Optimalisering vangrote ronde nabezinktanks
DeelII: Stroming met slib

Inleiding
In de afvalwaterzuivering wordt bij
actief-slibprocessen veel gebruik gemaakt
van nabezinktanks. Daarin wordt het
bezinkbare actief slib gescheiden van
het inmiddels gereinigde afvalwater.
Een onderzoek van de Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater
(STORA) heeft uitgewezen dat grote
ronde nabezinktanks bij tijden te veel
slib verliezen met het effluent.
Aan de Technische Universiteit Delft is
een begin gemaakt met fysische en
mathematische modellering ter optimalisatie van de genoemde tanks.
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Hen uitgebreidere inleiding over dit
project, nabezinktanks en het laboratoriummodel wordt gegeven in Optimaliseringvan grote ronde nabezinktanks - deelI:
Stroming sonder slib.In het onderhavige
artikel wordt verslag gedaan van proeven
met modelslib. Het gesuspendeerde slib
verhoogt de dichtheid van het influent dat
zich daardoor als een zwaardere vloeistof
gedraagt ten opzichte van de vloeistof in
de tank. Kr treedt dan dichtheidstroming
op wat het stromingspatroon ingrijpend
verandert.
Dit artikel geeft allereerst de resultaten
van een aantal andere onderzoeken die in
de literatuur zijn beschreven. Dan wordt
ingegaan op de schaling van het model
met het intern Froudegetal en op de
uitvoering van de proeven. De proefresultaten leiden tot een schematisering
van het stromingspatroon tot een drielagensysteem. Aan de hand daarvan wordt
ingegaan op een aantal praktijkmaatregelen ter verbetering van nabezinktanks:
voorkoming van kortsluitstroming en het
systeem van perifere influenttoevoer.
Afsluitend worden suggesties tot verder
onderzoek gedaan.

Samenvatting
Een bepalende factor voor het rendement van nabezinktanks is het optreden van
dichtheidstromen. In een laboratoriummodel van een grote ronde nabezinktank
werden experimenten uitgevoerd om de invloed van de grotere dichtheid van het
influent op de stroming na te gaan. De dichtheidstromen werden gemodelleerd op
basis van het interne Froudegetal en actief slib werd gerepresenteerd door
kaoliniet. Er werd een stromingspatroon waargenomen bestaande uit drie lagen
met verschillende dichtheden en tegengesteld gerichte snelheden. Inzicht in het
optredende stromingspatroon is in een aantal opzichten nuttig. Ten eerste kan de
effectiviteit van bepaalde constructieve maatregelen ter voorkoming van kortsluitstroming in nabezinktanks worden begrepen. Ten tweede blijken dichtheidstromen, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, het rendement niet
nadelig te beïnvloeden. Het gelaagde stromingspatroon schept wellicht gunstige
condities voor vlokvorming. Ten derde zijn er aanwijzingen dat nabezinktanks met
zowel toevoer van influent als afvoer van effluent aan de omtrek een hoger
rendement hebben dan conventionele nabezinktanks.

Literatuur
Al in 1904omwikkelde Hazen [8]een
theorie over discrete bezinking in
uniforme stroming, dat wil zeggen bezinking van niet samenklonterende deeltjes
in een stroming waarin de snelheid overal
in de doorstroomde doorsnede gelijk is.In
1945 liet Anderson [1] zien, dat er in het
geval van nabezinktanks geen sprake is
van uniforme stroming door dichtheidstroming: het influent van een nabezinktank heeft door het gesuspendeerde slib
een hoger soortelijk gewicht dan de
vloeistof in de tank en valt naar de bodem
waarna hei met een relatief hoge snelheid
naar de omtrek van de tank beweegt. De
snelheden boven de dichtheidstroming
zijn relatief laag of zelfs tegengesteld
gericht. Theoretisch en experimenteel is
aangetoond [22],dat ook wanneer de
stroming niet uniform is,nog steeds de
wet van Hazen opgaat voor discrete bezinking. Toch is diewet uiteindelijk
niet toepasbaar op nabezinking, omdat
deze niet discreet is maar flocculent: actief
slib vormt vlokken en met de vlokdiameter neemt de gemiddelde bezinksnelheid toe en daarmee het rendement

Afb. I -Het stromingspatrooninecu nabezinktankzoalsgeschetst door
LumleyenBalmér[13].

