
de slibdeken
de nabezinktank.
BijLQ
DWA
LQJHJUHSHQ
RS KHW
PRPHQW
GDW VOLEXLWVSRHOLQJ
GUHLJGH
WRHUHQWDOin
YDQ
GH ³UHJHOLQJ´ LV
VWDSSHQ
was
er
met
de
slibspiegelmeter
geen
slibdeken
waar
te
nemen.
De
slibspiegelmeter
is
gepoYHUODDJGYDQQDDU
sitioneerd op circa 1/3 van de straal van de tank ten opzichte van het midden van de tank.

De diepte op dat punt is circa 3,2 meter. Als hier geen slibdeken wordt gemeten betekent dit
dat er zeer weinig tot geen slib in de nabezinktank aanwezig is. Bij RWA komt de slibdeken
30 tot 60 cm omhoog. Ook hierbij geldt dat de slibdeken nog zeer laag is en nog circa een
halve meter onder de kantdiepte blijft. Er is geen daling van het drogestofgehalte in de beluchtingstank opgetreden. Ook dit geeft aan dat de buffering van slib in de nabezinktanks gering
is. Er is ook geen drijflaagvorming op de nabezinktank opgetreden. Het drogestofgehalte
in het retourslib is toegenomen van gemiddeld 6 g/l naar 9 g/l. Het spuislib debiet neemt evenredig af.
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LVWRHJHQRPHQYDQJHPLGGHOGJOQDDUJO+HWVSXLVOLEGHELHWQHHPWHYHQUHGLJDI




(QHUJLHEHVSDULQJ
7.4.2 ENERGIEBESPARING
+HWHQHUJLHYHUEUXLNYDQGHUHWRXUVOLEYLM]HOVLVJUDILVFKZHHUJHJHYHQLQ$IEHHOGLQJ+HWHQHUJLHYHUEUXLN
Het energieverbruik van de retourslibvijzels is grafisch weergegeven in Afbeelding 23.
YDQHHQUHWRXUVOLEYLM]HOQHHPWDIYDQJHPLGGHOGN:KZHHNQDDUN:KZHHN'LWLVHHQYHUODJLQJ
Het energieverbruik van een retourslibvijzel neemt af van gemiddeld 1.050 kWh/week naar
YDQFLUFD
625 kWh/week. Dit is een verlaging van circa 40%.

$IEHHOGLQJ

AFBEELDING 23

(QHUJLHYHUEUXLNUHWRXUVOLEYLM]HOVUZ]L1LMPHJHQ LQ 

ENERGIEVERBRUIK RETOURSLIBVIJZELS RWZI NIJMEGEN (IN 2009)


56YLM]HOVHQ
5HWRXUVOLEYLM]HOVHQ



5HWRXUVOLEYLM]HOVHQ

(QHUJLHYHUEUXLN N:KZHHN








































:HHNQXPPHU 





Het energieverbruik van de rwzi Nijmegen is gemiddeld 7.500 MWh/jaar, wat overeenkomt
met circa 27,2 kWh/i.e.verwijderd. Op basis van de ervaringen van het Waterschap Rivierenland
kan worden geconcludeerd dat een besparing van 180.000 kWh/jaar op het energieverbruik

van de retourslibvijzels haalbaar is. Dit

672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
energiebesparing
voor de gehele rwzi.
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

komt overeen met 0,7 kWh/i.e.verwijderd of wel 2,4%
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7.5 CONCLUSIES
Op de rwzi Nijmegen is aangetoond dat een structurele energiebesparing kan worden gerealiseerd door in de “klassieke” retourslibregeling (op basis van een retourslibverhouding) uit
te gaan van actuele waarden voor slibgehalte en SVI. Aangezien de retourslibvijzels van de
rwzi Nijmegen sterk zijn overgedimensioneerd was het tevens nodig het minimum retourslibdebiet sterk te verlagen. Het minimum toerental is verlaagd van 40% tot 15% van het regelbereik van de vijzel. Ondanks het rendementsverlies is hierdoor een energiebesparing van
40% gerealiseerd. Deze werkwijze heeft geen nadelige effecten op andere processen.
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8
GEVOELIGHEIDSANALYSE
8.1 INLEIDING
Op basis van de in de vorige hoofdstukken beschreven praktijkcases is een goed beeld verkregen van de optimalisatiemogelijkheden op de betreffende rwzi’s. Elke case staat echter op
zichzelf en de mogelijke energiewinst is sterk afhankelijk van de uitgangssituatie (configuratie rwzi, debietvariaties, SVI, etc.). Om de resultaten goed met elkaar te kunnen vergelijken
wordt in dit hoofdstuk een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met behulp van een simulatiemodel.
De opzet van het model is beschreven in paragraaf 8.2. Het betreft een 1-dimensionaal nabezinktankmodel, opgebouwd uit laagjes. Het model is een benadering van de werkelijkheid
en houdt geen rekening met de 3-dimensionale stromingsprocessen in een nabezinktank. De
resultaten van de modelberekeningen zijn daarom indicatief en alleen geschikt voor onderlinge vergelijking.
Het model is toegepast om de gevoeligheid van verschillende aspecten te onderzoeken. Hierbij
kan onderscheid worden gemaakt in de volgende categorieën:
• Paragraaf 8.3: Een gevoeligheidsanalyse van de procesomstandigeden;
• Paragraaf 8.4: Een gevoeligheidsanalyse van de verschillende retourslibregelingen.
De belangrijkste conclusies zijn in paragraaf 8.5 samengevat weergegeven.

8.2 BESCHRIJVING VAN HET MODEL
8.2.1 INLEIDING
In Matlab is een model opgesteld waarmee een massabalans over een rwzi kan worden doorgerekend. In dit model bestaan de nabezinktanks uit een laagjesmodel waarbij de slibbezinking en slibindikking wordt berekend op basis van het Vaccari-model. Hiermee wordt een
slibdekenopbouw berekend. Met dit model is voor een standaard rwzi de gevoeligheid voor
verschillende ontwerp- en operationele parameters onderzocht en zijn de verschillende typen
retourslibregelingen met elkaar vergeleken. De opzet van het model is beschreven in paragraaf 8.2.2. De standaard rwzi is beschreven in paragraaf 8.2.3. De uitgangspunten voor de
modelberekeningen zijn in paragraaf 8.2.4. weergegeven.
8.2.2 OPZET VAN HET MODEL
Het model berekent de water- en drogestofbalans over de rwzi. Hierbij wordt de retourslibpomp- of vijzel geregeld door een continue of intermitterende procesregeling. Op basis van
het verpompte debiet wordt het energieverbruik van het retourslibgemaal berekend. De opzet
van het model is schematisch weergegeven in Afbeelding 24.
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AFBEELDING 24

$IEHHOGLQJ
6FKHPDWLVFKHZHHUJDYHYDQGHPRGHORS]HW
SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE MODELOPZET








6WDQGDDUGUZ]L

8.2.3 'HVWDQGDDUGUZ]LKHHIWHHQFDSDFLWHLWYDQFLUFDLHHQHHQPD[LPDOHK\GUDXOLVFKHFDSDFLWHLWYDQ
STANDAARD RWZI


De standaard
heeft een
capaciteit
van
50.000 i.e.YRRU
en een
maximaleUZ]L
hydraulische

P K 'Hrwzi
EHODQJULMNVWH
GLPHQVLHV
GLH
]LMQcirca
DDQJHKRXGHQ
GH VWDQGDDUG
HQ YRRU HHQ UZ]L
3
PHWDIZLMNHQGH5:$':$YHUKRXGLQJHQ
]LHSDUDJUDDI
]LMQZHHUJHJHYHQLQ7DEHO
dimensies die zijn
aangehouden voor de standaard
capaciteit van 1.000 m /h. De belangrijkste
rwzi, en voor een rwzi met afwijkende RWA / DWA-verhoudingen (zie paragraaf 8.3.3), zijn
7DEHO
0RGHOSDUDPHWHUVYRRUGHVWDQGDDUGUZ]L
weergegeven in Tabel
15.
3DUDPHWHU
TABEL 15

Parameter
Ontwerpcapaciteit

(HQKHLG

MODELPARAMETERS VOOR DE STANDAARD RWZI
2QWZHUSFDSDFLWHLW
LH iJ7=9 


5:$
':$

Eenheid
i.e. (á 150 g TZV)

RWA

5:$':$YHUKRXGLQJm3/h

DWA

6OLEJHKDOWH

69,
RWA / DWA verhouding
Slibgehalte

$7YROXPH

SVI

1%7GLDPHWHU

AT volume

$71%7YROXPH

NBT diameter

5HWRXUVOLEFDSDFLWHLW

P K


Standaard

6WDQGDDUG

/DJH5:$':$

+RJH5:$':$











Lage RWA/DWA

Hoge RWA/DWA



P K

50.000



75.000



37.500





1.000



1.000



1.000



m3/h

JO

400



600



300



-

POJ

2,50



1,66



3,33





g/l

P

4,0



4,0



4,0



ml/g

P

120



120



120



m3



10.000



15.000



7.500



m



40,0



40,0



P K

 40,0

3,1
4,7
2,3

3
+HWRQWZHUSYDQGHVWDQGDDUGUZ]LLVJHEDVHHUGRSGHYROJHQGHXLWJDQJVSXQWHQ
200 - 650
200 - 650
200 - 650
Retourslibcapaciteit
m /h
• +HW RQWZHUS YDQ GH QDEH]LQNWDQN LV JHEDVHHUG RS GH 6725$ULFKWOLMQ >UHI @ XLWJDDQGH YDQ HHQ
VOLEJHKDOWH YDQ  JO HQ HHQ 69, YDQ  POJ 'H GLDPHWHU YDQ GH WDQN LV  PHWHU HQ GH
Het ontwerp van de standaard rwzi is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
NDQWGLHSWH  PHWHU 'H RS]HW YDQ GH WDQN HQ GH ORNDWLH YDQ GH VOLEQLYHDXPHWLQJ LV VFKHPDWLVFK
• Het
ontwerp van de nabezinktank is gebaseerd op de STORA-richtlijn [ref. 1], uitgaande
ZHHUJHJHYHQLQ$IEHHOGLQJ
een slibgehalte van 4,0 g/l en een SVI van 120 ml/g. De diameter van de tank is 40 me• van
+HWRQWZHUSYDQGHUHWRXUVOLESRPSLVJHEDVHHUGRSHHQJHEUXLNHOLMNHH[WUDFDSDFLWHLWYDQHHQJO
'LWen
ZLOde
]HJJHQ
GDW GH
RRN
ELMde
HHQ
VOLEJHKDOWH
LQ GHvan
EHOXFKWLQJVWDQN
YDQ  JO KHW
ter
kantdiepte
1,5UHWRXUVOLESRPS
meter. De opzet
van
tank
en de lokatie
de slibniveaumeting
UHWRXUVOLENDQYHUSRPSHQ
is schematisch weergegeven in Afbeelding 25.
AT / NBT volume

• Het ontwerp van de retourslibpomp is gebaseerd op een gebruikelijke extra capaciteit van

een 0,5 g/l. Dit wil zeggen dat de retourslibpomp ook bij een slibgehalte in de beluchtingstank van 4,5 g/l het retourslib
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AFBEELDING
25
SCHEMATISCHE6FKHPDWLVFKHZHHUJDYHYDQGHQDEH]LQNWDQNLQKHWPRGHO
WEERGAVE VAN DE NABEZINKTANK IN HET MODEL
$IEHHOGLQJ
$IEHHOGLQJ
6FKHPDWLVFKHZHHUJDYHYDQGHQDEH]LQNWDQNLQKHWPRGHO








8LWJDQJVSXQWHQPRGHOEHUHNHQLQJHQ
 8LWJDQJVSXQWHQPRGHOEHUHNHQLQJHQ
UITGANGSPUNTEN MODELBEREKENINGEN
Het in Matlab opgebouwde model is grafisch weergegeven in Afbeelding 26.
+HWLQ0DWODERSJHERXZGHPRGHOLVJUDILVFKZHHUJHJHYHQLQ$IEHHOGLQJ
+HWLQ0DWODERSJHERXZGHPRGHOLVJUDILVFKZHHUJHJHYHQLQ$IEHHOGLQJ


AFBEELDING 26
MATLAB MASSABALANS-MODEL
$IEHHOGLQJ
0DWODEPDVVDEDODQVPRGHO
$IEHHOGLQJ
0DWODEPDVVDEDODQVPRGHO
>(IIOXHQW1%7 @
>(IIOXHQW1%7 @
9DFFDUL

>5HWRXU'HELHW@
>5HWRXU'HELHW@
$7
LQIOXHQW

$7

9DFFDUL

QDEH]LQNWDQN
QDEH]LQNWDQN

>5HWRXUVOLE1%7 @
>5HWRXUVOLE1%7 @
>6OLE'HNHQ1%7 @
>6OLE'HNHQ1%7 @

LQIOXHQW

>(IIOXHQW1%7@
>(IIOXHQW1%7@
>5HWRXU'HELHW@
>5HWRXU'HELHW@
$7

$7

9DFFDUL

9DFFDUL

QDEH]LQNWDQN
QDEH]LQNWDQN

>5HWRXUVOLE1%7@
>5HWRXUVOLE1%7@
>6OLE'HNHQ1%7@
>6OLE'HNHQ1%7@





,QKHWPRGHO]LMQGHYROJHQGHXLWJDQJVSXQWHQJHKDQWHHUG
,QKHWPRGHO]LMQGHYROJHQGHXLWJDQJVSXQWHQJHKDQWHHUG
In het model zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• (UZRUGWJHEUXLNJHPDDNWYDQHHQUHDOLVWLVFKGDDJVLQIOXHQWSDWURRQZDDUELMHHQUHSUHVHQWDWLHYH
• (UZRUGWJHEUXLNJHPDDNWYDQHHQUHDOLVWLVFKGDDJVLQIOXHQWSDWURRQZDDUELMHHQUHSUHVHQWDWLHYH
• Er wordt gebruik gemaakt van een realistisch
10-daags influentpatroon,
waarbij een
YHUGHOLQJWXVVHQ':$HQ5:$GDJHQLVDDQJHKRXGHQ
]LH$IEHHOGLQJ

