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drogestofgehalte na drainage), ook het
aanvangsgehalte qua drogestofen de opvulhoogte bepalend zijn voor dedrainagetijd. De
twee laatstgenoemde parameters staan in relatie tot het slibafvoer- en opbrengregime. Hoe
efficiënter het slib draineert, des tegroter is
het effect van deverdamping en des te hoger
het einddrogestofgehaltc Dit laatste heeft als
bijkomend voordeel dat de slibruimingstijd
sterk kan worden beperkt, indien drainage en
verdamping resulteren in een kruimelig en/of
sterk ingescheurd slib.Hierdoor kunnen in
principe meerdere sliblagen worden opgebracht, zonder dat de drainage van een nieuw
opgebrachte laag(metkbaar) wordt belemmerd door de vorige.De ruimingsfrequentie
kan hiermee beperkt worden tot één of twee
maal perjaar. Voorde verdampingstijd geldt:

Natuurlijkontwaterenop
pompstationBunnik
E. KOREMAN, G R O N T M I J WATER EN RESTSTOFFEN
H. LEIJSSEN, HYDRON M I D D E N - N E D E R L A N D

Natuurlijke ontwatering van drinkwaterslib isnog altijd aantrekkelijk bij kleine productielocaties
cugocd ontwaterbaar slib. Zeker wanneer voldoende aandacht wordt besteed aan bedrijfsvoering en
liet droogbedontwerp. Op pompstation Bunnik heeft lietWaterleidingbedrijf Midden-Nederland
een tweetal overkapte betonnen droogbeddengeïnstalleerd voordeontwatering van ijzerhoudend
drinkwaterslib. De overkapping bestaat uit eenvoudig teverwijderen boogsegmenteu, die voorzien
zijn van eengoede ventilatie. De uitvoering isgebaseerd op de toenmalige eisen van de Reststoffenuuie reu aanzien van een nuttige afzet van het drinkwaterslib. Her slib wordtdooreen pomp onttrokken aan eenbatchgewijsgevuld rechthoekig bezinkbassin. De droogbedden ontwateren het dunne
spoelwaterslib tot eendrogestofgehalte van tenminste 40 procent. In santenwerking met Groutmij is
onderzocht welke invloed de bedrijfsvoering van dedroogbedden heeft op het uiteindelijke ontwateringsresultaat. De hierbij verkregen inzichten dienen als basis voor toekomstig te realiseren natuurlijke ontwatering op andere WMN-locatics. Dit artikelgaat 111 op enkele belangrijke resultaten.
Een belangrijke ontwerpparameter voor
een droogbed isde zogenaamde BrutoBedBclasting (BBB),uitgedrukt als het aantal
kilo's drogestofdat perjaar per vierkante
meter droogbed kan worden opgebracht. Zeis
afhankelijk van de ontwateringseigenschappen van het opgebrachte slib,het gewenste
einddrogestofgehaltc na ontwatering en de
bedrijfsvoering tijdens de ontwatering.
Tussen de BBBen de dikte van de opgebrachte
sliblaag(ƒƒ„),het initiële drogestofgehalte
[ds0),de drainagetijd [tj], de verdampingstijd
(f,,)en slibruimingstijd (tr)bestaat het
volgende verband:
1 = 365 •

10 • H„ • ds0
td+tv+tr

DeBBB kan variëren van enkele tientallen
(slecht ontwaterbaar slib) tot enkele honderden
(goedontwaterbaar slib) kilo'sperjaar.Verhoging van de brutobedbelasting betekent een
vermindering van het benodigd droogbedoppervlaken kan - indien gewenst -in bestaande
situaties worden bereiktdooreen verbeterde
bedrijfsvoering en/ofhet doorvoeren van technische modificaties. Concretevoorstellen hiertoekunnen echter pasworden gedaan,
wanneer voldoende inzicht bestaat in de relatie
tussen het opbrengregime -waarvoor H0en ds0
karakteristieke parameters zijn -en het drainage-en verdampingsproces.Voorde situatie
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oppompstation Bunnik iseen nauwkeurige
analysegemaakt van het netto effect dat een
gewijzigd opbrengregime heeft op de belasting.
Hierbij isuitgegaan van theoretische modellen
voordrainageen verdamping.

