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Toepassingvankokerafscheidersinbergbezinktanks
ROB VELDKAMP, TU DELFT

Inhetkadervandebasisinspanning waaraanrioolstelselsmoetenvoldoen,moetdevuilemissievia
overstortmgcuophetoppervlaktewater wordenteruggedrongen.Eenvandeterbeschikkingstaande
mogelijkheden ishetplaatsen vanbergbezinkranks.IndegemeenteLimmeniseengrotebergbezinktankgebouwd dieisonderverdeeld innveevolkomen identiekecompartimenten.Eenvandecompartimenten isvoorzien van eenopwaartsdoorstroomde kokera/scheider.Lamellen indevorm van
plaat- oj kokera/schcidersworden veelvuldiggebruikt indedrink-enafvalwaterzuivering, maarzijn
totophedennogniet toegepast inNederland voorregenwaterbehandeling. Depraktijkproef inLimmenmoetuitwijzen o)hetinbouwen van kokerajscheiders inbergbezinktankseenextra reductievan
devuiluitworpteweegbrengt.Tor hermomentvan detotstandkoming vanditartikel hebbenzeven
overstortingen plaatsgevonden.
Hetplaatsenvanlamellenineenbergbezinktank kanheteffect vanbezinkingaanmerkelijkvergroten.Lamellenkunnen worden
ingezetbijbestaandetanksmeteentegrote
vuilemissie.Mogelijk zijn lamellenookinteressantvoornieuwetanksoplocatieswaarde
ruimtebeperktis,zodatmeteenkleineretank
tocheenvoldoendeemissiereductiebereikt
wordt.Deafweging diedaartoemoetworden
gemaaktisofhetverhogenvanhet rendement
doorbezinkingopweegttegenhetlagererendementdooiberging.Bijoptimalisatiestudies
blijktdeoppervlaktebelasting in bergbezinktanksvaakktitischtezijn.Doorheteffect van
bezinkingtevergroten kandeoppervlaktebelastingwordenverhoogd.Deverwachtingis
datindetoekomst lamellenopmeerdere
plaatsenzullenworden toegepast.Hetdoel
vanhetondetzoekisnategaaninhoeverre
plaatsingvaneenlamellenpakketdevuilemissievaneenbetgbezinkvoorzienmgkanreduceren.
De meetlocatie
Debergbezinktank isonderdeelvanhet
gemengd rioolstelselvanLimmenmeteen
afvoerend oppervlakvan44,7haeneenonderdrempelbergingvan6,7mm.Deberginginde
tankis4,7mm.Detankisgeïntegreerd met
hetrioolgemaalmeteenpompovercapaciteit
van0,36mmperuur.Elkcompartiment is67
meter lang,5metetbreeden3 meterdiep.De
inhoudvandetank inclusiefhetgemaalis
2100 mi.
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Vanuithetgemaalstroomt hetwatetvia
eeninterneoverstortnaarhetbezinkingsgedeelte.Hetuitstromende watervanbeidecompartimenten wordtverzameld ineen effluentleidingdieuitmondt inhet oppervlaktewater
vlaknaastdetank.Beideexterneoverstotten
zijnvoorzienvaneenscherpkantigeplaatover
dehelebreedtevandetankdiefungeert als
meetschot terbepalingvandehoogtevande
overstortendestraal.Metbehulpvaneen
afvoerformule voorscherpkantige rechthoeki-

Dekokaafichadanamontageineennoglegetank.