YHUGHOLQJWXVVHQ':$HQ5:$GDJHQLVDDQJHKRXGHQ
]LH$IEHHOGLQJ

representatieve
verdeling
tussen
DWAen
RWA-dagen
is
aangehouden
(zie
Afbeelding
27).
•
'HEHOXFKWLQJVWDQNLVYROOHGLJJHPHQJGHQKHHIWHHQRYHUVWRUWOHQJWHYDQPHWHU
• 'HEHOXFKWLQJVWDQNLVYROOHGLJJHPHQJGHQKHHIWHHQRYHUVWRUWOHQJWHYDQPHWHU
•
9RRU
GH
QDEH]LQNWDQNV
LV
HHQ
GLPHQVLRQDDO
ODDJMHVPRGHO
WRHJHSDVW
'H
QDEH]LQNWDQNV
• De beluchtingstank
is volledig gemengd
en heeftWRHJHSDVW
een overstortlengte
van 5 meter.]LMQ ]LMQ
• 9RRU GH QDEH]LQNWDQNV
LV HHQ GLPHQVLRQDDO
ODDJMHVPRGHO
'H QDEH]LQNWDQNV
RSJHGHHOGLQODDJMHV
• Voor de nabezinktanks is een 1-dimensionaal laagjesmodel toegepast. De nabezinktanks
RSJHGHHOGLQODDJMHV
• GHEHVFKULMYLQJ
9RRU GHEHVFKULMYLQJ
YDQin
GHEH]LQN
HQ LQGLNSURFHVVHQ
LQKHW QDEH]LQNWDQNPRGHO
HHQ FRPELQDWLH
• 9RRU
GHEH]LQN
LQGLNSURFHVVHQ
LQKHW QDEH]LQNWDQNPRGHO
LV HHQ LV
FRPELQDWLH
zijnYDQ
opgedeeld
50HQ
laagjes.
YDQKHW9DFFDULPRGHOHQKHW7DNDFVPRGHOWRHJHSDVW
YDQKHW9DFFDULPRGHOHQKHW7DNDFVPRGHOWRHJHSDVW
• Voor de beschrijving van de bezink- en indikprocessen in het nabezinktankmodel is een
• 'HLQVWHOOLQJHQYDQGH9DFFDULPRGHO>UHI@HQKHW7DNDFVPRGHO>UHI@SDUDPHWHUV]LMQJHEDVHHUG
• 'HLQVWHOOLQJHQYDQGH9DFFDULPRGHO>UHI@HQKHW7DNDFVPRGHO>UHI@SDUDPHWHUV]LMQJHEDVHHUG
combinatie van het Vaccari-model en het Takacs-model toegepast.
GH )$67G
GDWDVHW
YDQ HHQ ILFWLHYH
UZ]LHHQ
PHW69,
HHQYDQ
69,
YDQPOJ
PHW
POJ PHW JHPLGGHOGH
RS GHRS
)$67G
GDWDVHW
YDQ HHQ
UZ]L PHW
• De
instellingen
van ILFWLHYH
de Vaccari-model
[ref. 8] en
het Takacs-model
[ref. 9]JHPLGGHOGH
parameters zijn
VOLELQGLNNLQJVHLJHQVFKDSSHQ'HEHODQJULMNVWHSDUDPHWHUV]LMQZHHUJHJHYHQLQGHHHUVWHNRORPYDQLQ
VOLELQGLNNLQJVHLJHQVFKDSSHQ'HEHODQJULMNVWHSDUDPHWHUV]LMQZHHUJHJHYHQLQGHHHUVWHNRORPYDQLQ
gebaseerdop de FAST2d dataset van een fictieve rwzi met een SVI van 120 ml/g met gemid7DEHO
UHIHUHQWLH
7DEHO
UHIHUHQWLH

delde slibindikkingseigenschappen.
De belangrijkste
parameters zijn
weergegeven
in deRS
•
'H
UHWRXUVOLESRPS
YDQ QDEH]LQNWDQN
 ZRUGW
ELM LQWHUPLWWHUHQG
':$ LQWHUPLWWHUHQG
JHUHJHOG
'LWRS
NDQ
• 'H UHWRXUVOLESRPS YDQ QDEH]LQNWDQN
 ZRUGW
ELM ':$
JHUHJHOG
'LW NDQ
eerste kolom van in Tabel 16 (referentie).
YHUVFKLOOHQGHPDQLHUHQ
YHUVFKLOOHQGHPDQLHUHQ
•
De retourslibpomp van nabezinktank 1 wordt bij DWA intermitterend geregeld. Dit kan
o
7LMGNORNUHJHOLQJHHQYDVWHLQVWHOOLQJYDQGH$$1HQ8,7WLMGYDQGHUHWRXUVOLESRPS
o 7LMGNORNUHJHOLQJHHQYDVWHLQVWHOOLQJYDQGH$$1HQ8,7WLMGYDQGHUHWRXUVOLESRPS
o
6OLEGHNHQUHJHOLQJ
KHWHQ
DDQ
HQ XLWVFKDNHOHQ
GH YLQGW
SRPSSODDWV
YLQGW SODDWV
RSYDQ
EDVLV
op verschillende
manieren:
o 6OLEGHNHQUHJHOLQJ
KHW DDQ
XLWVFKDNHOHQ
YDQ GHYDQ
SRPS
RS EDVLV
GHYDQ GH
KRRJWHYDQGHVOLEGHNHQ
• Tijdklokregeling:
een]RDOVRSGHUZ]L$UQKHP=XLG]LHKRRIGVWXN
vaste instelling van de AAN en UIT tijd van de retourslibpomp;
KRRJWHYDQGHVOLEGHNHQ
]RDOVRSGHUZ]L$UQKHP=XLG]LHKRRIGVWXN
• Slibdekenregeling: het aan- en uitschakelen van de pomp vindt plaats op basis van de


hoogte van de slibdeken (zoals op de
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE
• Influentdebietregeling: op basis van
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

rwzi Arnhem-Zuid, zie hoofdstuk 5);
PHLYHUVLH
PHLYHUVLH


een vaste retourslibverhouding wordt het
beno

digde retourslibdebiet berekend. Indien dit een bepaalde waarde overstijgt wordt de
retourslibpomp aangezet (zoals op de rwzi Walcheren, zie hoofdstuk 4).
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,QIOXHQWGHELHWUHJHOLQJ RS EDVLV YDQ HHQ YDVWH UHWRXUVOLEYHUKRXGLQJ ZRUGW KHW EHQRGLJGH
• Massabalansregeling: op basis van debiet- en drogestof-metingen in de beluchtingUHWRXUVOLEGHELHWEHUHNHQG,QGLHQGLWHHQEHSDDOGHZDDUGHRYHUVWLMJWZRUGWGHUHWRXUVOLESRPS
stank en de retourslibleiding van nabezinktank 1, wordt de drogestofbalans over naDDQJH]HW ]RDOVRSGHUZ]L:DOFKHUHQ]LHKRRIGVWXN 
bezinktank 1 berekend. Indien de drogestofvracht in nabezinktank 1 een bepaalde
o 0DVVDEDODQVUHJHOLQJRSEDVLVYDQGHELHWHQGURJHVWRIPHWLQJHQLQGHEHOXFKWLQJVWDQNHQ
overstijgt wordt
de retourslibpomp
aangezet
(zoals op de rwziRYHU
Goedereede,
zie
GHwaarde
UHWRXUVOLEOHLGLQJ
YDQ QDEH]LQNWDQN
 ZRUGW
GH GURJHVWRIEDODQV
QDEH]LQNWDQN

hoofdstuk
6);
EHUHNHQG,QGLHQGHGURJHVWRIYUDFKWLQQDEH]LQNWDQNHHQEHSDDOGHZDDUGHRYHUVWLMJWZRUGW
• Als
de intermitterende regeling
in bedrijf is wordt de pomp op een capaciteit
GHUHWRXUVOLESRPSDDQJH]HW
]RDOVRSGHUZ]L*RHGHUHHGH]LHKRRIGVWXN
 van 300
o



3/h aangeschakeld. Deze capaciteit komt overeen met het energetisch optimum van de
$OV GH m
LQWHUPLWWHUHQGH
UHJHOLQJ LQ EHGULMI LV ZRUGW GH SRPS RS HHQ FDSDFLWHLW YDQ  P K
DDQJHVFKDNHOG'H]HFDSDFLWHLWNRPWRYHUHHQPHWKHWHQHUJHWLVFKRSWLPXPYDQGHSRPSFXUYHYDQ
pompcurve van de rwzi Walcheren (zie Afbeelding 10).
GHUZ]L:DOFKHUHQ
]LH$IEHHOGLQJ

• De retourslibpomp
van nabezinktank
2 wordt geregeld via een vaste verhouding met het
'H UHWRXUVOLESRPS
YDQ
QDEH]LQNWDQN

ZRUGW
JHUHJHOG YLD HHQ YDVWH YHUKRXGLQJ PHW KHW
influentdebiet.
LQIOXHQWGHELHW
• Bij RWA (influentdebiet >700 m3/h) wordt de retourslibpomp van nabezinktank 1, net als
%LM5:$ LQIOXHQWGHELHW!P K ZRUGWGHUHWRXUVOLESRPSYDQQDEH]LQNWDQNQHWDOVGLHYDQGH
die van de andere nabezinktank, op basis van het influentdebiet geregeld. Hiervoor wordt
DQGHUH QDEH]LQNWDQN RS EDVLV YDQ KHW LQIOXHQWGHELHW JHUHJHOG +LHUYRRU ZRUGW GH]HOIGH
dezelfde retourslibverhouding als voor nabezinktank 2 aangehouden.
UHWRXUVOLEYHUKRXGLQJDOVYRRUQDEH]LQNWDQNDDQJHKRXGHQ
• Het energieverbruik wordt berekend op basis van het te verpompen retourslibdebiet.
+HWHQHUJLHYHUEUXLNZRUGWEHUHNHQGRSEDVLVYDQKHWWHYHUSRPSHQUHWRXUVOLEGHELHW+LHUELMZRUGWHU

Hierbij wordt er van uit gegaan dat het
energieverbruik per m3 constant is, zoals bij een
YDQXLWJHJDDQGDWKHWHQHUJLHYHUEUXLNSHUP
FRQVWDQWLV]RDOVELMHHQYLM]HOPLQRIPHHUKHWJHYDOLV
vijzel min of meer het geval is. Voor de opvoerhoogte
wordt een totale waarde (statische
9RRUGHRSYRHUKRRJWHZRUGWHHQWRWDOHZDDUGH
VWDWLVFKHHQG\QDPLVFKHRSYRHUKRRJWH
YDQPHWHU
en
dynamische
opvoerhoogte)
van
6
meter
aangehouden.
Het
pomprendement
wordt
op
DDQJHKRXGHQ+HWSRPSUHQGHPHQWZRUGWRSYHURQGHUVWHOG'HUHODWLHWXVVHQHQHUJLHYHUEUXLNHQ

3
SRPSGHELHWLVGDQ:KP

75% verondersteld. De relatie
tussen energieverbruik en pompdebiet is dan 22,2 Wh/m .

•

•
•

•


AFBEELDING
27
STANDAARD INFLUENTPATROON
IN HET MODEL
$IEHHOGLQJ

6WDQGDDUGLQIOXHQWSDWURRQLQKHWPRGHO


,QIOXHQW'HELHW




,QIOXHQWGHELHW PK



























7LMG GDJHQ













%LM GH JHYRHOLJKHLGVDQDO\VH ZRUGW GH UHIHUHQWLHVLWXDWLH DOV XLWJDQJVSXQW JHQRPHQ 9RRU YHUVFKLOOHQGH
DQDO\VHV ZRUGW GH LQYORHG YDQ YDULsUHQGH VOLEHLJHQVFKDSSHQ DDQJHJHYHQ (U LV HHQ ³EHWHU VOLE´ HQ HHQ
³VOHFKWHUBij
VOLE´
KHW UHIHUHQWLHVOLE
JHGHILQLHHUG
+LHUELM ZRUGW
VOLEEH]LQNLQJ
D  HQ Voor
GH PD[LPDOH
de GDQ
gevoeligheidsanalyse
wordt
de referentiesituatie
als GH
uitgangspunt
genomen.
verFRQFHQWUDWLHJUDGLsQW
.0$; DDQJHSDVW]RDOVZHHUJHJHYHQLQGHODDWVWHWZHHNRORPPHQLQ7DEHO
schillende analyses
wordt de invloed van variërende slibeigenschappen aangegeven. Er is een

“beter slib” en een “slechter slib” dan het referentieslib gedefinieerd. Hierbij wordt de slibbezinking (a) en de maximale concentratiegradiënt (KMAX) aangepast, zoals weergegeven in de


laatste twee kolommen
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE
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TABEL 16

MODELPARAMETERS VAN HET VACCARI- EN TAKACS-MODEL

Parameter

Omschrijving

Eenheid

Referentie

Beter

Slechter

slib

slib

slib

ml/g

120

100

140

-

Gemiddeld

Beter

Slechter

SVI

Slibvolume-index

Indikking

Slibindikking

a

Empirische constante slibbezinking

m/h

4,45

5,07

3,83

b

Empirische constante slibbezinking

kg/m3

0,4

0,4

0,4

KMAX

Maximale concentratiegradiënt

kg/(m3.m)

40

60

30

kg/m3

4,0

4,0

4,0

m3/kg

0,38

0,38

0,38

m3/kg

5,0

5,0

5,0

0,003

0,003

0,003

30

30

30

CC
kH
kP

Compressie Coëfficiënt
karakteristieke bezinkparameter in de gehinderde
bezinkzône
karakteristieke bezinkparameter bij lage
concentraties

CMIN

Minimale slibconcentratie

kg/m3

CMAX

Maximale slibconcentratie

kg/m3

8.3 GEVOELIGHEIDSANALYSE PROCESOMSTANDIGHEDEN
8.3.1 INLEIDING
In deze paragraaf zijn de resultaten van de modelberekeningen beschreven. Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende berekeningen:
• De RWA / DWA verhouding (paragraaf 8.3.3);
• Het drogestofgehalte (paragraaf 8.3.4);
• De slibeigenschappen (SVI en slibindikking) (paragraaf 8.3.5);
• Het optimale pompdebiet (paragraaf 8.3.6);
• Lengte van de overstortrand van de beluchtingstank (paragraaf 8.3.7);
In paragraaf 8.3.2 is allereerst de referentiesituatie gepresenteerd. Alle gevoeligheidsanalyses
zijn uitgevoerd met twee typen procesregelingen:
• de continue regeling op influentdebiet (retourslibfactor van 0,67)
• de slibdekenregeling (Uit bij 25 cm / Aan bij 45 cm).
8.3.2 REFERENTIESITUATIE
Voor de standaard rwzi uit Tabel 15 is het gedrag en het energieverbruik bekeken voor een
continue procesregeling en een intermitterende procesregeling (op basis van slibspiegelniveau). De instellingen en resultaten zijn gepresenteerd in Tabel 17. De berekende energiebesparing met de intermitterende regeling komt overeen met de besparing zoals die op de
rwzi Walcheren is gemeten (zie Tabel 7 in paragraaf 4.4.2). Ter illustratie is in Afbeelding 28
het schakelgedrag van de retourslibpomp, het verloop van de slibspiegel en het verloop van
het retourslibgehalte voor beide procesregelingen gepresenteerd.
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TABEL 17

EFFECT VAN VERSCHILLENDE PROCESREGELINGEN OP DE STANDAARD RWZI

7DEHO



Procesregeling

3URFHVUHJHOLQJ

(IIHFWYDQYHUVFKLOOHQGHSURFHVUHJHOLQJHQRSGHVWDQGDDUGUZ]L
Retourslibfactor

Schakelpunten

Energieverbruik

Energiebesparing

5HWRXUVOLEIDFWRU

6FKDNHOSXQWHQ

(QHUJLHYHUEUXLN

>@

>FP@

>N:KG@

Intermitterend

&RQWLQX


0,67

25 / 45




1.327

UHIHUHQWLH
- 19

,QWHUPLWWHUHQG









[-]



Continu

0,67

[cm]
-

[kWh/10 d]

(QHUJLHEHVSDULQJ
[%]

>@

1.633

referentie


Voor de retourslibfactor van de continue regeling is uitgegaan van 0,672. Deze waarde is ge
9RRUGHUHWRXUVOLEIDFWRUYDQGHFRQWLQXHUHJHOLQJLVXLWJHJDDQYDQ
'H]HZDDUGHLVJHEDVHHUGRSKHW
baseerd op het theoretisch benodigde retourslibdebiet bij
DWA, berekend op basis van de
WKHRUHWLVFKEHQRGLJGHUHWRXUVOLEGHELHWELM':$EHUHNHQGRSEDVLVYDQGH6725$ULFKWOLMQ'DDUQDDVWLV
STORA-richtlijn. Daarnaast is het verloop van de slibdeken bij RWA in de nabezinktanks beKHWYHUORRSYDQGHVOLEGHNHQELM5:$LQGHQDEH]LQNWDQNVEHVFKRXZG=RDOVEOLMNWXLW$IEHHOGLQJORRSW
schouwd. Zoals blijkt uit Afbeelding 28 loopt de slibdeken bij RWA op tot 84 cm in nabezinkGHVOLEGHNHQELM5:$RSWRWFPLQQDEH]LQNWDQNHQWRWFPLQQDEH]LQNWDQN'LWNRPWRYHUHHQ ]LH
tank 1 en tot 74 cm in nabezinktank 2. Dit komt overeen (zie Afbeelding 25) met circa 30 en
$IEHHOGLQJ PHWFLUFDHQFPERYHQGHNDQW'HRQWZHUSULFKWOLMQELM5:$LVHHQVOLEGHNHQWRW
20 cm boven de kant. De ontwerprichtlijn bij RWA is een slibdeken tot 30 cm boven de kant.
FPERYHQGHNDQW

AFBEELDING 28

RETOURSLIBDEBIET, SLIBDEKENHOOGTE EN SLIBGEHALTES VOOR DE REFERENTIESITUATIE

$IEHHOGLQJ

5HWRXUVOLEGHELHWVOLEGHNHQKRRJWHHQVOLEJHKDOWHVYRRUGHUHIHUHQWLHVLWXDWLH




De slibdeken in nabezinktank 1 komt bij RWA hoger dan in nabezinktank 2. Dit is een gevolg
van de intermitterende retourslibregeling. Het slibgehalte in beide beluchtingstanks wordt
op 4 g/l gestuurd. Door de intermitterende regeling ligt er bij DWA meer slib in nabezinktank
1 dan in nabezinktank 2. Dit heeft tot gevolg dat er in straat 1 in totaal meer slib aanwezig is




dan in straat 2. Bij RWA leidt dit tot een hogere slibdeken in de nabezinktank.
 '6$7 '656±'6$7   69,±   ±  