Drainage en verdamping
Gewoonlijk draineert het slibdermate snel
dat de invloed van verdamping aan de lucht pas
dominant wordt alshet slib'uitgedraineerd' is,
dat wilzeggen als het aanwezige vrije water ten
gevolgevan dezwaartekracht uitgedreven is.
Drainage resulteert doorgaans in een drogestofgehalte van 20tot 25procent.Met verdamping
kan ook fysisch gebonden water uit het slib
worden verwijderd en het drogestofgehalte
desgewenst verder worden opgevoerd.Voorde
drainagetijd geldt (Kiwa-mededeling63):
U'

T|-r 0 , 5 ds 0 -H 0 -Sr'
ioo-g-H 5 B -(i-p)

p H1 -i
S+ 1

5

ros=specifieke filtratieweerstand bij0,5kPaonderdruk
(m/kg)
H0=slibhoogtebijaanvangdrainage(opvulhoogtc)(m)
HR=referentie drukhoogtebij0,5kPaonderdruk[m]
s=compressibiliteit(-)
ds0=drogestofgehalte bijaanvangdrainage{%)
p=verhoudingdrogestofgehalte vooren nadrainage(-)

Duidelijk isdat naast de ontwateringseigenschappen van het te ontwateren slib [ro;, s,

tv = 8,64 • 107 .

H 0 • dso
3,75 • E„ - 0,57 • N„ \ ds,

ds

ds0=aanvangsdrogcstofgchaltc{%)
dsc=drogcstofgchalrc nadrainage[%)
dst.=drogestofgehalte naverdamping{%)
E0=verdampingssnelheid aan openwater (mm/dj
N0= neerslag(mm/d)

Ook hier blijkt dat het slibafvoer- en
opbrengregime, naast het gewenste ontwateringsresultaat en de invloed van de neerslag
mede bepalend zijn voor de bijdrage van de
verdamping. Deimpact van een gewijzigde
bedtijfsvoering op het uiteindelijke ontwateringsresultaat ismet behulp van bovenstaande
modellen in principe kwantificeerbaar. Hiervoor ishet echter nodig om de karakteristieke
ontwateringsparameters, specifieke filtratieweerstand, compressibiliteit en drogestofgehalte na drainage experimenteel te bepalen.

Het nuttig effect van indikken
Het slib van pompstation Bunnik blijkt
zeergoed draineerbaar tezijn vanwege een
lage specifieke filtratieweerstand (0,9Tm/kg)
en compressibiliteit {0,6). Hietdoor kan de
verdamping een belangrijke bijdrage leveren
aan het uiteindelijke ontwateringsresultaat.
Belangrijk hierbij is het initiële drogestofgehalte van het opgebrachte slib.Met de
bestaande slibruiminstallatie kan, zij het
onder een zeer gecontroleerd afpompregime,
slib worden opgebracht met een drogestofgehalte van circa drie procent. Dit percentage is
aanmerkelijk hoger dan decirca 0,5 procent
waarmee het slib onder de huidige bedrijfsvoering naar dedroogbedden wordt verpompt.
Het effect van dezemaatregel is kwantificeerbaar gemaakt in het verloop van deBBB als
functie van de opvulhoogte (zieafbeelding 1).
Bij her frequent opbrengen van dun slib in
relariefdikke lagenzijn reeds zeer hogeBBB's
mogelijk. Debelasring blijkt echter sterk
beïnvloed te worden door het drogestofgehalte
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van het opgebrachte slib.Verhoging naar drie
procent droge stofheeft tot gevolg dat bij een
gelijke BBB de opvulhoogte ongeveer mag
verdubbelen. Dit heeft gunstige consequenties
voor het opbrengregime (aanzienlijke vergroting van de 'speelruimte').
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Vastgestelderelatie tussen deopvulhoogte enhetbrutobedbelasting btjeen initieel drogestofgehalte van
respectievelijkeenhalveendrieprocent eneengewenstemddrogestojgehalte van40procentvoor hetspoclwaterslibvan pompstation Bunnik.
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De huidige droogbedontwatering op
pompstation Bunnik isontworpen op een
pragmatische BBB van circa90kg drogestof
perjaar. Het onderzoek heeft aangetoond dat
dit een veiligedimensioneringsgrondslag is,
waardoor het slib kan indragen tot een zeer
hoog drogestofgehalte, dat wil zeggen
aanmerkelijk meer dan 40procent. Dit maakt
het mogelijk om meerdere sublagen chargegewijs op te brengen, omdat -zoals reeds
eerder werd opgemerkt -verondersteld mag
worden dat een vorige sliblaaggenoeg is
gedroogd en ingescheurd om dedrainage van
de nieuw opgebrachte laag niet merkbaar te
belemmeren. De totale ruimingsrijd en hiermee gepaard gaande operationele kosten
worden hierdoor geminimaliseerd. Voorwaarde voor het chargegewijs opbrengen van
slib isevenwel dat het bovenstaande water
wordt afgevoerd tot aan de shbspiegel, waardoor depositieve invloed van verdamping
maximaal kan worden benut.
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Effectvanoverkappingbijeen maximaleen verminderdeverdampingop debrutobedbelastingvergeleken
met een situatiewaaringeenoverkapping isaangebracht(gestippeldelijn).
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Behalvedoor een goede bovenwaterafvoer
kan de bijdrage van de verdamping verder
worden vergroot door de droogbedden te overkappen. Ingeval van overkapping wordt de
negatieve bijdrage van deneerslag volledig
geëlimineerd. Uit door Grontmij uitgevoerde
berekeningen is echter gebleken dat slechts
van deze maatregel optimaal kan worden
geprofiteerd ingeval van een goede ventilatie.
Bij onvoldoende ventilatie vermindert namelijk de verdampingssnelheid. Afbeelding 2 laat
zien dat het aanbrengen van een overkappingsconstructie in potentie een aanmerkelijk
hogere BBBtoelaat. Reeds bij een verminde-