van de nabezinking.
Het effect van dichtheidstroming op nabezinking is moeilijk te voorspellen, vooral
in combinatie met flocculatie. Om meer te
weten te komen over het stromingsveld in
een nabezinktank, zijn metingen gedaan in
laboratoriummodellen [6,9, 10] en in de
praktijk [11, 12]. Het verkrijgen van
betrouwbare meetgegevens uit de praktijk
blijkt erg moeilijk te zijn, omdat de
stroming er instationair en slecht voorspelbaar is.De eigenschappen en concentratie van het actief slib en ook het debiet
door de nabezinktank veranderen
namelijk voortdurend. Ookwind, lokale
opwarming door de zon en de ronddraaiende slibruimer hebben invloed.
Daarbij is het nog een probleem om een
meetinstrument te vinden waarmee in
deze situatie betrouwbare snelheidsmetingen gedaan kunnen worden.
Op grond van literatuur en eigen onderzoek schetsen Lumley en Balmér [13]het
volgende stromingspatroon in een nabezinktank (afb. 1):over de lagen
bezonken slib op de bodem stroomt het
influent als een dichtheidstroom naar de
omtrek van de tank, ontmoet de wand,
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wordt opgestuwd en verdwijnt dan over
de overstortrand naar de effluentgoot. Het
gebied in de tank boven de dichtheidstroming karakteriseren Lumley en
Balmér als inactief, in de zin dat het niet
bijdraagt aan de bezinking. Van dit gebied
boven de dichtheidstroming is in feite
nooit een gedetailleerd beeld verkregen
door metingen en observaties. Over het
algemeen neemt men maar aan, dat het
beter zou zijn als de stroming uniform
was. Maatregelen om de stroming uniform
te maken hebben echter tot nu toe altijd
gefaald (zie
o.a. [1]). Bender [3] beschrijft zelfs experimenten, waarbij wijzigingen aan de inlaatconstructie om de stroming meer uniform
te maken resulteerden in een vermindering van het rendement van de
nabezinktank. Men kan zich dus afvragen
of uniforme stroming werkelijk ideaal is.
Bovendien delen Konicek en Burdych [9]
in een recente publikatie mee, dat als er
dichtheidstroming optreedt, de zone
boven de dichtheidstroming niet altijd
inactief is, maar dat daar ook wel een
stroming voorkomt als in een opwaarts
doorstroomd filter of een gefluïdiseerd
bed. Ook nam hij waar dat de dichtheidstroming over de bodem op een of andere
manier het aantal deeltjes kleiner dan
60 firn reduceert. Wellicht hebben
dichtheidstromen dus niet per definitie
een negatieve invloed op de bezinking.
Het experimentele onderzoek dat in dit
artikel behandeld zal worden, bevestigt dit
vermoeden.

F,
b (m)
h (m)
e

Schaalregels
In een nabezinktank stroomt een mengsel
van water en actief slib. Om dit op schaal
na te bootsen, moeten Reynoldsgetal en
Froudegetallen in het laboratoriummodel
gelijk zijn aan die in een bepaald prototype van een nabezinktank. Deze
kentallen zijn als volgt gedefinieerd:
Reynoldsgetal: Re =

RU

ii

Froudegetal: F =
intern Froudegetal: F;

i/fgh

^totaal (m'/s)
Qre,„„r (m'/s)
Q=Q„,, - Q r c

3
Dur (m /s)
oppervlaktebelasting Q/A (m/s)

.1
Q

Q
hbi/sgh

2

(3)

Hierin is R = hydraulische straal, u =
watersnelheid, v = kinematische viscositeit, g = zwaartekrachtsversnelling, h =
totale diepte, Q = debiet, b = breedte en £
= (ßi-ßt)/ßt = relatief dichtheidsverschil
met Q; = dichtheid influent en gw = dichtheid vloeistof in tank.
Wil men voldoen aan alle criieria
gebaseerd op deze kentallen dan is slechts

een schaal 1:1 mogelijk. Uit een afweging
moet blijken welke van de kentallen het
meest van belang is. Het wateroppervlak
in een nabezinktank is vrijwel horizontaal.
Het Froudegetal, F, dat gebruikt wordt om
vervormingen in het vrije wateroppervlak
te modelleren, is daarom van ondergeschikt belang. F, is een kental voor de
zwaartekrachtsverschillen door dichtheidgradiënten. Re is een kental voor de
viskeuze schuifspanningen. Uit een
globale afschatting bleek dat de genoemde
zwaartekrachtsverschillen ruim een factor
103 groter zijn dan de viskeuze krachten.
Daaruit volgt, dat voor het op modelschaal
simuleren van de stroming in het prototype het kental F; het meest van belang is.
Voor de variabelen die voorkomen in F;
zijn de volgende praktijkwaarden gehanteerd: h = 2 m; b = 15 m; Q varieert van
0,5 mVs bij RWA tot 0,17 m'/s bij DWA
en e varieert van 0,001 tot 0,003. Zo wordt
gevonden dat 0,023 < F,< 0,12.
Voor het model liggen alleen de lengtematen vast. Het debiet en de influentconcentratie kunnen nog gekozen worden.
Voor de experimenten zijn ze zodanig
gekozen, dat de toe te voegen hoeveelheid
sediment voor een experiment van redelijk
lange duur niet onuitvoerbaar groot wordt.
In onderstaande tabel is een overzicht
gegeven van de corresponderende
waarden voor model en prototype bij
F, = 0,110.