672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

2

(DSAT / (DSRS – DSAT)) = 4,0 / (1.200 / SVI – 4,0) = 4,0 / (10 – 4,0) = 0,67
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8.3.3 RWA / DWA-VERHOUDING
De RWA / DWA-verhouding van een rwzi bepaalt in het ontwerp de verhouding tussen het
volume van de beluchtingstank en van de nabezinktank. Deze verhouding is weer van invloed
op de hoeveelheid slib die tijdens RWA en DWA in de nabezinktank kan worden gebufferd en
daarmee op de slibdekenhoogte. Met het model is de gevoeligheid van de RWA / DWA-verhouding op de hoogte van de slibdeken bij RWA en DWA en het energieverbruik bepaald. Hiertoe
zijn de uitgangspunten uit Tabel 15 (standaard rwzi, lage en hoge RWA / DWA-verhouding)
toegepast. Door het DWA-debiet (en het beluchtingstankvolume) te wijzigen is de RWA / DWAverhouding aangepast. Hierbij zijn de dimensies van de nabezinktank en de retourslibpomp
gelijk gehouden. De belangrijkste resultaten zijn in Tabel 18 getoond. Het energieverbruik bij
de gewijzigde RWA / DWA-verhoudingen is gecorrigeerd voor het gewijzigde influentdebiet,
om een vergelijking met de referentievariant mogelijk te maken.
TABEL 18

EFFECT VAN DE RWA / DWA-VERHOUDING

RWA / DWA

Hoogte slibdeken

Slibgehalte

(maximaal)

aeratietank

Retourslibgehalte

Energieverbruik

bij DWA

bij RWA

bij RWA

bij DWA

bij RWA

Absoluut

Relatief

[cm]

[cm]

[g/l]

[g/l]

[g/l]

[kWh/10 d]

[%]

1,66

34

81

3,81

9,6

9,3

1.5371)

-6

2,5 (referentie)

27

74

3,63

8,8

9,2

1.633

0

3,33

21

65

3,58

8,0

9,1

1.7761)

+9

1,66

45

88

3,90

11,1

9,4

1.3941)

- 15

2,5

45

84

3,66

11,6

9,3

1.327

- 19

9,1

1.2521)

- 23

[-]
Continue regeling

Intermitterende regeling

3,33

45
1)

70

3,61

12,4

Het energieverbruik is gecorrigeerd voor het hogere of lagere influentdebiet ten opzichte van de referentiesituatie.

Bij de continue regeling valt op dat de slibdeken bij DWA hoger is als de RWA/DWA-verhouding lager is. Bij een hoge RWA/DWA-verhouding zal de ondergrens van de retourslibpomp
te hoog zijn bij DWA. Dit betekent dat bij DWA meer retourslib zal worden verpompt dan
volgens de regeling noodzakelijk zou zijn. Bij de lage RWA/DWA-verhouding is de retourslibpomp wel goed in staat om het benodigde retourslibdebiet te verpompen omdat het benodigde debiet hoger zal zijn. Het gevolg is dat er bij een hoge RWA/DWA-verhouding bij DWA
relatief weinig slib in de nabezinktank zal achterblijven en dat de slibdeken daardoor laag zal
zijn. Dit heeft tevens tot gevolg dat het energieverbruik bij een hoge RWA/DWA-verhouding
relatief hoog is. Er wordt meer retourslib verpompt dan nodig.
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Bij de toepassing van de intermitterende retourslibregeling wordt de slibdeken bij DWA tussen 25 en 45 cm gehouden. De hoeveelheid slib die bij DWA in de nabezinktank ligt is daardoor groter dan bij de continue regeling. In tegenstelling tot de continue regeling is hierbji
het energieverbruik bij de hoge RWA/DWA-verhouding het laagst. De beperking van het regelbereik van de pomp speelt hierbij geen rol meer. Bij de hoge RWA/DWA-verhouding is de DWA
relatief laag en zal de retourslibpomp vaker of langer uit staan. Het gevolg is dat het slib meer
tijd krijgt om in te dikken waardoor het retourslibgehalte bij DWA hoger is. Er hoeft vervolgens dus minder retourslib te worden verpompt wat leidt tot minder energieverbruik.
Het introduceren van een intermitterende beluchterregeling heeft in het berekeningsvoorbeeld de volgende energiebesparing tot gevolg:
• RWA/DWA-verhouding van 1,66: een verlaging van 1.537 naar 1.394 kWh/10 d = 9%
• RWA/DWA-verhouding van 2.50: een verlaging van 1.633 naar 1.327 kWh/10 d = 19%
• RWA/DWA-verhouding van 3,33: een verlaging van 1.776 naar 1.252 kWh/10 d = 30%
De conclusie is dat het introduceren van een intermitterende retourslibregeling op een rwzi
met een hoge RWA/DWA-verhouding over het algemeen tot een grotere energiebesparing zal
leiden dan op een rwzi met een lagere RWA/DWA-verhouding.
8.3.4 GEVOELIGHEID SLIBGEHALTE
In de referentieberekening is uitgegaan van een slibgehalte van 4,0 g/l en een bijbehorende
retourslibverhouding van 0,67. In de praktijk kan het voorkomen dat het slibgehalte (tijdelijk)
hoger is dan de ontwerpwaarde. De invloed hiervan op de werking van de nabezinktank en
het energieverbruik van de retourslibpompen, is in Tabel 19 getoond.
TABEL 19

GEVOELIGHEIDSANALYSE SLIBGEHALTE

Slibgehalte

Hoogte slibdeken

Slibgehalte

(maximaal)

aeratietank

Retourslibgehalte

Energieverbruik

bij DWA

bij RWA

bij RWA

bij DWA

bij RWA

Absoluut

Relatief

[cm]

[cm]

[g/l]

[g/l]

[g/l]

[kWh/10 d]

[%]

4,0

27

74

3,63

8,8

9,2

1.633

0

4,5

34

93

4,00

9,9

10,1

1.633

0

5,0

40

122

4,29

11,0

10,9

1.633

0

4,0

45

84

3,66

11,6

9,3

1.327

- 19

4,5

45

104

4,02

11,2

10,2

1.501

-8

5,0

45

135

4,30

11,7

10,9

1.613

-1

[g/l]
Continue regeling

Intermitterende regeling

Bij de continue regeling leidt de verhoging van het slibgehalte tot een hogere slibdeken bij
DWA. Door de hogere slibdeken neemt de slibindikking en daarmee ook het retourslibgehalte
toe. Bij RWA stijgt de slibdeken sterk tot 122 cm bij een slibgehalte van 5,0 g/l. Dit is circa
80 cm onder de waterspiegel en een kritische situatie die een risico op slibuitspoeling met
zich meebrengt.
Bij de intermitterende regeling wordt de slibdeken bij DWA tussen 25 en 45 cm gehouden.
Bij een stijging van het slibgehalte is het maximum slibdeken niveau sneller bereikt en zal de
retourslibpomp sneller worden aangeschakeld. Het retourslibdebiet, en daarmee het energieverbruik, neemt hierdoor toe. Ter illustratie is in Afbeelding 29 het verloop van de slibdeken
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%LMGHLQWHUPLWWHUHQGHUHJHOLQJZRUGWGHVOLEGHNHQELM':$WXVVHQHQFPJHKRXGHQ%LMHHQVWLMJLQJ
YDQ KHW VOLEJHKDOWH LV KHW PD[LPXP VOLEGHNHQ QLYHDX VQHOOHU EHUHLNW HQ ]DO GH UHWRXUVOLESRPS VQHOOHU
ZRUGHQ DDQJHVFKDNHOG +HW UHWRXUVOLEGHELHW HQ GDDUPHH KHW HQHUJLHYHUEUXLN QHHPW KLHUGRRU WRH 7HU
bij een slibgehalte van 5,0 g/l weergegeven over een periode van 10 dagen. De slibdeken stijgt
LOOXVWUDWLHLVLQ$IEHHOGLQJKHWYHUORRSYDQGHVOLEGHNHQELMHHQVOLEJHKDOWHYDQJOZHHUJHJHYHQRYHU
HHQSHULRGHYDQGDJHQ'HVOLEGHNHQVWLMJWWRWFP
HQ]RX]HOIVQRJ
tot 135 cm (70 cm onder de waterspiegel) en zou zelfsFPRQGHUGHZDWHUVSLHJHO
nog iets verder stijgen als de RWA
langer
LHWVYHUGHUVWLMJHQDOVGH5:$ODQJHUJHGXXUG]RXKHEEHQ
geduurd zou hebben.

AFBEELDING
29
HET VERLOOP VAN DE+HWYHUORRSYDQGHVOLEGHNHQELMHHQVOLEJHKDOWHYDQJO
SLIBDEKEN BIJ EEN SLIBGEHALTE VAN 5,0 G/L
$IEHHOGLQJ




5HWRXUVOLEGHELHW



5HWRXUVOLEGHELHW PK
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7LMG GDJHQ

















6OLEGHNHQ P



*HYRHOLJKHLGVOLEHLJHQVFKDSSHQ
8.3.5 GEVOELIGHEID SLIBEIGENSCHAPPEN
0HWKHWPRGHOYDQGHVWDQGDDUGUZ]LLVHHQJHYRHOLJKHLGVDQDO\VHXLWJHYRHUGYRRUGHVOLEHLJHQVFKDSSHQ
Met het model van de standaard rwzi is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd voor de slibei+LHUELMLVXLWJHJDDQYDQGHEHODVWLQJHQGLPHQVLHVYDQGHVWDQGDDUGUZ]L]RDOVZHHUJHJHYHQLQ7DEHO
genschappen. Hierbij is uitgegaan van de belasting en dimensies van de standaard rwzi zoals
(ULVXLWJHJDDQYDQGHLQWHUPLWWHUHQGHSURFHVUHJHOLQJ FP ELMHHQUHWRXUVOLEYHUKRXGLQJYDQ
weergegeven in Tabel 15. Er is uitgegaan van de intermitterende procesregeling (25 / 45 cm)
'HVOLEHLJHQVFKDSSHQ]LMQJHZLM]LJG]RDOVZHHUJHJHYHQLQ7DEHOHQEHVFKUHYHQLQSDUDJUDDI'H
bij een retourslibverhouding van 0,67. De slibeigenschappen zijn gewijzigd zoals weergegeUHVXOWDWHQYDQGHEHUHNHQLQJHQ]LMQZHHUJHJHYHQLQ7DEHO
ven in Tabel 16 en beschreven in paragraaf 8.2.4. De resultaten van de berekeningen zijn weer
gegeven in Tabel 20.
%LMGHFRQWLQXHUHJHOLQJLVKHWUHWRXUVOLEGHELHWYRRUDOOHVLWXDWLHVJHOLMNDDQJH]LHQGHUHWRXUVOLEYHUKRXGLQJ
LVYDVWJHVWHOGRS'LWKHHIWWRWJHYROJGDWRRNKHWHQHUJLHYHUEUXLNYRRUDOOHEHUHNHQLQJHQJHOLMNLV
Bij de continue regeling is het retourslibdebiet voor alle situaties gelijk aangezien de retours
+HW UHWRXUVOLEJHKDOWH
':$ LV QLHW
YDQ
VOLEHLJHQVFKDSSHQ
PDDU LV HHQ JHYROJ
libverhoudingELM
is vastgesteld
op DIKDQNHOLMN
0,67. Dit heeft
totGH
gevolg
dat ook het energieverbruik
voor alleYDQ GH
PDVVDEDODQV$DQJH]LHQKHWVOLEJHKDOWHLQGHEHOXFKWLQJVWDQNYRRUDOOHVLWXDWLHVJHOLMNLV
JO HQKHW
berekeningen gelijk is.

UHWRXUVOLEGHELHWRRN P K ]DORRNKHWUHWRXUVOLEJHKDOWHJHOLMN]LMQ%LM':$QHHPWGHVOLEGHNHQZHO
HQLJV]LQVWRHQDDUPDWHGHVOLEHLJHQVFKDSSHQVOHFKWHUZRUGHQ(ULVHHQKRJHUHVOLEGHNHQHQHHQODQJHUH
Het retourslibgehalte bij DWA is niet afhankelijk van de slibeigenschappen maar is een gevolg
LQGLNWLMGQRGLJRPKHWEHQRGLJGHUHWRXUVOLEJHKDOWHWHEHUHLNHQ
van de massabalans. Aangezien het slibgehalte in de beluchtingstank voor alle situaties gelijk

is (4,0 g/l) en het retourslibdebiet ook (306 m3/h), zal ook het retourslibgehalte gelijk zijn. Bij

DWA neemt de slibdeken wel enigszins toe naarmate de slibeigenschappen slechter worden.

Er is een hogere slibdeken en een langere indiktijd nodig om het benodigde retourslibgehalte
te bereiken.
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TABEL 20

GEVOELIGHEIDSANALYSE SLIBEIGENSCHAPPEN

Slibkwaliteit

Hoogte slibdeken

Slibgehalte

(maximaal)

aeratietank

Retourslibgehalte

Energieverbruik

bij DWA

bij RWA

bij RWA

bij DWA

bij RWA

Absoluut

Relatief

[cm]

[cm]

[g/l]

[g/l]

[g/l]

[kWh/10 d]

[%]

Beter

13

29

3,86

8,9

9,8

1.633

0

Referentie

27

74

3,63

8,8

9,2

1.633

0

Slechter

40

160

3,15

8,8

8,0

1.633

0

Beter

45

33

3,97

16,3

10,1

985

- 40

Referentie

45

84

3,66

11,6

9,3

1.327

- 19

Slechter

45

173

3,16

9,3

8,0

1.607

-2

[-]
Continue regeling

Intermitterende regeling

Bij RWA treedt een sterke stijging van de slibdeken op bij verslechtering van de slibeigenschappen. Het slib dikt minder goed in waardoor het retourslibgehalte lager is. Het slib bezinkt ook minder goed waardoor de slibdeken nog verder toeneemt. Het gevolg is een daling
van het slibgehalte in de beluchtingstank tot 3,15 g/l. Bij dit slibgehalte treedt een evenwichtssituatie op waarbij de slibdeken is toegenomen tot 160 cm, wat overeenkomt (zie Afbeelding
25) met een helderwaterlaag van minder dan een halve meter.
Bij de intermitterende regeling op slibdekenniveau is het beeld bij RWA vergelijkbaar. Zowel
het gemiddelde retourslibgehalte als de hoogte van de slibdeken is bij RWA van dezelfde ordegrootte. Dit komt doordat bij RWA de intermitterende regeling wordt uitgeschakeld en er
wordt overgegaan op dezelfde retourslibverhouding als bij de continue regeling. De verschillen die optreden zijn een gevolg van de toestand van de slibdeken bij aanvang van de RWAsituatie. Daarnaast is bij de slechtere slibeigenschappen de lengte van de RWA-periode te kort
om een evenwicht te bereiken (net als bij een hoger slibgehalte, zie Afbeelding 29). Hierdoor
kunnen ook verschillen ontstaan tussen de verschillende berekeningen.
Bij DWA is het verschil wel aanzienlijk, zowel wat betreft het retourslibgehalte als de hoogte
van de slibdeken. De slibdeken varieert tussen 25 en 45 cm, aangezien de regeling hierop
is ingesteld. Hoe beter het slib indikt hoe langer de retourslibpomp uit bedrijf is, zoals is
weergegeven in Afbeelding 30. In de periodes dat de pomp uit staat dikt het slib vervolgens
nog verder in, waardoor de verschillen in retourslibgehalte bij DWA tussen de verschillende
situaties groot zijn.
Het verschil in energieverbruik is dientengevolge ook groot. Bij het slechtere slib wordt ongeveer evenveel slib verpompt als met de continue regeling, waardoor de energiewinst maar 2%
is. Met het betere slib staat de pomp veel langer uit en is de energiewinst 40%.
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AFBEELDING 30
REGELGEDRAG
VAN DE RETOURSLIBPOMP BIJ VERSCHILLENDE SLIBEIGENSCHAPPEN
$IEHHOGLQJ
5HJHOJHGUDJYDQGHUHWRXUVOLESRPSELMYHUVFKLOOHQGHVOLEHLJHQVFKDSSHQ