geoverlatenkanuitdeoverstorthoogtehet
effluentdebiet wordenberekend.De afvoerformuleisbepaalddoormiddelvaneenkalibratie
vandeoverstort ').Aanhetkunnen berekenen
vanhetjuistedebietwordtveelwaarde
gehechtomdatdeberekeningvanhetrendementisgebaseerdopdein-enuitgaandevuilvrachten.Dekoketafscheider isoverdehele
breedteinhetachterstegedeeltevandetank
aangebracht. ErisgekozenvoorhettypeTubedekFS41.50,uitgevoerd inpolypropyleen.Het
geheelissamengesteld uitmodulesvan 1 bij1
brj 1,5meter.Dittypeafscheider heeft eenVvormigkokerprofiel, 130mmbreeden44mm
hoog.Eendergelijk profiel heeft gunstige
hydraulischeeigenschappen,onderandereeen
kleinehydraulischestraal.
Dekokerafscheiderszijn scharnierend
opgehangen.Bijledigingvandetankdraaien
demodulesineenverticalepositie,watextra
zekerheidgeeft voorhetafvoeren vanbezonkenslib.Bijeenvollediggevuldbassinzorgen
drijflichamen voorhetopdrijven vande
modulestoteenhoekvan60°. Hetachterste
pakketvandekokerafscheider isuitgerust met
eenplaatstalen schotoverdehelebreedtevan
detank.Zolangdetankleegisstaathetschot
ineenvetticalestandensluitdedoorgangtussenkokerafscheider entankbodem volledigaf
omopdiemanierhetwaterdoordeafscheider
teforceren (ziefoto).Hetschotklaptbijledigingweg,zodatdevloedgolfvanhetspoelsysteemvrijedoorgangheeft enalhetgesedimenteerdeslibafkanvoeren.Destandvande
kokerafscheider enhetschotwordtgecontroleerdmetbehulpvandevlotterschakelaars.
De meetopstelling
Devolgendeparameterswordengemeten:
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neerslag,waterniveau inde tank, waterniveau
boven deexterne overstortrand, troebelheid,
CZVen zwevende stofgehalte van aan- en
afvoer.
Aande instroomzijde isopde tankbodem
een niveaumeter geplaatst om tijdens het vullendewaterhoogte temeten. Uit de stijging
van dewaterspiegel wordt het toevoerdebict
berekend tot het moment dat detank begint
over testorten. Vanafdat moment wordt het
toevoerdebiet bepaald door desom van debeideexterne overstorringsdebieten.De andere
niveaumeters meten hetwaterniveau boven de
kruin vandeexterne overstorrdrempels. Met
behulp vaneengekalibreerde afvoerformule
kunnen uit deoverstorchoogtes de debieten
worden berekend:Q^i,68Bh '--u22.
Uit andere onderzoeken bleekdat de variatiesvanvuilparameters vooralaan het begin
van eenbuigroot zijn, mede alsgevolgvan de
zogeheten first foul flush z . Daarom isbesloten om naast het nemen van monsters continu
detroebelheid temeten vanhet binnenkomende en overstortende water.De waterstanden en detroebelheidsmetingen worden elke
vijfminuten opgeslagen in een datalogger.
Beidecompartimenten worden met hetzelfde water gevoed.Erwordt bemonsterd in
degemeenschappelijke toevoeren vlakvoorde
overstorrdrempels.Debemonstering vindt
plaats na het passeren vaneen ingeprogrammeerdereeks volumes: 100-300-500- 10001500-2000-2500-3000-4000-enz.De tijdstippen vandemonstername worden in de datalogger vastgelegd.

Het rendement
Vanwegedegrote inhoud van de tank valt
teverwachten dat het rendement hoogzal zijn,
ongeacht ofeen compartiment wel ofniet
voorzien isvan een kokerafscheider. Dieverwachting isgebaseerd opde veronderstelling
dat het merendeel van debezinkbare stoffen al
indevoorste helft van detank tot bezinking
komt en dat deachterste helft nauwelijks bijdraagt aan deverwijdering van de bezinkbare

stoffen. Alleen voorzeerzware buien, met als
gevolgeen hogeoppervlaktebelasting van de
bergbezinktank, zaldecapaciteit van de hele
tank worden aangesproken en ookde kokerafscheider een daadwerkelijke bijdrage leveren
aan het rendement. Het directe gevolg isdat
voor normale buien debijdrage van de kokerafscheider aan het rendement betrekkelijk
geringzal zijn.

warehet een concentrariezoals CZVofzwevendestof Devuilvracht wordt berekend door
vermenigvuldiging vande troebelheid met het
volume water waarop dietroebelheid betrekking heeft: T-vracht =NTU xvolume.
Deresultaten van de vrachtberekeningen
en dedaaruit afgeleide rendementen staan in
tabel r.
Deeerder uitgesproken verwachring dat
de rendementen voor normale buien hoog zullenzijn, wordt bevestigd doorde resultaten,
want alle rendementen voor het compartiment mer kokerafscheider liggen boven67
procent.Voorvijfvan dezeven oversrortingen

Het rendement isberekend op basis van de
continue troebelheidsmetingen door het berekenen van de in- en uitgaande vrachten aan
troebelheid. Daartoe wordtde troebelheid
beschouwd alseen vervuilingsparameter als

Tabel1:

Rendementopbasisvanvuilvrachttroebelheid.

