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Zoals bekend komt in hetwestelijk havengebied van Amsterdam denieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie van dehoofdstad testaan (zieookdevorige H 2 Oj. Vanaf zooó moetzederwzi's in hetzuidenenoosten van destad vervatyen. DeDienstWaterbeheer enRiolering enWittevcentBos zijn
bezig methetdefinitiefontwerp.De beschikbare ruimte iszeerbeperkt.Daarom moeten creatieve
ruimtebesparendeoplossmgcngevondcn worden. In dehuidige opzet iseengroot deelvan het
beschikbare terreingereserveerd voornabezinktanks. Door verhoging van de(ontwerp) oppervlaktebelasting iseensubstantiële ruimtebesparing mogelijk.
Opbasis van literatuuronderzoek en een
uitgebreide inventarisatie van praktijkresultaten zijn een tweetal mogelijke oplossingen
voor het toepassen van een hogere oppervlaktebelasting uitgewerkt: dieper bouwen volgens
deATVrichtlijn en/ofverbetering van deslibafscheiding door toepassing van stromingsgeleiding (deflectieconus).

Ajb.1:

Het betreft hierbij grote ronde nabezinktanks met een diameter van meer dan
50meter. Dit artikel beschrijft de resultaten
van eenverkenning van bovengenoemde punten engeeft aan aan welke zaken in het definitieveontwerp en bestek verder worden uitgewerkt en naar verwachting in 2003-2005
zullen worden gerealiseerd.

Ontwerplijnen nabezinking
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DeSTOWA-methode isopgesteld op basis
van deDuitseATVA131uit 1976in combinatie
met praktijkgegevens. Zowel bij deATV-als
STOWA-methode wordt uit het slibgehalte en
deslibvolumeindex (SVI)het slibvolumeberekend en de toelaatbare oppervlaktebelasting
viaeen empirische relatiebepaald.DeMWRc
en fluxontwerpmethoden zijn slecht vergelijkbaar mer deATV-en STOWA-methoden,
omdat de bepaling van de slibbezinkcigenschappenopeenandere manier plaatsvindt.
Opvallend isdat zoweldeMWRc/flux als
deaandeSTOWAverwanreATV-methode
doorgaans uitgaan van oppervlaktebelastingen dieenkele tientallen procenten hoger liggen dan bij deSTOWA-methode. Tegelijkertijd
wordt hierbij echter uitgegaan van kantdiepten vandrie tot vier meter.Volgensde literatuur 1 ' hangt deconservatieve ontwerpmethodevan deSTOWAmet name samen met de
ondiepe tanks (1,5tot 2 meter) die in Nederland worden toegepast.Dit iseen typisch Hollandse ontwikkeling wegens de hoge
(grond)watersranden en daarmee samenhangende hoge bemalings- en bouwkosten.
In afbeelding 1 istezien hoedeverschillendeontwerplijnen met elkaar samenhangen.
Vooreen alternatieve berekening ten
opzichte van deSTOWA-methode lijkt deATV
A131 het meest geschikt,omdat hierbij van
dezelfde SVIgebruik wordtgemaakt en deze
methoden aan elkaarverwant zijn. In afbeelding 1 is tezien dat bij deATV-methoden van
195)1 en 1999een aanzienlijk hogere oppervlaktebelasting mogelijk isdan volgens deSTOWA-methode wordr berekend.

Ontwerplijnennabezinktanksvolgensdeverschillendemethoden.
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InScientific andTechnicalReport nr.6
van deIAWQJJstaat eenuitgebreid overzicht
van deontwerpmethoden die wereldwijd
worden toegepast. Hoofdzakelijk onderscheiden wedeAngelsaksische MWRcen fluxmethoden aan deenekant en deATV-enSTOWA-methoden aan de andere kant.
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InNederland zijn vrijwel geen praktijkervaringen met grote diepe ronde nabezinktanks
beschreven.Witteveen+Bos heeft in het ontwerp vanderwzi Olburgen (1974)diepe
nabezinkranks toegepast.Detoegepaste slibvolumebelasting (450l/m2.h) is substantieel
hoger dan de toelaatbare slibvolumebelasting
volgens deSTOWA-richtlijn. Dewerking is
goed.