5HWRXUVOLEGHELHWELMVOHFKWHUHVOLEHLJHQVFKDSSHQ 69, POJVOHFKWHUHLQGLNNLQJ


5HWRXUVOLEGHELHW PK








1DEH]LQNWDQN

1DEH]LQNWDQN
























7LMG GDJHQ



5HWRXUVOLEGHELHWELMKHWUHIHUHQWLHVOLE 69, POJJHPLGGHOGHLQGLNNLQJ


5HWRXUVOLEGHELHW PK








1DEH]LQNWDQN

1DEH]LQNWDQN
























7LMG GDJHQ



5HWRXUVOLEGHELHWELMEHWHUHVOLEHLJHQVFKDSSHQ 69, POJEHWHUHLQGLNNLQJ


5HWRXUVOLEGHELHW PK








1DEH]LQNWDQN

1DEH]LQNWDQN


















7LMG GDJHQ













*HYRHOLJKHLGVDQDO\VHRSWLPDDOSRPSGHELHW
8.3.6 GEVOELIGHEIDSANALYSE OPTIMAAL POMPDEBIET
Op de rwzi Walcheren wordt bij de instelling van de intermitterende retourslibregeling het
2S GH UZ]L :DOFKHUHQ ZRUGW ELM GH LQVWHOOLQJ YDQ GH LQWHUPLWWHUHQGH UHWRXUVOLEUHJHOLQJ KHW HQHUJHWLVFK
energetisch optimale werkpunt van de pomp gekozen (zie Afbeelding 10). Dit houdt in dat bij
RSWLPDOHZHUNSXQWYDQGHSRPSJHNR]HQ ]LH$IEHHOGLQJ 'LWKRXGWLQGDWELM':$GHSRPSRS+]
DWA de pomp op 27 Hz wordt bedreven. Op basis van de energiecurve van de rwzi Walcheren
ZRUGW EHGUHYHQ 2S EDVLV YDQ GH HQHUJLHFXUYH YDQ GH UZ]L :DOFKHUHQ LV HHQ FXUYH DIJHOHLG YRRU GH
is een curve afgeleid voor de retourslibpomp van de in het model gebruikte retourslibpomp.
UHWRXUVOLESRPS YDQGH LQ KHWPRGHO JHEUXLNWH UHWRXUVOLESRPS 'H]H FXUYH LV ZHHUJHJHYHQ LQ $IEHHOGLQJ
Deze curve is weergegeven in Afbeelding 31. Hierbij is de relatieve verlaging van het speci+LHUELMLVGHUHODWLHYHYHUODJLQJYDQKHWVSHFLILHNHHQHUJLHYHUEUXLNZHHUJHJHYHQWHQRS]LFKWHYDQKHW


fieke
energieverbruik
weergegeven
ten opzichte
het maximale
debiet.
HetYDQ
verpompen
bij
PD[LPDOH GHELHW
+HW
YHUSRPSHQ ELM
 P K YUDDJW
SHUP van
VOHFKWV
LHWV PHHUGDQ

GH HQHUJLH

3
3
3
300 m /h vraagt per m slechts iets meer dan 60% van de energie dan bij 650 m /h.
GDQELMP K

2SEDVLVYDQGH]HHQHUJLHFXUYHLVYRRUYHUVFKLOOHQGHLQJHVWHOGHUHWRXUVOLEGHELHWHQ
KHWGHELHWZDDURSGH
Op basis van deze energiecurve is voor verschillende ingestelde retourslibdebieten
(het deUHWRXUVOLESRPSbiet
ZRUGW
LQJHVFKDNHOG
ELM LQWHUPLWWHUHQG
EHGULMI  KHW
HQHUJLHYHUEUXLNbedrijf)
RYHU GH
waarop
de retourslibpomp
wordt ingeschakeld
bij intermitterend
het GDDJVH
energieverSHULRGHEHUHNHQG+LHUELMLVXLWJHJDDQYDQGHLQWHUPLWWHUHQGHVOLEGHNHQUHJHOLQJPHWGHVFKDNHOSXQWHQ
bruik over de 10-daagse periode berekend. Hierbij is uitgegaan van de intermitterende slibHQFP,Q$IEHHOGLQJLVRRNKHWUHVXOWDDWYDQGHPRGHOEHUHNHQLQJHQZHHUJHJHYHQ2PGDWGLWKHW
dekenregeling met de schakelpunten 25 en 45 cm. In Afbeelding 31 is ook het resultaat van
HQHUJLHYHUEUXLN RYHU  GDJHQ EHWUHIW LQFOXVLHI 5:$SHULRGHV ZDDUELM GH SRPS PD[LPDDO GUDDLW LV GH
de modelberekeningen weergegeven. Omdat dit het energieverbruik over 10 dagen betreft,
ZHUNHOLMNH HQHUJLHEHVSDULQJ ODJHU GDQ YROJHQV GH SRPSFXUYH 'RRU KHW RSWLPDOH SRPSGHELHW WH NLH]HQ
 inclusief RWA-periodes waarbij de pomp maximaal draait, is de werkelijke energiebesparing
FLUFD  P K  NDQ HHQ H[WUD HQHUJLHEHVSDULQJ YDQ FLUFD  ZRUGHQ EHUHLNW 'H]H EHVSDULQJ NRPW
/h)
dan volgens
de pompcurve.
het optimaleUHJHOLQJ
pompdebiet
kiezen
(circa 300
m3GH
ERYHQRS GH lager
EHVSDULQJ
WHQ JHYROJH
YDQ GHDoor
LQWHUPLWWHUHQGH
HQ teNRPW
RYHUHHQ
PHW
kan
een
extra
energiebesparing
van
circa
22%
worden
bereikt.
Deze
besparing
komt
bovenop
HQHUJLHEHVSDULQJGLHRSGHUZ]L:DOFKHUHQZRUGWEHUHLNW ]LHSDUDJUDDI 
de besparing ten gevolge van de intermitterende regeling, en komt overeen met de energiebe
sparing die op de rwzi Walcheren wordt bereikt (zie paragraaf 4.4.2).
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AFBEELDING
31
GEVOELIGHEIDSANALYSE
OPTIMAAL POMPDEBIET
$IEHHOGLQJ
*HYRHOLJKHLGVDQDO\VHRSWLPDDOSRPSGHELHW



6SHFLILHNHQHUJLHYHUEUXLN WRYPD[LPXP










3RPSFXUYHUZ]L:DOFKHUHQ


5HVXOWDDWPRGHOEHUHNHQLQJHQ




















'HELHWUHWRXUVOLESRPS PK

















*HYRHOLJKHLGRYHUVWRUWOHQJWH
8.3.7 GEVOELIGHEID OVERSTORTLENGTE
Het schakelen van het retourslibdebiet beïnvloedt direct het hydraulische gedrag in de nabe+HWVFKDNHOHQYDQKHWUHWRXUVOLEGHELHWEHwQYORHGWGLUHFWKHWK\GUDXOLVFKHJHGUDJLQGHQDEH]LQNWDQN2S
zinktank. Op het moment dat de retourslibpomp geheel wordt uitgeschakeld blijft het toeKHW PRPHQW GDW GH UHWRXUVOLESRPS JHKHHO ZRUGW XLWJHVFKDNHOG EOLMIW KHW WRHYRHUGHELHW QDDU GH
voerdebiet naar de nabezinktank in eerste instantie gelijk. Het toevoerdebiet is namelijk direct
QDEH]LQNWDQNLQHHUVWHLQVWDQWLHJHOLMN+HWWRHYRHUGHELHWLVQDPHOLMNGLUHFWDIKDQNHOLMNYDQKHWZDWHUQLYHDX
afhankelijk van het waterniveau in de beluchtingstank en dit wijzigt niet onmiddellijk. Na
LQGHEHOXFKWLQJVWDQNHQGLWZLM]LJWQLHWRQPLGGHOOLMN1DKHWXLW]HWWHQYDQGHUHWRXUVOLESRPSJDDW]LFKHHQ
het uitzetten van de retourslibpomp gaat zich een nieuw evenwicht instellen en zal het toeQLHXZHYHQZLFKWLQVWHOOHQHQ]DOKHWWRHYRHUGHELHWQDDUGHQDEH]LQNWDQNDIQHPHQ'HVQHOKHLGZDDUPHH
KHW QLHXZH
HYHQZLFKW
]LFK
LQVWHOW LV RQGHU
DQGHUH DIKDQNHOLMN
GH OHQJWH
GH RYHUVWRUWJRRW
LQ GH
voerdebiet
naar
de nabezinktank
afnemen.
De snelheidYDQ
waarmee
het YDQ
nieuwe
evenwicht zich
EHOXFKWLQJVWDQN
instelt is onder andere afhankelijk van de lengte van de overstortgoot in de beluchtingstank.

'LW IHQRPHHQ LV YRRU GH VWDQGDDUG UZ]L EHUHNHQG YRRU YHUVFKLOOHQGH RYHUVWRUWOHQJWHV +HW UHVXOWDDW
Dit fenomeen is voor de standaard rwzi berekend voor verschillende overstortlengtes. Het
KLHUYDQLVJUDILVFKZHHUJHJHYHQLQ$IEHHOGLQJ +LHUXLWYDOWRSWHPDNHQGDWQDKHWXLWVFKDNHOHQYDQGH
resultaat hiervan is grafisch weergegeven in Afbeelding 32). Hieruit valt op te maken dat
UHWRXUVOLESRPS HHQ VLJQLILFDQWH YHUKRJLQJ YDQ KHW HIIOXHQWGHELHW RSWUHHGW 'H WRHQDPH YDQ KHW
na hetHQ
uitschakelen
van de
retourslibpomp
een
van het
effluentdeHIIOXHQWGHELHW
GH GXXU KLHUYDQ
QHHPW
WRH QDDUPDWH
GHsignificante
OHQJWH YDQ verhoging
GH RYHUVWRUWJRRW
NOHLQHU
LV %LM KHW
biet
optreedt.
De
toename
van
het
effluentdebiet
en
de
duur
hiervan
neemt
toe
naarmate
de
LQVFKDNHOHQYDQGHUHWRXUVOLESRPSWUHHGWKHWWHJHQJHVWHOGHHIIHFWRSZDDUGRRUKHWHIIOXHQWGHELHWWLMGHOLMN
lengte van de overstortgoot kleiner is. Bij het inschakelen van de retourslibpomp treedt het
VWHUNGDDOW

tegengestelde effect op, waardoor het effluentdebiet tijdelijk sterk daalt.
+RHZHO GH UHODWLHYH WRHQDPH YDQ KHW HIIOXHQWGHELHW JURRW LV LV GH WRHQDPH LQ DEVROXWH ]LQ QLHW JURRW
=RDOVEOLMNWXLW$IEHHOGLQJLVKHWHIIHFWRSGHVWLMJLQJYDQGHVOLEGHNHQJHULQJ'HVOLEGHNHQVWLMJWELMHHQ
Hoewel de relatieve toename van het effluentdebiet groot is, is de toename in absolute zin
NOHLQHUHRYHUODDWPHWHQNHOHFHQWLPHWHUVPHHUGDQELMHHQODQJHUHRYHUODDW2SKHWPRPHQWGDWGHSRPS
niet groot. Zoals blijkt uit Afbeelding 33 is het effect op de stijging van de slibdeken gering.
DDQ ZRUGW JHVFKDNHOG LV GLW YHUVFKLO DOZHHU RSJHKHYHQ *H]LHQ KHW IHLW GDW GH LQWHUPLWWHUHQGH
De slibdeken stijgt bij een kleinere overlaat met enkele centimeters meer dan bij een langere
SURFHVUHJHOLQJDOOHHQELM':$SODDWVYLQGW]DOKHWIHQRPHHQGDDURPRYHUKHWDOJHPHHQQLHWWRWSUREOHPHQ
OHLGHQ overlaat. Op het moment dat de pomp aan wordt geschakeld is dit verschil alweer opgeheven.
Gezien het feit dat de intermitterende procesregeling alleen bij DWA plaatsvindt, zal het feno
meen daarom over het algemeen niet tot problemen leiden.
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+HWYHUORRSYDQKHWHIIOXHQWGHELHWELMYHUVFKLOOHQGHRYHUVWRUWOHQJWHV




1DEH]LQNWDQN(IIOXHQWGHELHWELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN(IIOXHQWGHELHWELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN(IIOXHQWGHELHWELMRYHUVWRUWPHWHU




1DEH]LQNWDQN(IIOXHQWGHELHWELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN(IIOXHQWGHELHWELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN(IIOXHQWGHELHWELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN(IIOXHQWGHELHW







1DEH]LQNWDQN(IIOXHQWGHELHW
1DEH]LQNWDQN5HWRXUVOLEGHELHWQDEH]LQNWDQN
1DEH]LQNWDQN5HWRXUVOLEGHELHWQDEH]LQNWDQN





(IIOXHQWGHELHW
(IIOXHQWGHELHW
PK
PK























5HWRXUVOLEGHELHW
5HWRXUVOLEGHELHW
PK
PK

$IEHHOGLQJ

AFBEELDING
32
HET VERLOOP VAN HET
EFFLUENTDEBIET BIJ VERSCHILLENDE OVERSTORTLENGTES
$IEHHOGLQJ
+HWYHUORRSYDQKHWHIIOXHQWGHELHWELMYHUVFKLOOHQGHRYHUVWRUWOHQJWHV
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5HWRXUVOLEGHELHW
5HWRXUVOLEGHELHW
PK
PK

6OLEGHNHQ
6OLEGHNHQ
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AFBEELDING
33
HET
VERLOOP
VAN
DE
SLIBDEKENHOOGTE
BIJ
VERSCHILLENDE
OVERSTORTLENGTES
$IEHHOGLQJ

+HWYHUORRSYDQGHVOLEGHNHQKRRJWHELMYHUVFKLOOHQGHRYHUVWRUWOHQJWHV
$IEHHOGLQJ

+HWYHUORRSYDQGHVOLEGHNHQKRRJWHELMYHUVFKLOOHQGHRYHUVWRUWOHQJWHV



1DEH]LQNWDQN6OLEGHNHQELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN6OLEGHNHQELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN6OLEGHNHQELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN6OLEGHNHQELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN6OLEGHNHQELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN6OLEGHNHQELMRYHUVWRUWPHWHU
1DEH]LQNWDQN6OLEGHNHQ
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8.4 GEVOELIGHEIDSANALYSE RETOURSLIBREGELINGEN

8.4.1 INLEIDING

Het in paragraaf 8.2 beschreven massabalans model is gebruikt om de werking en de gevoelig
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
PHLYHUVLH
heid van de verschillende retourslibregelingen met elkaar te vergelijken. Net alsPHLYHUVLH
in de vorige
672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE


paragraaf is hierbij telkens nabezinktank 1 met de intermitterende regeling uitgevoerd en
is de retourslibpomp van nabezinktank 2 op basis van een retourslibverhouding van 0,67
geregeld.
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Voor de verschillende intermitterende regelingen zijn in paragraaf 8.4.2 allereerst de instellingen gezocht die een vergelijkbaar resultaat geven ten opzichte van de intermitterende regeling op slibdeken (25 cm / 45 cm), zoals beschreven in paragraaf 8.3.2. Op basis van deze
ingestelde regelingen is vervolgens voor elke regeling de gevoeligheid voor veranderende slibeigenschappen onderzocht (zie paragraaf 8.4.3). In paragraaf 8.4.4 is aangegeven hoe de
retourslibregeling van invloed zijn op de slibverblijftijd in de nabezinktanks. Dit in verband
met mogelijk fosfaatafgifte bij een te lange verblijftijd, zoals gerapporteerd op de rwzi Arnhem-Zuid. De gevoeligheid van de massabalansregeling voor afwijkingen in de drogestofmetingen is in paragraaf 8.4.5 beschreven. In paragraaf 8.5 zijn de conclusies van de gevoeligheidsanalyses weergegeven.
8.4.2 INSTELLING INTERMITTERENDE REGELINGEN
Voor de vier retourslibregelingen (zie paragraaf 8.2.4) zijn berekeningen uitgevoerd bij verschillende instellingen. Op basis hiervan zijn de instellingen gekozen die tot vergelijkbaar
gedrag van het slib in de nabezinktank leiden. Als uitgangspunt is de slibdekenregeling uit
paragraaf 8.3.2 genomen. De resultaten van de verschillende berekeningen zijn samengevat
weergegeven in Tabel 21. De resultaten van de berekeningen zijn grafisch weergegeven in
bijlage 2.
Het retourslibdebiet is voor alle regelingen gelijk. Doordat de frequentie waarmee de retourslibpomp door de regeling aan en uit wordt gestuurd niet gelijk is, zijn ook de retourslibgehaltes en de hoogte van de slibdeken niet altijd gelijk. Het energieverbruik van alle regelingen is vergelijkbaar en is 19% lager dan met de continue regeling.
TABEL 21

OVERZICHT RESULTATEN MODELBEREKENINGEN MET VERSCHILLENDE PROCESREGELINGEN

Regeling

Instellingen

Tijdklok
Slibdeken
Influentdebiet1)

Energie

bij RWA

bij DWA

Verbruik

[kg/m3]

[kg/m3]

AAN

UIT

[cm]

[kWh/10d]

60 min.