OverVracht
storting aanvoer
NTU.mï
1

138782

2

100104

3
4
5

213786

6

244100

7

266985

Tabel2:

105042

98065

Vracht afvoer NTU.mi
met kokerzonder kokerafscheider
afscheider

Rendement, %
met koker zonder kokerafscheider
afscheider

45329
14696
31970

67
85

62

85
78

58

23558
9286
64180
6617

53142
15897
90193
24159
13173
337033

84
77
87
-38

91
74
98

12057

95

Verschilinvuilvrachttussenbeidecompartimenten.

Overstorting

Vrachtafvoer, NTU.m3
met koker
zonder koker
afscheider
afscheider
45329
14696
31970
23558
9286
64180
6617

53142
15897
90193
24159
13173
337033
12057

Verschil
in vracht

7813

Vracht zonder afscheider
gedeeld door
Vracht m e t afscheider
1,17

1201

1,08

58223

2,82

OOI

1,03

3887

I.42

72853
5440

5,25
1,82
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partiment met kokerafscheider een regelmatig
dalende reekspunten. Het verband voor het
andere compartiment isminder eenduidig
omdat voor tweeoverstortingen grote afwijkingen zijn gevonden.
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Gem. oppervlaktebelasting, m/h
Het rendementafgezet tegendeoppcrvlaktcbelasting.

bedraagt het vetschil tussen beide compattimenten ten hoogste vijf procent.Alleen voot
overstorttng3 ishet verschil beduidend hoger.
nl. 27procent.Vooroverstorting 6is het rendement zelfs negatiefvoot het compartiment
zonder kokerafscheider.
In tabel 2zijn deovergestorte T-vrachten
van beidecompartimenten met elkaat vergeleken.Watopvalt ishet gtote verschil tussen de
gebeuttenissen onderling.Voorallegebeurtenissen isdegeloosdeT-vtacht van het compartiment met kokerafscheider lager.Het grootstevetschil wordt gevonden voor overstorting
6.Dat isdezwaatste bui geweest met een neerslagvan 46,4mm waarbij ook het grootste
volume is overgegestort.

Rendement en oppervlaktebelasting
In het algemeen ishet rendement hoger
naarmate deoppervlaktebclasting afneemt.
Om dit tecontroleren isin afbeelding 2het
rendement uitgezet tegen de oppervlaktebelastingvoot beide compartimenten. Om de
ligging van depunten van beide compartimenten vergelijkbaar te maken isde oppervlaktebelasting uitgerekend voor het horizontale tankoppervlak zondet rekening te houden
met het extra oppervlak van de kokerafscheider.Depunten voot het compartiment met
kokerafscheider liggen nagenoegop een dalenderechte lijn, geheel volgens de verwachting.
Depunten voor het compartiment zonder
kokerafscheider vertonen voor tweegebeurtenissen een afwijking, waarbij voor overstorting 6zelfs een negatiefrendement wordt
gevonden. Deoverigepunten liggen in de
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gemengde rioolstelsels. Riolcnnjjswerenscliap nr.6.
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van overstorren. Rioleringsiveteiischap nr2.

0)

•o
c

l)

22003

buurt van dievoor het compartiment mét
kokerafscheider.
Overstorting6kenmetkt zichdoor een
grote hoeveelheid neerslag in betrekkelijk korte tijd. Tijdens deoverstorting wasde troebelheid van het effluent van het compartiment
zonder kokerafscheider veelhoger dan van het
watet dat tijdens dezepetiode de tank binnenstroomde.Kennelijk isde tank bij deze overstortingzodanigzwaarbelast dat het effect
van de kokerafscheider merkbaar wordt.

Conclusies
Degemiddelde oppervlaktebelasting tijdens het overstotten is voot allegebeurtenissen bijzonder laagen ligt tussen 0,15en 1m/u.
Ditzijn oppervlaktebelastingen diedeels nog
lager zijn dan diewelkebij de afvalwaterzuivering worden gehanteerd bij het ontwerpen van
nabczinkingstanks. Degebruikelijke waarden
voor bergbezinktanks liggen indeorde van5
tot 10m/u en zijn dus globaal een factot 10
hoger dan diewaarmee de tank in Limmen
wordt belast.
Het rendement opbasisvan vrachtberekeningen voot de ttoebelhcid ishoog voor het
compartiment met kokerafscheider en ligt
boven67procent. Voorhet compartiment zonder kokerafscheider liggen de rendementen
voor vijfgebeurtenissen 1 tot 5procent lager.
Vootéén vandeovetigegebeurtenissen ligt het
rendement 27procent lager,voor de andere
gebeurtenis ishet tendement negatief
Het verband tussen het rendement, betekend uit de vtachten aan troebelheid, en de
oppervlaktebelasting, vertoont voot het com-