Slibvolume VSv (ml/l)
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Berekening nabezinktanks met
ATV-A 131(15*99)
Deberekening vande maximaal toelaatbareoppervlaktebelasting en kantdiepte volgens
deATV-methode2'-5'vindt plaats door het berekenen van een aantal parameters dievia eenvoudige vergelijkingen met elkaar samenhangen.Inverband met dediepere tanks isde
benodigde slibbuffering altijd voldoende.De
toegepaste iteratie van deSTOWA-methode,
waarbij deslibbuffering vaakeen beperkende
factor is,ishierbij niet nodig. Uitgangspunten
zijn deindiktijd in denabezinktank (2uur),de
slibvolumeindex (120ml/g) en een maximale
slibvolumebelastingvan500l/m 2 .h(bij horizontaaldoorstroomde nabezinktanks enSS
lager dan 20mg/l isdit volgensATVacceptabel).Erwordt een actief-slibgehalte opde
bodem van de tank berekend van 10,5g/l.
Wemoeten zelfnogeen keuze maken voor
het actief-slibgehalte bij RWA.Wijstellen voor
hierbij de maximale 30procent buffering van
deSTOWAaan tehouden. Het actief-slibgehalte bij RWAisdan 3,5g/l. Indat gevalgeeft de
ATV-methode een maximale oppervlaktebelasting van 1,19 m/h. DWRen Witteveen+Bos
hebben gekozen voor een oppervlaktebelasting
van 1 m/h. Dit betekent een toename ten
opzichte van de maximale oppervlaktebelasting van deSTOWA-methode van 20procent.
Deresultaten vandeberekenmethoden conform ATV-A131(1999)enSTOWAzijn in tabel1
samengevat. Tevenszijn in deze tabel deresultaten van het 'Nieuwveer'-onderzoek met
deflcctieschotten (zieverderop) verwerkt.
Hiermee passen denabezinktanks op het
voor de rwziAmsterdam-west beschikbare terrein.Deberekening vande vereiste tankdiepte
isopgenomen in tabel2.
Uit tabel 2 volgt dat met een diameter van
52,2m en een bodemhelling van 1:12 de bijbehorende kantdiepte 3,2m bedraagt.

ondiepe tanks)geven echter aan dat een
retourslibgehalte van 8tot 10g/l realistisch is.
Veiligheidshalve isbesloten uit tegaan van een
retourslibgehalte van 8g/l. De retourslibfactor
wordt dan0,78.
Tevens zalworden uitgegaan van een goed
regelbare/instelbare retourslibcapacitcit (vijzelsofpompen met dcbietmeting), aangezien
eengeoptimaliseerde regeling/sturing van de
retourslibcapaciteit eenpositiefeffect heeft op
het voorkomen van kortsluitstromen 5 '.
Deflectieschotten
Het deflectieschot ofwel de deflectieconus
ofwel deSombrero (=Mexicaanse hoed) wordt
in toenemende mate in Nederland toegepast in
nabezinktanks. Eendergelijke constructie
vermindert het negatieve effect van kortsluitstromen. Hierdoor ontstaat een hoger retourslibgehalte en een kleiner benodigd retourslibdebict. Daarnaast isdeclaim dat de
verbeterde slibafvoer door verminderde kortsluitstroming tussen invoer en retourslib leidt
tot een lagereslibspiegelen minder snelle
stijging van deslibspiegel bij maximale belasting, waardoor het risico op slibuitspoeling
afneemt.
In het volgende overzicht worden ervaringen vaneen aanral waterkwaliteitsbeheerders
vermeld:
Dienst Waterbeheer en Riolering
Denabezinktanks van derwzi's Horstermeer,Amsterdam-oost,Huizen enAmstelveen
zijn voorzien vandeflectieschotten. Zowel op
derwzi'sAmsterdam-oost alsAmstelveen is
onderzoek uitgevoerd. Detanks met deflectieschotten van de rwziAmsterdam-oost hadden
een lagereslibspiegel (circa0,5m)en een hoger