40 min.

248

10,4

9,2

39

1.321

45 cm

25 cm

249

11,6

9,3

45

1.327

m3

m3

5.000 kg
1)

Slibdeken

bij DWA

[m3/h]

300

Massabalans

Retourslib
Debiet

50

2.500 kg

248

11,4

9,2

43

1.321

250

12,6

9,7

48

1.331

bij een ingestelde retourslibverhouding bij DWA van 0,55

8.4.3 SLIBEIGENSCHAPPEN
Voor de vier verschillende intermitterende retourslibregelingen is de gevoeligheid onderzocht voor wijzigingen van de slibeigenschappen en het slibgehalte. Hiervoor zijn de in Tabel
21 getoonde regelinstellingen als uitgangspunt genomen. Bij deze instellingen vertonen alle
regelingen een vergelijkbaar gedrag. De gevoeligheid is in Tabel 22 getoond voor een verbetering van de slibeigenschappen en een verslechtering van de slibeigenschappen. Hierbij zijn de
slibeigenschappen uit Tabel 16 aangehouden, waarbij een referentieslib (SVI 120 ml/g, gemiddelde indikking), een beter slib (SVI 90 ml/g, snellere bezinking en betere indikking) en een
slechter slib (SVI 140 ml/g, minder snelle bezinking en minder goede indikking) zijn gedefinieerd. Daarnaast is bij de verslechterde slibeigenschappen ook nog eens het slibgehalte
verhoogd van 4,0 naar 4,5 kg/m3.
Een deel van de resultaten in Tabel 22 komt overeen met die uit Tabel 20, waarbij de gevoeligheid voor de slibeigenschappen voor de continue en de intermitterende slibdekenregeling
is getoond.
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De tijdklokregeling heeft een vaste instelling en gebruikt geen procesinformatie (influentdebiet of drogestofgehalte) in de aansturing van de retourslibpomp. Deze regeling wordt ingeregeld op basis van het referentieslib, maar als de procesomstandigheden wijzigen bestaat
het risico dat de slibdeken te veel stijgt. Hetzelfde geldt voor de intermitterende influentdebietregeling, die met een vaste retourslibverhouding werkt. De intermitterende slibdekenregeling en de intermitterende massabalansregeling houden wel rekening met gewijzigde slibeigenschappen doordat de slibdeken of het slibgehalte in de beluchtingstank en het retourslib
wordt gemeten en meegenomen in de regeling.
Het gevolg hiervan is dat het energieverbruik van de tijdklokregeling en de intermitterende
influentdebietregeling onafhankelijk is van de slibeigenschappen. Het energieverbruik van
de intermitterende slibdekenregeling en de intermitterende massabalansregeling neemt toe
naarmate de slibeigenschappen verslechteren. Dit betekent ook dat indien de slibeigenschappen verbeteren, het energieverbruik daalt.
Opvallend aan de resultaten van de modelberekeningen is dat de stijging van de slibdeken bij
RWA voor alle regelingen vergelijkbaar is. Bij het slechtere slib neemt de dekenhoogte toe tot
150 tot 170 cm, wat erg hoog is. Indien ook nog het slibgehalte wordt verhoogd neemt de slibdeken zelfs toe tot bijna het niveau van de waterspiegel.
De slibdeken bij DWA is wel afhankelijk van de gekozen regeling en de slibeigenschappen.
Bij de intermitterende slibdekenregeling varieert de slibdeken uiteraard tussen de ingestelde
schakelpunten (25 en 45 cm). Bij de andere regelingen varieert de slibdeken bij DWA tussen
20-30 cm bij het betere slib tot 40-50 cm bij het slechtere slib. De variaties zijn relatief groot
maar in absolute zin varieert de slibdeken slechts met enkele tientallen centimeters. Hierbij
blijft de slibdeken altijd ruim aan de veilige kant. Dit is mede te danken aan het feit dat bij
intermitterend bedrijf van de retourslibpompen het slib verder indikt dan bij continue slibonttrekking.
Op basis van de modelberekeningen kan worden geconcludeerd dat de gevoeligheid voor variaties in de slibeigenschappen relatief gering zijn. De variaties in de slibeigenschappen die in
het model zijn doorgerekend zijn aanzienlijk, zoals blijkt uit de sterke stijging van de slibdeken bij RWA. Bij DWA hebben deze slibeigenschappen veel minder invloed op de stijging van
de slibdeken.
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TABEL 22

GEVOELIGHEIDSANALYSE SLIBEIGENSCHAPPEN

Slibkwaliteit

[-]

Hoogte slibdeken

Slibgehalte

(maximaal)

aeratietank

Retourslibgehalte

Energieverbruik

bij DWA

bij RWA

bij RWA

bij DWA

bij RWA

Absoluut

Relatief

[cm]

[cm]

[g/l]

[g/l]

[g/l]

[kWh/10 d]

[%]

Continue regeling
Beter

13

29

3,86

8,9

9,8

1.633

0

Referentie

27

74

3,63

8,8

9,2

1.633

0

Slechter

40

160

3,15

8,8

8,0

1.633

0

Slechter (4,5)

47

194

3,40

9,9

8,7

1.633

0

Intermitterende Tijdklokregeling
Beter

26

30

3,91

10,6

9,9

1.321

- 19

Referentie

39

77

3,64

10,4

9,2

1.321

- 19

Slechter

52

157

3,20

10,3

8,3

1.321

- 19

Slechter (4,5)

60

193

3,46

11,5

9,0

1.321

- 19

33

3,97

16,3

10,1

985

- 40

Intermitterende Slibdekenregeling
Beter

45

Referentie

45

84

3,66

11,6

9,3

1.327

- 19

Slechter

45

173

3,16

9,3

8,0

1.607

-2

Slechter (4,5)

45

197

3,47

9,5

9,0

1.706

+4

Intermitterende Influentdebietregeling
Beter

30

29

3,88

11,8

9,8

1.321

- 19

Referentie

43

74

3,63

11,4

9,2

1.321

- 19

Slechter

54

153

3,19

11,2

8,2

1.321

- 19

Slechter (4,5)

60

188

3,45

12,4

8,9

1.321

- 19

Intermitterende Massabalansregeling
Beter

39

33

3,98

15,3

10,1

1.070

- 34

Referentie

48

61

3,83

12,6

9,7

1.331

- 18

Slechter

54

172

3,16

10,7

8,0

1.535

-6

Slechter (4,5)

54

197

3,47

10,7

9,0

1.702

+4

8.4.4 GEVOELIGHEIDSANALYSE SLIBVERBLIJFTIJD
Op de rwzi Arnhem-Zuid is tijdens het testen van de retourslibregeling fosfaatafgifte opgetreden (zie paragraaf 5.4.2). Dit was het gevolg van het feit dat het slib langer dan 24 uur in de
nabezinktank verbleef voordat het naar de beluchtingstank werd teruggepompt. In Tabel 23
is een overzicht gegeven van de slibverblijftijd voor een aantal verschillende instellingen van
de slibdekenregeling. Hierbij is weergegeven hoe lang de retourslibpomp maximaal uit staat
en wat de gemiddelde en maximale slibverblijftijd in de nabezinktank is.
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TABEL 23
7DEHO

5HJHOLQJ
Regeling

Continu
&RQWLQX
Slibdeken

6OLEGHNHQ

BIJ VERSCHILLENDE PROCESINSTELLINGEN VAN DE SLIBDEKENREGELING
SLIBVERBLIJFTIJD
6OLEYHUEOLMIWLMGELMYHUVFKLOOHQGHSURFHVLQVWHOOLQJHQYDQGHVOLEGHNHQUHJHOLQJ

,QVWHOOLQJHQ
Instellingen
AAN
$$1

UIT
8,7

Retourslibverhouding = 0,67
5HWRXUVOLEYHUKRXGLQJ


3RPS8,7
XXU 
Pomp UIT (uur)

6OLEYHUEOLMIWLMGELM':$
Slibverblijftijd bij DWA (uur) XXU 

maximaal
PD[LPDDO

Gemiddeld
*HPLGGHOG

maximaal
PD[LPDDO

0


0,8


1,2


45 cm

25 cm

FP

5



1,6



8

55 cm

25 cm

7

2,2

10

10

3,4

12

FP



FP

FP



FP

FP


14

4,8

27



FP
105 cm

FP
25 cm


24

9,2



36



FP

FP





70 cm
85 cm

25 cm
25 cm















Naarmate de toegestane slibdeken hoger wordt neemt de tijd dat de pomp uit blijft staan toe.
1DDUPDWH GH WRHJHVWDQH VOLEGHNHQ KRJHU ZRUGW QHHPW GH WLMG GDW GH SRPS XLW EOLMIW VWDDQ WRH %LM HHQ
Bij een slibdeken
van 105 cm (100 cm onder
de waterspiegel) staat de pomp maximaal een dag
VOLEGHNHQYDQFP
FPRQGHUGHZDWHUVSLHJHO
VWDDWGHSRPSPD[LPDDOHHQGDJXLW'HZHUNHOLMNH
uit.
De
werkelijke
slibverblijftijd
(laatste
kolom
in Afbeelding 34)
is op DDQJH]LHQKHWRRNQRJ
dat moment nog langer
VOLEYHUEOLMIWLMG ODDWVWHNRORPLQ$IEHHOGLQJ LVRSGDWPRPHQWQRJODQJHU
XXU
(36 uur) aangezien het ook nog een tijd duurt voordat het slib ook verpompt is.
HHQWLMGGXXUWYRRUGDWKHWVOLERRNYHUSRPSWLV

AFBEELDING 34
RETOURSLIBPOMPDEBIET EN SLIBDEKENHOOGTE BIJ 105/25 CM REGELING EN BETER SLIB
$IEHHOGLQJ
5HWRXUVOLESRPSGHELHWHQVOLEGHNHQKRRJWHELMFPUHJHOLQJHQEHWHUVOLE



,QGLHQGHVOLEHLJHQVFKDSSHQEHWHU]LMQGDQYROJHQVKHWRQWZHUSQHHPWGHSRPSIUHTXHQWLHQRJYHUGHUDI
,QGLHQHHQVOLEGHNHQUHJHOLQJRSFPZRUGWWRHJHSDVWQHHPWGHWLMGGDWGHSRPSXLWNDQVWDDQWRH
Indien de slibeigenschappen beter zijn dan volgens het ontwerp neemt de pompfrequentie
WRW FLUFD  XXU 'H]H VLWXDWLH LV ZHHUJHJHYHQ LQ $IEHHOGLQJ  HQ LV HQLJV]LQV YHUJHOLMNEDDU PHW GH LQ
nog verder af. Indien een slibdekenregeling op 105 / 25 cm wordt toegepast neemt de tijd dat
$IEHHOGLQJJHWRRQGHVLWXDWLHRSGHUZ]L$UQKHP=XLG
de pomp uit kan staan toe tot circa 30 uur. Deze situatie is weergegeven in Afbeelding 34 en

is enigszins vergelijkbaar met de in Afbeelding 16 getoonde situatie op de rwzi Arnhem-Zuid.
,QSDUDJUDDILVGHJHYRHOLJKHLGYDQGHVOLEHLJHQVFKDSSHQEHVFKUHYHQ'HVOLEHLJHQVFKDSSHQHQGH
NHX]HYDQGHUHJHOLQJKHEEHQLQYORHGRSGHVOLEYHUEOLMIWLMGLQGHQDEH]LQNWDQN'LWHIIHFWLVZHHUJHJHYHQLQ
paragraaf 8.4.3LQis GH
de gevoeligheid
vanQHHPW
de slibeigenschappen
beschreven.
De slibeigenschap7DEHO  'HInVOLEYHUEOLMIWLMG
QDEH]LQNWDQN
ELM HQNHOH UHJHOLQJHQ
FRQWLQX
WLMGNORN HQ
pen en de keuze van de regeling hebben invloed op de slibverblijftijd in de nabezinktank.
LQIOXHQWGHELHW WRHELMYHUVOHFKWHUHQGHVOLEHLJHQVFKDSSHQ'LWNRPWGRRUGDWKHWUHWRXUVOLEJHKDOWHDIQHHPW
Dit effect is weergegeven in Tabel 24. De slibverblijftijd in de nabezinktank neemt bij enkele
HQGHVOLEGHNHQWRHQHHPW

regelingen (continu, tijdklok en influentdebiet) toe bij verslechterende slibeigenschappen.
Dit komt doordat het retourslibgehalte afneemt en de slibdeken toeneemt.

672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

PHLYHUVLH
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TABEL 24

SLIBVERBLIJFTIJD (UUR) BIJ VERSCHILLENDE PROCESREGELINGEN EN SLIBEIGENSCHAPPEN

Regeling

Slechter slib

Beter slib

Referentie slib

Slechter slib

Continu

0,6

0,8

1,1

1,3

Tijdklokregeling

1,0

1,4

1,8

2,0

Slibdekenregeling

2,7

1,6

1,2

1,1

Influentdebietregeling

1,2

1,6

2,0

2,2

Massabalansregeling

2,2

2,0

1,8

1,5

Continu

0,8

1,2

2,2

2,8

Tijdklokregeling

1,9

2,6

3,4

3,8

Slibdekenregeling

12

8,4

4,4

5,0

Influentdebietregeling

4,0

5,2

6,4

7,2

Massabalansregeling

6,9

7,5

6,3

5,2

+ hoger slibgehalte

Gemiddelde slibverblijftijd bij DWA

Maximale slibverblijftijd bij DWA

Bij de intermitterende slibdekenregeling neemt de slibverblijftijd in de nabezinktank juist
af bij verslechterende slibeigenschappen. De slibdeken blijft gelijk maar het gemiddelde slibgehalte in de slibdeken neemt af. Hierdoor wordt de hoeveelheid slib in de nabezinktank en
daarmee de verblijftijd verlaagd.
Bij de intermitterende massabalansregeling is de slibverblijftijd in de nabezinktank min of
meer onafhankelijk van de slibeigenschappen. De regeling tracht de hoeveelheid slib in de
nabezinktank te controleren en stuurt hiermee dus ook de slibverblijftijd.
8.4.5 GEVOELIGHEIDSANALYSE MASSABALANSREGELING
Indien in de retourslibregeling gebruik wordt gemaakt van een on-line drogestofmeting, kan
dit een risico opleveren. De drogestofmeting kan in storing raken. Hiermee is echter vaak
in de regeling wel rekening gehouden door bijvoorbeeld terug te vallen op een vaste retourslibverhouding. Een constante afwijking is echter minder goed te constateren en kan, indien
hiervoor geen maatregelen zijn ingebouwd, in de massabalansregeling tot een afwijking in
het regelgedrag leiden.
Deze gevoeligheid is onderzocht door een afwijking van 5% op de drogestofmeting in de
beluchtingstank te simuleren. De drogestofmeter meet een drogestofgehalte dat 5% lager is
dan in werkelijkheid. Hierdoor klopt de massabalans niet meer en wordt er geleidelijk meer
slib in de nabezinktank gebufferd. Het gevolg is een stijging van de slibdeken zoals weergegeven in Afbeelding 35. De slibdeken stijgt binnen 10 dagen met 80 cm waarbij het slibgehalte
in de beluchtingstank daalt van 4 g/l naar minder dan 2 g/l. Meer dan de helft van de slibmassa ligt hierdoor in de nabezinktank.
Indien een drogestofmeter wordt toegepast in een intermitterende massabalansregeling
dient te worden voorkomen dat een afwijking in één van de drogestofmetingen tot een dergelijk effect leidt. Op de rwzi Goedereede wordt hiertoe de regeling regelmatig automatisch
gereset. Een andere mogelijkheid is om op basis van een slibspiegelmeter de slibdeken en
daarmee de regeling te controleren en indien nodig bij te sturen.
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AFBEELDING
35
GEVOELIGHEIDSANALYSE
AFWIJKING DROGESTOFMETING AERATIETANK (5%)
$IEHHOGLQJ
*HYRHOLJKHLGVDQDO\VHDIZLMNLQJGURJHVWRIPHWLQJDHUDWLHWDQN