Deoverkappingconstructievan debeidedroogbeddenoppompstation Bunnikmaakteengoedeventilatiemogelijk.
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ring van de verdampingssnelhcid met 15
procent is echter algeen sprake meer van dit
vootdeel.Wanneer dan ook besloten wordt om
dedroogbedden te overkappen dient aan de
ventilatie voldoende aandacht te worden
besteed. In Bunnik isdit gebeurd en zijn
onder meer ruime ventilatie-openingen aan
de zijkanten van de overkappingsegmenten
aangebracht. Eventueel kunnen zelfs één of
meerdere segmenten gedeeltelijk verwijderd
worden.

Verstopping
Uit de ontwateringtests die met het spoelwaterslib uit de bezinker zijn verricht, is
voorts gebleken dat een teëelgevaar bestaat
dat het drainagemedium verstopt raakt, dit
vanwege het feit dat decomptessibiliteit lager
isdan de empirische grenswaarde van 0,7.Een
maatregel diedan in de praktijk wordt getroffen, ishet drainerende zand eerst onder water
zetten, vervolgens het slib opbrengen en dan
heel geleidelijk de drainage opgang brengen,

A/b. y.

De onderste drainagewaterajvoer

bijvoorbeeld viaeen regelbare afsluiter. De
situatie op Bunnik isechter nog iets gecompliceerder, omdat daar sublagen op elkaar
worden aangebracht. Er isderhalve gekozen
voor een innovatieve oplossing,dat wil zeggen
een40cm dikke drainagelaag bestaande uit
gtofzand (1,7tot 2,5mm] isafgedekt met twee
lagen polyesterdoek. Dedoeken dienen voor
het afvangen van de'fines' en worden na het
ruimen van het slib vervangen. Deze maatregel dient tezamen met een regelbaar instelbare
bovenwarer- en drainagewaterafvoer (zie
onder meer afbeelding 3)het gevaar van
indringing zo veel mogelijk te voorkomen.
Zolang sliblagen worden opgebracht dient
uitsluitend te worden gedraineerd via de
bovenwaterafvoer. Hierbij blijft hetdtainagemedium onder water. Bij het opbrengen van
een nieuwe laagdienr de drainage tijdelijk te
worden gestopt en vervolgens weer langzaam
opgestart. Pas wanneer de laatste sublaagis
opgebtacht - voordat geruimd gaat worden dient deonderste afvoer te worden geopend

dient pas te worden geopend wanneer de laatste sliblacy isc

die tijd moet de drainage plaatsvinden via de bovenwaterafvoer.
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Drainageput op pompstation Bunnik: 'controlekamer' voor de drocgbedontwatcring.
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voor de einddrainage.Op deze wijze kan een
optimaal ontwatcringsresultaat worden
bereikt.
Op basis van de nieuw verworven kennis
en inzichten isWaterleidingbedrijf MiddenNederland van plan ook op andere locaties,
waar natuurlijk wordt ontwaterd, de bedrijfsvoering aan te passen met het oogop een
maximaal resultaat. Daarnaast isde basis
gelegd voor een efficiënrer onrwerp van
toekomstig te realiseren droogbedden. f
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