Tabel1.
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Hoogheemraadschap van West-Brabant
Het Hoogheemraadschap van West-Brabant isbij het STOWA-onderzoek naar grote
nabezinktanks 6 betrokken geweest en heeft
vertrouwen inde resultaten'!. Volgens dit
onderzoek iseen 33procent hogere oppervlaktebelasting mogelijk dan volgens deSTOWArichtlijnen. Deze conclusie isgebaseerd op drie
full-scale experimenten met de rwzi Nieuwveer.In het onderzoek zijn twee identiek
bedreven nabezinktanks vangelijk formaat
(53m diameter),waarvan één met Sombrero
vergeleken.Detank is in deproeven respectievelijk onderbelast, kritisch belast en overbelast.Bijdeuitbreiding van de rwzi's Dongemond en Bath zullen deflectieschotten in de
nieuwe nabezinktanks worden geïnstalleerd.
Inde huidige situatie zijn de nabezinktanks
nog niet opdezehogere belasting ontworpen,
maar deverwachting isdat in de toekomst,
mede afhankelijk van meer praktijkresultaten,
devolumebelastingvan deze tanks kan
worden verhoogd.
Wetterskip Frysldn
Wetterskip Fryslân8'heeft deflectieschotten toegepast opderwzi's Bergum, Leeuwarden enHeerenveen. InBergum functioneren
denabezinktanks uitstekend enzijn erbelastingen van meer dan r,om/h gehanteerd. Hierdoor ishet mogelijk geweest debouw van extra
nabezinktanks enige tijd uit testellen.Bij de
rwzi Heerenveen blijkt slibophopingop de
horizontale rand van deSombrero op te treden.
Deexacteoorzaak hiervan isniet bekend. Dit
wordt nog nader onderzocht.

Oppervlaktebelastingnabezinktanksmetverschillendeberekenmethoden.

methode
BijdeATVA131 wordt uitgegaan van relatiefhoge retourslibverhoudingen. Er wordt
geadviseerd bij horizontaal doorstroomde
nabezinktanks deretourslibfactor (=verhouding Qretour/QDWA) op 1 uit teleggen, maar
indepraktijk niet groter telaten worden dan
0,75.Bijgrotere retourslibfacroren neemr het
risico voor kortsluitstromen toe.Dit wordr
doordeSTOWAbevestigd*).Deze rerourslibfactor ishoger dan de waardedie in Nederland
doorgaans toegepast wordt (bij een slibgehalte
van
3.5g/l bij RWAgeeft de STOWA-methode
een retoutslibverhouding van 0,54).Deze hoge
waarden zijn gebaseerd opderelatieflage
retourslibconcentraties dieATVA131berekent
(0,7maal slibgehalte opdebodem nabezinktank=7,4g/l).Deervaringen in Nederland (bij

retourslibgehalte (circa 2g/l) dan de andere
tanks.

q-a
(m)/m 2 .h)

VSV-rwa
(l/m 2 .h)

kantdiepte

STOWA
STOWA-deflectieschot

0,81

340

2,0

0,90

378

2,2

ATV

1,00

420

3.2

Tabel2.Berekeningvan dedieptevan denabezinktanksvolgensATVA131

parameter
helder water zone
scheidingszone
bufferzone
indikzone
totalediepte op tweederde vandestraal

diepte (m)
0,5
1,5
0,7
1,2
3,9
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Keuzen voor het ontwerp A'dam-west
• VolgensATVA131iseen hogere retourslibcapaciteit nodig dan volgens deSTOWAmethode.Vooralsnog wordt geadviseerd
uit tegaan vaneen hogere capaciteit dan
gebruikelijk: een retourslibverhouding
van0,78bij RWA(het retourslibgehalte is
dan 8g/l).Een zorgvuldige regeling van
het retourslibdebict wordt aanbevolen;
•

Geadviseerd wordt de plaatsing van de
deflectieschotten voor tebereiden voor de
toekomst. Indien tezijner tijd een performanceverbetering verwacht wordt, kunnen opdat moment demeest uitontwikkeldedeflectieschotten worden
geplaatst. *
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optreden.
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