 





5HWRXUVOLEGHELHW



5HWRXUVOLEGHELHW PK



6OLEGHNHQ

















































6OLEGHNHQ P















7LMG GDJHQ

















&RQFOXVLHV

8.5 CONCLUSIES

Op basis van de modelberekeningen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
2SEDVLVYDQGHPRGHOEHUHNHQLQJHQNXQQHQGHYROJHQGHFRQFOXVLHVZRUGHQJHWURNNHQ
• 'RRUGHLQWURGXFWLHYDQHHQLQWHUPLWWHUHQGHUHWRXUVOLEUHJHOLQJQHHPWGHWRWDOHVOLEKRHYHHOKHLGLQKHW
• Door de introductie van een intermitterende retourslibregeling neemt de totale slibV\VWHHP
EHOXFKWLQJVWDQN
QDEH]LQNWDQN
V  WRH 'LW+OHLGW
ELM 5:$ WRW HHQ
LQ GH
hoeveelheid
in het 
systeem
(beluchtingstank
nabezinktank(s))
toe. KRJHUH
Dit leidtVOLEGHNHQ
bij RWA tot
QDEH]LQNWDQN
+LHUPHH
GLHQW
UHNHQLQJ
JHKRXGHQ
WH
ZRUGHQ
ELMYRRUEHHOG
ELM
GH
LQVWHOOLQJ
YDQ
een hogere slibdeken in de nabezinktank. Hiermee dient rekening gehouden te worden,KHW
GURJHVWRIJHKDOWHLQGHEHOXFKWLQJVWDQNRIGHLQVWHOOLQJYDQGHUHWRXUVOLEUHJHOLQJ
bijvoorbeeld bij de instelling van het drogestofgehalte in de beluchtingstank of de instel• +HWLQWURGXFHUHQYDQHHQLQWHUPLWWHUHQGHUHWRXUVOLEUHJHOLQJRSHHQUZ]L]DORYHUKHWDOJHPHHQWRWHHQ
ling van de retourslibregeling. .
JURWHUHHQHUJLHEHVSDULQJOHLGHQQDDUPDWHGH5:$':$YHUKRXGLQJJURWHULV
• KHW
Het XLW
introduceren
van een YDQ
intermitterende
retourslibregeling
op een
rwzi
zal over LQ
hetKHW
• 'RRU
HQ DDQVFKDNHOHQ
GH UHWRXUVOLESRPS
]XOOHQ UHODWLHI
JURWH
IOXFWXDWLHV
algemeen
tot
een
grotere
energiebesparing
leiden
naarmate
de
RWA/DWA-verhouding
HIIOXHQWGHELHW NXQQHQ RSWUHGHQ 'H JURRWWH YDQ GH IOXFWXDWLHV LV DIKDQNHOLMN YDQ KHW DDQWDO
QDEH]LQNWDQNV
groter is. HQ GH OHQJWH YDQ GH RYHUVWRUWUDQG YDQ GH EHOXFKWLQJVWDQN +HW HIIHFW RS GH
VOLEGHNHQKRRJWH
LV HFKWHU
EHSHUNW *H]LHQ
KHW
IHLW GDW GH LQWHUPLWWHUHQGH
SURFHVUHJHOLQJ
DOOHHQ
• Door het uiten aanschakelen
van de
retourslibpomp
zullen relatief
grote fluctuaties
in ELM
':$SODDWVYLQGW]DOKHWIHQRPHHQGDDURPRYHUKHWDOJHPHHQQLHWWRWSUREOHPHQOHLGHQ
het effluentdebiet kunnen optreden. De grootte van de fluctuaties is afhankelijk van het
• 'H JHYRHOLJKHLG YDQ GH VOLERSERXZ LQ GH QDEH]LQNWDQN YRRU YDULDWLHV LQ GH VOLEHLJHQVFKDSSHQ LV
aantal nabezinktanks, en de lengte van de overstortrand van de beluchtingstank. Het
UHODWLHI JHULQJ +RHZHO GH LQYORHG ELM 5:$ JURRW LV ]LMQ GH FRQVHTXHQWLHV ELM ':$ QLHW JURRW
effect op de slibdekenhoogte is echter beperkt. Gezien het feit dat de intermitterende
$DQJH]LHQ GH LQWHUPLWWHUHQGH UHJHOLQJ YRRUDO ELM ':$ ]DO ZRUGHQ WRHJHSDVW ]XOOHQ YDULDWLHV LQ GH
procesregeling alleen bij DWA plaatsvindt, zal het fenomeen daarom over het algemeen
VOLEHLJHQVFKDSSHQRYHUKHWDOJHPHHQQLHWWRWSUREOHPHQOHLGHQ
niet tot problemen
• 'H VOLEHLJHQVFKDSSHQ
GHleiden.
NHX]H YDQ GH LQWHUPLWWHUHQGH UHWRXUVOLEUHJHOLQJ HQ GH LQVWHOOLQJ KLHUYDQ
KHEEHQJURWHLQYORHGRSGHVOLEYHUEOLMIWLMGLQGHQDEH]LQNWDQN2SYDOOHQGKLHUELMLVGDWGHVOLEYHUEOLMIWLMG
• De gevoeligheid van de slibopbouw in de nabezinktank voor variaties in de slibeigenschapELM HQNHOH
FRQWLQX
HQbij LQIOXHQWGHELHW
WRHQHHPW
ELM YHUVOHFKWHUHQGH
pen is UHJHOLQJHQ
relatief gering.
Hoewel WLMGNORN
de invloed
RWA groot is, zijn
de consequenties
bij DWA
VOLEHLJHQVFKDSSHQHQELMDQGHUH
VOLEGHNHQPDVVDEDODQV
DIQHHPW
niet groot. Aangezien de intermitterende regeling vooral bij DWA zal worden toegepast,
• 'RRUKHWRSWLPDOHSRPSGHELHWWHNLH]HQNDQHHQH[WUDHQHUJLHEHVSDULQJZRUGHQEHUHLNWERYHQRSGH
zullen variaties in de slibeigenschappen over het algemeen niet tot problemen leiden.
EHVSDULQJ WHQ JHYROJH YDQ GH LQWHUPLWWHUHQGH UHJHOLQJ 'H UHVXOWDWHQ YDQ GH PRGHOEHUHNHQLQJHQ
• De slibeigenschappen, de keuze van de intermitterende retourslibregeling en de instelNRPHQQHWDOVGHPHWLQJHQRSGHUZ]L:DOFKHUHQWRWHHQH[WUDHQHUJLHEHVSDULQJYDQUXLP
ling hiervan hebben grote invloed op de slibverblijftijd in de nabezinktank. Opvallend
hierbij is dat de slibverblijftijd bij enkele regelingen (continu, tijdklok en influentdebiet)
toeneemt bij verslechterende

672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
afneemt.
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

slibeigenschappen, en bij andere (slibdeken, massabalans)
PHLYHUVLH


• Door het optimale pompdebiet te kiezen kan een extra energiebesparing worden bereikt,
bovenop de besparing ten gevolge van de intermitterende regeling. De resultaten van
de modelberekeningen komen net als de metingen op de rwzi Walcheren tot een extra
energiebesparing van ruim 20%.
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• Indien een massaregeling gebruik maakt van drogestofmetingen (b.v. beluchtingstank en/
of retourslib) dient rekening te worden gehouden met de invloed van een mogelijke constante afwijking in de meting.
Voor alle gemodelleerde regelingen geldt dat ze gebaseerd zijn op één regelprincipe. In de
praktijk wordt er vaak voor gekozen om in de regeling een vangnet in te bouwen voor ongewenst lange wachttijden of voor mogelijke storingen in de meetapparatuur (b.v. slibniveaumeting). Op deze wijze kunnen bepaalde nadelen of risico’s van regelingen worden verminderd.
In het algemeen kan worden gesteld dat de potentiële energiebesparing 20 tot 40% bedraagt
van het energieverbruik van het retourslibgemaal. Dit komt overeen met de gerapporteerde
energiebesparingen uit de beschreven praktijkcases (zie Tabel 25 in het volgende hoofdstuk).
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9
EVALUATIE
9.1 INLEIDING
In dit rapport is omschreven op welke wijze er in Nederland wordt gewerkt aan energiezuinig retourslib. Hierbij valt op dat er bij veel waterschappen aandacht is voor dit aspect en er
op veel rwzi’s ook al daadwerkelijk mee gewerkt wordt. Op basis van de beschreven praktijkcases en de overige informatie wordt een aantal aspecten en aandachtspunten in dit hoofdstuk nader beschouwd.

9.2 ENERGIEBESPARING
De energiebesparing in het verpompen van het retourslib die op de verschillende rwzi’s wordt
bereikt is samengevat weergegeven in Tabel 25. Op basis hiervan kan worden gesteld dat de
besparingspotentie (uiteraard afhankelijk van de specifieke situatie) 1,5 tot 3% van het totale
energieverbruik van de rwzi bedraagt. Op de rwzi Goedereede is de energiebesparing opvallend groot. Dit is een gevolg van de relatief veilige dimensionering en ongunstige procesomstandigheden (laag slibgehalte in de beluchtingstank).
TABEL 25

ENERGIEBESPARING RETOURSLIB OP DE VERSCHILLENDE RWZI'S

RWZI

Energieverbruik
Retourslib

RWZI totaal

[kWh/i.e.verwijderd]
Gemiddeld

0,9 –

1,81)

Energiebesparing
Aandeel RS

Retourslib

RWZI totaal

[%]

[%]

[%]

29,9

3-6

Walcheren

1,6

19,1

8,5

36

3,0

Arnhem-Zuid

1,0

24,0

4,0

35

1,4

Goedereede

4,3

35,7

12

60

7,6

Nijmegen

1,6

27,2

5,8

40

2,4

Kralingseveer2)

2,8

41,6

6,7

30 - 35

2,2

1) Theoretische berekening, zie paragraaf 2.5
2) Zie artikel in de Neerslag [ref.10]

Op basis van Tabel 25 kan worden geconcludeerd dat gemiddeld 30 tot 40% kan worden
bespaard op het energieverbruik van het retourslibgemaal. Dit leidt tot een energiebesparing op de rwzi van gemiddeld 2 tot 3%. Afhankelijk van de uitgangssituatie kan de besparing
lager of hoger uitvallen.
Tegen relatief geringe kosten (ordegrootte € 10.000 - €20.000 per nabezinktank) kan de procesregeling zodanig worden geoptimaliseerd dat een absolute energiebesparing van 0,5 tot
meer dan 1 kWh/i.e.verwijderd mogelijk is. Dit komt overeen met een terugverdientijd van
enkele jaren. Uiteraard geldt voor deze beschouwing dat het om gemiddelde waarden gaat en
dat het per rwzi sterk kan verschillen.
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Hierbij dient te worden aangetekend dat de netto-winst lager kan zijn dan berekend. Het optimaliseren van de retourslibregeling kan ook leiden tot toename van het energieverbruik in
andere procesonderdelen. Als voorbeeld kan de interne recirculatie worden genoemd. Doordat via het retourslibgemaal minder nitraat wordt gecirculeerd kan het nodig zijn om dit te
compenseren met de interne recirculatiepomp.
Het optimaliseren van de retourslibregeling kan in bepaalde gevallen ook tot energiebesparing in andere procesonderdelen leiden. Op de rwzi Goedereede leidt de aanpassing ook tot
een aanzienlijke energiebesparing in de slibontwatering (zie paragraaf 6.4.3).

9.3 FOSFAATAFGIFTE
Zoals beschreven in paragraaf 5.4.2 is tijdens het onderzoek op de rwzi Arnhem-Zuid fosfaatafgifte in de nabezinktank waargenomen. Dit aspect is ook tijdens de STOWA workshop als
belangrijk risico genoemd (paragraaf 2.6). Dit aspect speelt alleen een rol in rwzi’s met biologische fosfaatverwijdering.
De afgifte van fosfaat zoals dat in de nabezinktanks kan plaatsvinden wordt “secondary
release” genoemd. De definitie hiervan is fosfaatafgifte door de bacteriën die niet is gerelateerd aan de intercellulaire energieopslag [ref. 11]. Dit betekent dat fosfaat door de bio-P bacterie wordt afgegeven terwijl hiervoor geen interne reservestof wordt opgeslagen. Hierdoor verliest de bio-P bacterie de potentie om op een ander moment weer fosfaat op te slaan. Het effect
van secondary release in de nabezinktank op de effluentkwaliteit kan zijn:
• Een directe verslechtering van de effluentkwaliteit doordat het afgegeven fosfaat ontsnapt
uit de slibdeken en via het effluent wordt afgevoerd;
• Een indirecte verslechtering van de effluentkwaliteit doordat via het retourslib een extra fosfaatvracht naar de beluchtingstank wordt teruggevoerd die vervolgens door de verlaagde bio-P potentie van het actiefslib niet biologisch kan worden verwijderd.
Het optreden van fosfaatafgifte in de nabezinktank is van verschillende factoren afhankelijk.
Dit betreft o.a. de slibverblijftijd (in de nabezinktank), het zuurstofgehalte, het nitraatgehalte
en de slibleeftijd [ref. 12]. Fosfaatafgifte treedt pas op nadat het nog aanwezige zuurstof en
nitraat uit het slib is verwijderd en anaërobe omstandigheden zijn ontstaan. Dit proces verloopt sneller naarmate de slibleeftijd lager is. Het verlagen van de slibverblijftijd in de nabezinktank wordt echter als de belangrijkste factor gezien om het risico op fosfaatafgifte te
verminderen. In de literatuur [ref. 12 en 13] wordt gesteld dat fosfaatafgifte kan optreden na
enkele uren (> 2-3 uur) verblijftijd. De gerapporteerde fosfaatafgifte bedraagt hierbij enkele
tienden tot 1 mg/l. In een recent Fins artikel wordt fosfaatafgifte in de nabezinktank beschreven bij een slibverblijftijd boven de 4 uur [ref. 14].
Door intermitterend retourslib te pompen wordt per definitie de gemiddelde verblijftijd van
het slib in de nabezinktank vergroot. Zoals blijkt uit de modelberekeningen (zie paragraaf
8.4.4) kan de slibverblijftijd hierbij toenemen tot aanzienlijk hogere waarden dan de in de
literatuur gerapporteerde kritische verblijftijden van 2 tot 4 uur. Toepassing van een intermitterende retourslibregeling zal al gauw leiden tot een verhoging van de gemiddelde slibverblijftijd van 1-2 uur naar groter dan 2 uur. Afhankelijk van het type regeling en de instelling
daarvan kan het voorkomen dat de slibverblijftijd nog veel langer wordt (5 tot 10 uur).
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Het verdient daarom aanbeveling om nader onderzoek uit te voeren naar de volgende aspecten:
• onder welke omstandigheden vindt P-afgifte in de nabezinktank plaats. Mogelijke factoren die een rol spelen zijn: de slibverbliijftijd, de slibbelasting/slibleeftijd, het nitraatgehalte, het zuurstofgehalte en de diepte van de nabezinktank;
• onder welke omstandigheden leidt dit tot een directe verslechtering van de effluentkwaliteit;
• onder welke omstandigheden en in welke mate leidt dit tot een verlaging van de biologische fosfaatverwijderingscapaciteit.
9.4 SLIBINDIKKING
De mate waarin het slib in de nabezinktank kan indikken bepaalt (mede) het retourslibgehalte. Volgens de ontwerprichtlijnen kan het retourslibgehalte worden berekend als functie van de SVI (DSRS = 1.200 / SVI). Zowel op de rwzi Walcheren als op de rwzi Arnhem-Zuid
lijkt deze benadering redelijk overeen te komen met (enkele) praktijkmetingen bij continue
retourslibonttrekking. Bij het toepassen van intermitterende retourslibonttrekking worden op
beide rwzi’s echter (beduidend) hogere retourslibgehaltes gemeten, tot wel 20 kg DS/m3 bij
een SVI rond de 100 ml/g. Het retourslibgehalte is hier dus circa 50 tot 80% dikker dan volgens
de theorie (gebaseerd op continu onttrekking). Ook op andere rwzi’s waar met intermitterende regelingen wordt gewerkt is dit fenomeen opgemerkt (zie bijlage 1). Bij intermitterend
pompen wordt de slibverblijftijd in de nabezinktank kunstmatig lang gehouden en gaat de
nabezinktank meer als een slibindikker functioneren.
In Tabel 26 is een overzicht gegeven van de retourslibgehaltes die op de verschillende rwzi’s
met intermitterende retourslibregelingen zijn gemeten. Het in de praktijk gemeten retourslibgehalte bij intermitterend bedrijf is 20 tot 50% hoger dan op basis van de formule wordt
berekend.
TABEL 26

RETOURSLIBGEHALTE BIJ INTERMITTERENDE RETOURSLIBREGELINGEN

RWZI / Waterschap

SVI

Retourslibgehalte bij DWA

[ml/g]

Theorie (1.200 / SVI)

Intermitterend bedrijf

RWZI Walcheren

95 - 100

12 – 12,5

17 - 17,5

RWZI Arnhem-Zuid

70 - 75

16 – 17

19,5 – 21

RWZI Goedereede

150

8

10 - 12

RWZI Kralingseveer

110

11

15 – 15,5

WS Noorderzijlvest

80

15

20 - 25

9.5 INTERMITTERENDE REGELING
Zoals aangegeven in paragraaf 3.3 kan energiebesparing in het retourslibgemaal op verschillende manieren plaatsvinden. De belangrijkste wijze is het intermitterend verpompen van
het retourslib bij DWA. Hiervoor zijn vijf verschillende methoden genoemd. Deze methoden,
en de wijze waarop deze in het algemeen worden toegepast, zijn weergegeven in Tabel 27.
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TABEL 27

OVERZICHT VAN DE 5 TYPEN INTERMITTERENDE RETOURSLIBREGELINGEN

Nr.

Omschrijving

Tijdsinterval berekend op basis van

1

Tijdklok

Vaste waarden AAN / UIT

2

Influentdebiet

Influentdebiet en retourslibfactor

3

Effluentdebiet

Effluentdebiet en retourslibfactor

4

Massabalans

Influentdebiet en drogestofmetingen (beluchtingstank, retourslib)

5

Slibdeken

Slibniveau schakelpunten

Bij het regelen van het retourslib op debiet wordt meestal het influentdebiet genomen. Het
regelen op effluentdebiet is niet aan te bevelen aangezien de effluentdebietmeting direct
wordt beïnvloedt door het schakelen van het retourslibgemaal. Bij afschakelen van het retourslib neemt het effluentdebiet tijdelijk (sterk) toe en bij het inschakelen neemt het effluentdebiet tijdelijk af (zie modelberekening in Afbeelding 32). Het risico bestaat dan dat de procesregeling onstabiel wordt. Een test op de rwzi Kaffeberg door WBL heeft dit aangetoond
(zie bijlage 1).
Een intermitterende retourslibregeling op influentdebiet heeft als risico dat de ingestelde
retourslibfactor te laag is. Hierdoor kan een ongewenste stijging van de slibdeken bij DWA
optreden. Het bewaken van het proces door het toepassen van een slibspiegelmeting in één
of meerdere nabezinktanks, zoals gebeurt bij Waterschap Reest en Wieden (zie bijlage 1), kan
dit risico ondervangen.
Het regelen op slibdeken is beproefd op de rwzi Arnhem-Zuid (zie hoofdstuk 5) en de rwzi
Kralingseveer [ref. 10]. Op de rwzi Arnhem-Zuid is gebleken dat het alleen op slibniveau regelen kan leiden tot (onbewust) lange uitschakelperiodes die leiden tot lange slibverblijftijden
in de nabezinktanks. Dit heeft als risico dat ongewenste effecten kunnen optreden zoals fosfaatafgifte (rwzi Arnhem-Zuid) of mogelijk slibopdrijving door denitrificatie in de slibdeken. Op de rwzi Kralingseveer is eveneens een test uitgevoerd met het regelen op slibdeken.
Hierbij is er voor gekozen om een vangnet in de regeling in te bouwen door middel van een
tijdklok. Hierbij wordt de retourslibvijzel automatisch ingeschakeld als deze langer dan
2,5 uur uit staat.
Op zowel Arnhem-Zuid als Kralingseveer is de ervaring met het toepassen van slibspiegelmeters positief. De meetsensoren zijn betrouwbare en stabiel gebleken. Toch is het aan te bevelen
om een veiligheid in de procesregeling in te bouwen voor het geval de slibspiegelmeter niet
goed functioneert. De gevolgen van een foute of defecte meting kunnen groot zijn. Het kan
leiden tot te veel slibbuffering in de nabezinktanks of zelfs tot slibuitspoeling.
De procesregeling van de rwzi Kralingseveer lijkt een goed voorbeeld te zijn van een regeling
die gebruik maakt van de directe meting van de slibdeken en de zekerheid van een tijdklokregeling.
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10
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
10.1 CONCLUSIES
De belangrijkste conclusies die op basis van de inventarisatie kunnen worden getrokken zijn
weergegeven in de volgende paragrafen.
10.1.1 RETOURSLIBREGELINGEN
De meest eenvoudige wijze om energie te besparen is het sturen van de retourslibpompen of
vijzels op basis van actuele procesgegevens, zoals drogestofgehalte en SVI. In de praktijk wordt
de retourslibverhouding nog vaak (conservatief) ingesteld op basis van de ontwerpgegevens.
Deze optimalisatie is alleen mogelijk indien in de huidige situatie het onderste bereik van de
retourslibpompen of vijzels nog niet wordt benut. Op de rwzi Nijmegen is deze optimalisatie
doorgevoerd en is tevens de ondergrens van de retourslibvijzels verlaagd van 40% naar circa
15%. Deze aanpassing is alleen mogelijk indien vijzels worden toegepast. Omdat het rendement van een vijzel relatief ongevoelig is voor het toerental kunnen vijzels over het algemeen
verder worden teruggetoerd.
De meest toegepaste en effectiefste methode om energie te besparen is door de retourslibpompen of vijzels bij lage aanvoer intermitterend te bedrijven. Dit kan op verschillende manieren die allemaal (indien goed ingesteld en geregeld) tot een vergelijkbaar resultaat leiden. Het
meest eenvoudig en goedkoop is een tijdklokregeling. Hiermee kan op simpele wijze al relatief veel energie worden bespaard zonder dat dit tot problemen hoeft te leiden. De regeling
houdt geen rekening met gewijzigde omstandigheden (b.v. verslechtering van de slibeigenschappen), waardoor de slibdeken bij DWA zou kunnen stijgen. Een enigszins veilige instelling van de tijdklok is aan te bevelen.
Door de informatie van het proces zo goed mogelijk te gebruiken in de regeling kan de regeling optimaal functioneren en kan het beste resultaat worden behaald. Hiervoor lijkt de regeling op slibspiegel het meest geschikt. Deze regeling houdt wel rekening met gewijzigde
slibeigenschappen waardoor meer retourslib verpompt zal worden indien dit nodig is. Dit
houdt tevens in dat indien de slibeigenschappen verbeteren de slibpompen minder vaak in
bedrijf gaan, waardoor meer energie kan worden bespaard.
Bij toepassing van de massabalansregeling dient er voor te worden gewaakt dat de regeling
op drift raakt door een afwijking in de drogestofmeting. Voor elk type regeling geldt dat een
vangnet / bewaking is aan te bevelen. Hiermee kan worden voorkomen dat de slibdeken te
hoog wordt of dat de slibverblijftijd in de nabezinktank te lang wordt. Voor de regeling op
slibspiegelniveau kan dit bijvoorbeeld een tijdklokregeling zijn (zoals in Kralingseveer).
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10.1.2 ENERGIEBESPARING
Op basis van de beschreven praktijkcases wordt geconcludeerd dat een significante energiebesparing mogelijk is bij het verpompen van retourslib. Afhankelijk van de uitgangssituatie
en de systeemconfiguratie wordt een besparing van 30 tot 40% bereikt (met zelfs een uitschieter naar 60%). Dit leidt tot een verlaging van het energieverbruik op de rwzi van 1,5 tot 3%.
Er zijn verschillende maatregelen die kunnen leiden tot energiebesparing van het retourslibgemaal. Bij het onderzoeken van de mogelijkheden kan de volgende volgorde worden aangehouden:
• Het verlagen van het retourslibdebiet door te gaan regelen op basis van de actuele
procesgegevens;
• Het verlagen van het retourslibdebiet door het onderste bereik van de retourslibvijzel te
verlagen (geldt alleen voor retourslibvijzels);
• Het verlagen van het retourslibdebiet door intermitterend bedrijf van het retourslibgemaal;
• Het verlagen van het energieverbruik door de retourslibpomp op de optimale frequentie
te laten draaien (geldt alleen in het geval van retourslibpompen).
De werkelijke energiebesparing is afhankelijk van de specifieke situatie. Hierbij dient ook het
effect op andere processen te worden beschouwd. Zo is er een aantal processen die mogelijk
meer (b.v. interne recirculatie) en een aantal die mogelijk minder energie (b.v. slibverwerking)
zullen gaan verbruiken.
10.1.3 RISICO’S EN AANDACHTSPUNTEN
Tijdens de STOWA-workshop “energiezuinig retourslib” zijn risico’s en aandachtspunten bij
het toepassen van een intermitterende retourslibregeling genoemd (zie paragraaf 2.6). Op
basis van de ervaringen in de praktijk en de uitgevoerde modelberekeningen is over een aantal aandachtspunten meer duidelijkheid gekomen.
FOSFAATAFGIFTE IN DE NABEZINKTANK (SECONDARY RELEASE)
Doordat het slib gemiddeld langer in de nabezinktank verblijft, bestaat op rwzi’s met biologische fosfaatverwijdering het risico op fosfaatafgifte in de nabezinktank. Dit kan leiden tot
een indirecte of een directe verslechtering van de effluentkwaliteit. Tijdens het onderzoek op
de rwzi Arnhem-Zuid (zie paragraaf 5.4.2) is een directe verslechtering waargenomen onder
extreme omstandigheden (slibverblijftijd in de nabezinktank van langer dan een dag). Op
basis van een globale literatuurrecherche kan worden aangenomen dat bij een slibverblijftijd
langer dan 2 tot 4 uur de kans op fosfaatafgifte gaat toenemen. De slibverblijftijd bij een continue retourslibregeling zal over het algemeen korter zijn. Uit de modelberekeningen blijkt
dat een dergelijke slibverblijftijd bij een intermitterende retourslibregeling wel makkelijk
kan optreden. Hiermee dient bij de opzet en de instelling van de retourslibregeling rekening
gehouden te worden, bijvoorbeeld door een maximale uitschakeltijd in te stellen. Aanbevolen
wordt om dit aspect nader te onderzoeken (zie paragraaf 10.2).
SLIBINDIKKING IN DE NABEZINKTANK
Doordat de retourslibpomp regelmatig uit staat in een intermitterende regeling, gaat de nabezinktank meer als indikker fungeren. Hierdoor neemt de hoeveelheid slib in de nabezinktank
en het retourslibgehalte toe. Uit de praktijkmetingen blijkt dat het retourslibgehalte 20 tot
50% hoger is dan bij continue retourslibonttrekking. De totale hoeveelheid te verpompen
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retourslib neemt hierdoor af. Dit kan tot besparingen in de slibverwerking leiden. De verregaande indikking brengt echter ook een aantal risico’s met zich mee:
• Verstopping van leidingen. Op de rwzi Goedereede bestaat het risico dat de retourslibleiding verstopt bij een te hoog slibgehalte. Om dit te voorkomen is in de retourslibregeling
een veiligheid ingebouwd waardoor de pomp bij een maximum retourslibgehalte in bedrijf gaat. Uit de andere praktijkcases zijn geen negatieve consequenties van een verhoogd
retourslibgehalte gebleken.
• Lange slibverblijftijd in de nabezinktank. Indien de retourslibregeling plaatsvindt op
basis van een slibdekenregeling kan het voorkomen dat het slib zo goed indikt dat het
heel lang duurt voordat de retourslibpomp wordt aangestuurd. Op de rwzi Arnhem-Zuid
heeft dit tot fosfaatafgifte geleidt. Bij het Waterschap Noorderzijlvest is de ervaring dat
bij een laag slibgehalte in de beluchtingstank het kan gebeuren dat de retourslibpompen
bijna nooit meer aangaan en dat een groot deel van het slib in de nabezinktank komt te
liggen (zie bijlage 1).
OPPERVLAKTEBELASTING / VERDELING NABEZINKTANKS
Bij het toepassen van intermitterend bedrijf van de retourslibpompen (of vijzels) op rwzi’s
met meerdere nabezinktanks, dient de regeling van de verschillende pompen (of vijzels) goed
op elkaar te worden afgestemd. Hierbij spelen twee aspecten een rol:
• Indien één retourslibgemaal wordt stilgezet zal de betreffende nabezinktank tijdelijk
zwaarder worden belast. Het retourslib van de andere nabezinktanks zal de betreffende
nabezinktank extra belasten. Zolang dit voor alle nabezinktanks in dezelfde mate gebeurd, en de pompen niet te lang uitstaan, zal dit geen probleem opleveren.
• Indien alle retourslibgemalen tegelijkertijd worden stilgezet leidt dit tot een sterke toename van de oppervlaktebelasting van alle tanks. Zoals beschreven in paragraaf 8.3.7
hoeft dit bij DWA geen probleem op te leveren. Voor andere processen op de rwzi (spuislibonttrekking, belasting van de selector / anaërobe tank) is een dergelijke werkwijze niet
wenselijk.
Indien de intermitterende retourslibregeling slechts op een deel van de nabezinktanks
wordt toegepast (bijvoorbeeld tijdens een testperiode) dient ervoor te worden gewaakt dat
de nabezinktank niet wordt leeggetrokken. Bij lage aanvoer kan het voorkomen dat er meer
retourslib uit de betreffende tank wordt onttrokken dan dat er aan debiet wordt toegevoerd.
Dit fenomeen is o.a. op de rwzi Goedereede waargenomen zonder grote gevolgen. Op de rwzi
Arnhem-Zuid is echter de slibspiegelmeter droog komen te hangen waardoor de retourslibpomp niet meer werd uitgeschakeld.
10.1.4 ONTWERPASPECTEN
Er zijn verschillende ontwerprichtlijnen voor de berekening van het retourslibdebiet
(zie paragraaf 2.2). De berekening van het retourslibgehalte is hierbij afhankelijk van de SVI.
De berekening van het retourslibgehalte varieert van 875 / SVI (ATV-131, ref. 3) tot 1.200 / SVI
(STORA, 1981, ref. 1). Op basis van de praktijkervaringen beschreven in dit rapport wordt aanbevolen de STORA-richtlijn (1.200 / SVI) te hanteren. Deze richtlijn biedt voldoende zekerheid
bij RWA en voorkomt dat de retourslibcapaciteit bij DWA veel te hoog wordt.
Bij het ontwerp van een pomp wordt vaak de maximale capaciteit als uitgangspunt genomen,
waardoor het bereik in het onderste gebied wordt beperkt. Aanbevolen wordt om bij de keuze
van een retourslibpomp de optimale keuze te maken voor de nominale capaciteit. Indien het
regelbereik onvoldoende is kan worden gekozen voor meerdere pompen (of vijzels) per nabezinktank of intermitterend bedrijf.
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10.2 AANBEVELINGEN
Het toepassen van een intermitterende retourslibregeling kent een aantal risico’s en aandachtspunten (zie paragraaf 10.1.3), waarvan secondary release van fosfaat de belangrijkste
is. Het verdient de aanbeveling om dit aspect nader te onderzoeken.
Op basis van de praktijkervaringen en analyses beschreven in dit rapport kan globaal worden
afgeleid onder welke omstandigheden een aanpassing van de retourslibregeling interessant
kan zijn. Indien aan één of meer voorwaarden uit de onderstaande checklist wordt voldaan
kan het interessant zijn met betrekking tot energiebesparing. Uiteraard dient per situatie te
worden nagegaan of de kosten (benodigde investeringen) opwegen tegen de baten (energiebesparing).
AFBEELDING 36

CHECKLIST BESPARINGSPERSPECTIEF ENERGIEZUINIGE RETOURSLIBREGELING

ONTWERP
s 0ER NABEZINKTANK IS één retourslib pomp of vijzel aanwezig
s $E opvoerhoogte van het retourslibgemaal is relatief hoog
s $E RWA/DWA verhouding is relatief hoog
PROCESCONDITIES
s $E RWZI IS HYDRAULISCH onderbelast
s (ET slibgehalte is (vaak) lager dan volgens het ontwerp
s $E SVI is (vaak) lager dan volgens het ontwerp
s $E FOSFAATVERWIJDERING VINDT DEELS CHEMISCH PLAATS
s (ET RETOURSLIBGEMAAL DRAAIT VAAK OP minimumcapaciteit
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BIJLAGE 1

INVENTARISATIE
De waterschappen waar energiebesparingsmaatregelen in de praktijk worden toegepast zijn
onderstaand weergegeven (stand van zaken 3e kwartaal 2010):
HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN (HDSR)
• Op 3 rwzi’s vindt intermitterend bedrijf van de retourslibpompen/vijzels plaats. Op de
rwzi Rhenen gebeurt dit al circa 2 jaar en staan de pompen 3 uur per dag stil (12% energiebesparing). Op de rwzi De Bilt en Zeist is de regeling al wel geïmplementeerd maar
nog niet actief. In de komende jaren wordt dit principe uitgerold over de andere 14 rwzi’s.
• De retourslibregeling op de rwzi Rhenen vindt plaats op basis van het influentdebiet.
Onder een bepaald laag influentdebiet treedt de loop-/wachttijd regeling in werking. De
loop- en wachttijden zijn instelbaar. Indien het influentdebiet gedurende een bepaalde
tijd boven een debietsetpoint komt (dit setpoint is iets hoger dan het afschakelpunt) wordt
de normale regeling weer opgepakt.
• Op de rwzi Bunnik is hevelruiming en wordt dit principe niet toegepast.
• Een aandachtspunt is de relatie met de spuislibonttrekking. Op sommige rwzi’s wordt het
spuislib uit de retourslibput onttrokken. Het intermitterend bedrijf van de vijzels wordt
niet toegestaan tijdens spuislibonttrekking.
WATERSCHAP SCHELDESTROMEN (WSSS)
• Op de rwzi Walcheren wordt een intermitterend bedrijf van de retourslibpompen getest
(zie hoofdstuk 4). Indien dit succesvol verloopt, wordt het uitgerold over andere rwzi’s.
Het onderzoek richt zich op twee aspecten.
• De eerste is de zogenaamde fluxoptimalisatie. Hierbij wordt de FO van de retourslibpomp zodanig ingesteld dat deze in het onderste bereik energie-efficiënter werkt.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit niet bij elke FO mogelijk is en dat dit ook
kan leiden tot een verlaging van de pompcapaciteit in het bovenste bereik.
• Het tweede onderzoeksaspect is het intermitterende bedrijf van de retourslibpomp.
Het effect hiervan is tweeledig. Enerzijds wordt minder slib verpompt omdat op dit
moment bij lage aanvoer te veel retourslib wordt verpompt. Anderzijds wordt de pomp
altijd op maximale capaciteit gebruikt, wat het meest energie-efficiënt is. De loop-/
wachttijd wordt berekend op basis van het influentdebiet.
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA (WSHD)
• Op de rwzi’s Goedereede en Ridderkerk vindt bij DWA intermitterende retourslibonttrekking plaats. Het retourslibdebiet wordt hierbij berekend op basis van het drogestofgehalte
in de beluchtingstank en het berekende retourslibgehalte (1.200 / SVI).
• Op de rwzi Goedereede vindt een on-line drogestofmeting in de beluchtingstank plaats.
De SVI wordt handmatig ingevoerd door de bedrijfsvoerder. Op de rwzi Ridderkerk worden
zowel de SVI als het slibgehalte door de bedrijfsvoerder ingevoerd.
• Op de rwzi Goedereede is deze regeling alleen in werking als de slibontwatering in bedrijf
is. Het doel van de regeling is om een hoog drogestofgehalte in het retourslib te bewerkstelligen en daarmee het debiet naar de slibontwatering laag te houden.
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• Er is altijd minimaal 1 vijzel in bedrijf om de voeding van de selector en de spuislibafvoer
zeker te stellen.
• De regeling is projectmatig geverifieerd. Hieruit bleek dat de regeling goed functioneert
en de massabalans klopt.
• De implementatie van deze regeling op andere rwzi´s is als businesscase uitgewerkt. De
energiebesparing in de waterlijn bedraagt 3%.
WATERSCHAP HUNZE & AA’S (WSHA)
• Op de rwzi Vriescheloo is vanaf medio 2010 een proef uitgevoerd waarbij de retourslibregeling op basis van het slibdekenniveau in de nabezinktank wordt gestuurd. Boven een
bepaald niveau treedt de retourslibonttrekking in werking. Vanwege te veel indikking van
slib in de nabezinktank is de proef na enkele maanden gestopt.
• De rwzi heeft 1 AT- 1NBT en 2 pompen. Bij DWA is het laagste bereik van één pomp te hoog.
• De primaire insteek is niet energiebesparing maar het creëren van een slibdeken bij lage
aanvoer.
• Er is nu een regeling op het influentdebiet, waarbij wordt gestuurd op een voortschrijdend influentdebiet. De periode van het berekenen van het voortschrijdend gemiddelde
moet per rwzi instelbaar zijn omdat er rwzi’s zijn die 24 uur per dag water aanvoer hebben maar ook rwzi’s die maar 10 uur per dag aanvoer hebben. Teven is gezien dat bij een
te lange pauzetijd fosfaatafgifte plaatsvindt.
• De energiebesparing op de rwzi is circa 2%. Aangezien er geen aparte kWh-meters voor de
retourslibpompen zijn is besloten de proef ook uit te voeren op de rwzi Oude Pekela, waar
deze wel aanwezig zijn.
WATERSCHAP REGGE EN DINKEL (WSRD)
• Op de rwzi Almelo-Sumpel worden de retourslibpompen beneden een bepaald minimum
influentdebiet intermitterend bedreven. Er zijn vier nabezinktanks. De looptijd bedraagt
15 minuten per nabezinktank. Van elke nabezinktank wordt 15 minuten slib onttrokken en
vervolgens 45 minuten niet. Op deze wijze is altijd 1 retourslibvijzel in bedrijf.
• Op de rwzi Oldenzaal is een soortgelijke regeling.
WATERSCHAP RIVIERENLAND (WSRL)
• Op één van de nabezinktanks van de rwzi Nijmegen wordt een retourslibregeling op basis
van de formule 1200 / SVI getest (zie hoofdstuk 7). De actuele SVI wordt handmatig ingegeven. De slibspiegelmeter wordt als bewaking gebruikt. Daarnaast is het onderste bereik
van de FO van de retourslibvijzels verlaagd van 40 naar 15%. Dit alles leidt tot een aanzienlijke verlaging van het retourslibdebiet bij DWA, een verhoging van het retourslibgehalte
en een vermindering van het spuislibdebiet. Er wordt geen verhoging van de slibdeken
waargenomen, maar dit kan te maken hebben met de plaats van de slibspiegelmeter.
• Op rwzi Arnhem-Zuid wordt op één van de nabezinktanks een retourslibregeling op basis
van de slibspiegelmeting getest (zie hoofdstuk 5). Bij DWA wordt de retourslibvijzel afgeschakeld bij een laag slibniveau (30 cm) en aangeschakeld bij een hoog slibniveau (50 cm).
Vooralsnog is het de besparing nihil. Overwogen wordt om de schakelniveaus te verhogen.
• Bij een aantal kleinere rwzi’s wordt retourslib bij lage aanvoer intermitterend bedreven.
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WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL (WRIJ)
• Op de rwzi Nieuwgraaf en Olburgen wordt bij DWA intermitterend retourslib verpompt.
De aansturing van de intermitterende regeling is een tijdsinstelling.
• Op de rwzi Nieuwgraaf is per straat met 3 nabezinktanks telkens 1 retourslibpomp
gedurende 1 uur in bedrijf. Dit betekent dus dat deze daarna 2 uur uit bedrijf is. Als de
pomp in bedrijf is wordt deze op een hoger niveau dan het minimum debiet ingesteld
(maar niet maximaal), wat energetisch gunstiger is.
• Positieve effecten zijn een zwaardere vlokbelading in de selector en een langere verblijftijd
in de selector en anaërobe tank. Er zijn geen negatieve effecten op de stikstofverwijdering
waargenomen. De biologische fosfaatverwijdering blijft problematisch op deze rwzi.
• Op de rwzi Olburgen is dezelfde regeling actief. De installatie heeft 1 beluchtingstank
en 5 nabezinktanks (2 nieuw, 3 oud). In de regeling zijn 2 van de 5 retourslibpompen in
bedrijf. Het verlaagde retourslibdebiet heeft geleidt tot een verminderde terugvoer van
nitraat naar de anaerobe tank. Als gevolg is de biologische fosfaatverwijdering op gang
gekomen.
• De beschreven regeling wordt standaard opgenomen bij nieuwe installaties en is (waarschijnlijk) ook toegepast op rwzi Winterswijk en rwzi Holten.
WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG (WBL)
• Op de rwzi Kaffeberg is een test uitgevoerd met intermitterende regeling van de retourslibpompen. De retourslibregeling vindt plaats op basis van het effluentdebiet. De omschakeling naar intermitterende regeling vindt ook plaats op basis van een bepaald minimum effluentdebiet. Afhankelijk van het effluentdebiet en de minimale capaciteit van de
retourslibvijzel wordt de puls-/pauzetijd van de regeling berekend.
• Op basis van deze proef is geconstateerd dat een intermitterende regeling op basis van
het effluentdebiet niet mogelijk is. Dit is een gevolg van de hydraulische buffering van
de waterlijn.
• Indien het effluentdebiet 500 m3/uur is en de vijzels worden uitgezet dan neemt het
effluentdebiet toe tot ca. 1000 m3/h. Dit verschijnsel duurt ca. 20 a 30 minuten voordat
de situatie weer stabiel is (500 m3/h). Na het uitzetten van de vijzels blijft het niveau in
de beluchtingstank nog hetzelfde. Dit betekent dat ook de aanvoer naar de nabezinktanks in eerste instantie gelijk blijft.
• Als vervolgens de vijzels weer worden ingeschakeld zakt het debiet tot 0 m3/h om
vervolgens zeer geleidelijk weer tot de stabiele situatie van 500 m3/h te komen. Ook
dit duurt ca. 20 a 30 minuten. Hierbij wordt eerst het niveau in de beluchtingstank
verhoogd, voordat het in de effluentdebietmeting merkbaar is.
• Conclusie: de verstoring op het effluentdebiet is dermate groot dat sturing op ditzelfde effluentdebiet niet mogelijk is.
• Als alternatief wordt een intermitterende regeling op basis van het influentdebiet of de
slibspiegel overwogen. Dit zal dan op een andere installatie worden getest omdat deze
metingen niet voorhanden zijn op de rwzi Kaffeberg.
WATERSCHAP AA EN MAAS (WSAM)
• De retourslibvijzels/pompen worden op alle rwzi´s al jarenlang intermitterend bedreven
bij lage aanvoer. De intermitterende regeling wordt vervolgens op tijd gestuurd.
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WATERSCHAP DE DOMMEL (WDD)
• Op de rwzi’s Eindhoven en Sint-Oedenrode wordt een loop/wachttijd regeling toegepast.
Het retourslibdebiet wordt geregeld op basis van een vaste ratio met het effluentdebiet.
Op basis hiervan wordt de loop- en wachttijd berekend.
• Op de rwzi Eindhoven wordt daarnaast een fluxregeling in de FO geactiveerd (net als op
de rwzi Walcheren). De komende 2 maanden wordt onderzocht welk effect deze functie
heeft. Hierbij wordt per pomp het debiet en het stroomverbruik met en zonder fluxregeling gemonitord. Eenzelfde regeling wordt door WDD ook op een influentgemaal getest.
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN KRIMPENERWAARD (HHSK)
• De standaard retourslibregeling van HHSK is al anders dan normaal. Bij DWA wordt de
vijzel gestuurd op het influentdebiet. Bij RWA wordt echter de retourslibvijzel tijdelijk
uitgezet om geforceerd een slibdeken in de nabezinktank op te bouwen. Na een bepaalde
tijd wordt de vijzel op lage capaciteit aangezet. Het doel hiervan is om de slibbelasting van
de nabezinktanks bij RWA te verlagen.
• Op de rwzi Kralingseveer vindt sinds 2 maanden een test plaats om bij DWA de retourslibvijzel intermitterend te bedrijven. Hierbij wordt het aan- en uitschakelen van de vijzel op
basis van een slibhoogtemeting gestuurd. In één van de acht nabezinktanks wordt dit nu
gedaan en de ervaringen zijn positief.
• Inmiddels is besloten om deze regeling op alle acht nabezinktanks toe te passen. Hiertoe
worden alle tanks voorzien van een slibhoogtemeting. HHSK heeft berekend dat de besparing op energie € 25.000 per jaar bedraagt. De investering is naar verwachting een ton.
• Mogelijk dat dezelfde regeling ook op de twee andere rwzi’s (Groenedijk en Kortenoord)
zal worden geïmplementeerd.
WATERSCHAP REEST EN WIEDEN (WSRW)
• Er zijn energiebesparende regelingen op het retourslib op de rwzi’s Dieverbrug, Smilde,
Meppel en Echten. De retourslibregeling vindt plaats op basis van het influentdebiet
(instelbare ratio). Beneden een bepaald debiet wordt overgeschakeld op intermitterend
bedrijf. De loop-/wachttijd cyclus is 10 minuten. Voor elke cyclus wordt op basis van het
influentdebiet berekend hoeveel minuten de retourslibpompen worden aangeschakeld.
• Op de rwzi Meppel wordt daarnaast een slibspiegelmeting als bewaking toegepast.
• De spuislibonttrekking vindt direct uit het retourslibgemaal plaats. Dit betekent dat ook
als de pomp/vijzel uit staat het onttrekken van spuislib gewoon doorgang kan vinden.
WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST (WSNZ)
• In 2006 is een standaardregeling op alle rwzi’s geïntroduceerd waarbij de retourslibpompen bij lage aanvoer intermitterend worden geregeld. De berekening van het benodigde
retourslibdebiet vindt plaats op basis van een massabalans. Tijdens intermitterend bedrijf
wordt per kwartier berekend hoeveel minuten de pomp op laagtoeren zal draaien.
• In de massabalans wordt het retourslibgehalte berekend met de formule 1.200 / SVI. De
ervaring van het waterschap is dat deze formule conservatief is en dat in de praktijk aanzienlijk hogere retourslibgehaltes worden gemeten (20-25 g/l bij een SVI van 80 ml/g).
• In de zomer wordt het slibgehalte in de beluchtingstanks verlaagd tot soms wel 1,5 g/l. Het
gevolg is dat de retourslibvijzels nauwelijks meer actief zijn. In de nabezinktanks vindt
een slibindikking met een factor 10 plaats.
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BIJLAGE 2

RESULTATEN VAN DE VACCARI-MODEL
BEREKENINGEN
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5HJHOLQJ 7LMGNORNUHJHOLQJ $$1 PLQXWHQ8,7 PLQXWHQ 

REGELING
1

TIJDKLOKREGELING (AAN = 60 MINUTEN, UIT = 40 MINUTEN)
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5HJHOLQJ 6OLEGHNHQUHJHOLQJ $$1 FP8,7 FP 

REGELING
2

SLIBDEKENREGELING (AAN = 45 CM, UIT = 25 CM)









672:$,QYHQWDULVDWLHSUDNWLMNFDVHV
5DSSRUWHQHUJLH]XLQLJUHWRXUVOLE

ELMODJH


75



STOWA 2011-14 INVENTARISATIE PRAKTIJKCASES ENERGIEZUINING RETOURSLIB





5HJHOLQJ ,QIOXHQWGHELHWUHJHOLQJ 59 $$1 P 8,7 P 
REGELING 3
INFLUENTDEBIETREGELING (RV = 0,55 / AAN = 300 M3, UIT = 50 M3)
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5HJHOLQJ 0DVVDEDODQVUHJHOLQJ $$1 NJ'68,7 NJ'6 
REGELING 4
MASSABALANSREGELING (AAN = 5.000 KG DS, UIT = 2.500 KG DS)
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