.Model

Prototype

0.110
0.31
0.25
0.00086
5.6*10 4
1.9*10 J
3.7*10~4

0.110
15
2
0.0012
0.75
0.25
0.50

8.04*10"5

2.9*10 A

Noot: modelwaarden belrelïen de sector van
60 graden, prototype waarden zijn gegeven
voor een geheel ronde tank.

De bovengenoemde kentallen hebben
betrekking op de gelijkvormigheid van de
vloeistofstroming. Daarnaast moet ook de
bezinking gelijkvormig zijn in model en
prototype. Daarom moet de bezinksnelheid van het modelslib eveneens bepaald
worden met een dimensieloos kental.
Actief slib is een materiaal dat in de loop
van de tijd verandert en bij gebruik van
actief slib in het model zouden de resultaten niet reproduceerbaar zijn. Ken
stabiel materiaal moet gebruikt worden,
met een zodanige bezinksnelheid dat in
model en prototype gelijke waarden
gerealiseerd worden van het kental

w

(4)

Q/A~
waarin w = bezinksnelheid in stilstaand
water en A = horizontaal oppervlak
nabezinktank. Kchter, er zijn geen bezinksnelheidsverdelingen bekend van actief
slib. Zelfs dan zouden die slechts geldig
zijn op een bepaald tijdstip voor een
bepaalde zuiveringsinstallatie. Daarom is
getracht om actief slib in ieder geval
kwalitatief te simuleren, en wel door het
kiezen van een flocculerend modelslib met
grote spreiding in valsnelheid. Een
materiaal dat deze eigenschappen heeft is
kaoliniet. In de praktijk is het rendement
van een nabezinktank altijd kleiner dan
100%, een deel van het slib bezinkt zo
slecht dat het in het effluent terechtkomt.
Ook bij de in het model toegepaste oppervlaktebelasting en kaolinietsoort bleef er
een kleine hoeveelheid sediment over in
het effluent.
Uitvoering van de experimenten
met slib
Bij de experimenten met slib werd
kaoliniet in suspensie toegevoegd aan het
in de influentbuis omhoog stromende
schone water. Door luchtinjectie in de
influentbuis werd turbulentie opgewekt
om de vloeistof goed te mengen alvorens
deze de tank binnenstroomde. Gedurende
ongeveer twee uur werden concentratiemetingen gedaan van influent en effluent,
en daarnaast in verschillende verticalen in
de tank. Door het toevoegen van kleurstof
in de buurt van de glazen zijwand kon het
verloop van de stroomsnelheid over de
verticaal geobserveerd worden. De volgende varianten van de inlaatconstructie
werden beproefd (voor een uitgebreide
beschrijving van het laboratoriummodel
wordt verwezen naar [18]:
1. conventionele inlaatconstructie (geen
deflectieschot, duikschol niet geperforeerd
en reikend tot de helft van de waterdiepte);
2. idem als 1maar met geperforeerd
duikschot;
3. idem als 1maar met horizontaal
deflectieschot;
4. idem als 3 maar met opwaartse rand
aan deflectieschot.
Deze vier inlaatconstructies zijn de meest
relevante. Nummer 1-3 worden alle toegepast in de praktijk. Inlaten 3 en 4 met
deflectieschot zijn interessant omdat zij
een aanzienlijk effect hebben op de
stroming: de inlaatopening wordt gereduceerd terwijl het debiet erdoorheen juist
toeneemt omdat nu ook de retourstroom
aanvankelijk de tank ingaat. Verder was
het de bedoeling om met inlaten 2 en 4 te
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Afb. 2 - (a) - Experiment metopwaarts dcflceticscliot. circa ! min.na aanvang
(getekend naarfoto).

Afb. 2 - (b)- Experiment metopwaarts deflectieschot, circa 8 min.na aanvang
(getekend naarfoto).

visualiseren waarom pogingen om de
stroming gelijkmatig over de verticaal te
verspreiden falen.
Observaties
Bij de aanvang gaven de experimenten het
stromingsbeeld te zien dat ook is waargenomen voor schoon water (zie [18]).
De kaolinietconcentratie in het influent
nam echter toe zodat zich vanaf een
bepaald moment een dichtheidstroming
ontwikkelde die het stromingsbeeld
veranderde. In dit stadium waren vooral
de experimenten met inlaat 4 illustratief.
Aanvankelijk werd de inkomende stroming
door het omhooggerichte schot langs het
wateroppervlak gestuurd, terwijl langs de
bodem een stroming terug naar het
centrum ontstond (afb. 2 a). Na enkele
minuten werd door de dichtheidstroming
het stromingsbeeld volledig omgekeerd:
het influent viel vanaf het schot als een
waterval naar beneden en stroomde over
de bodem naar de wand, terwijl nu de
stroming langs het wateroppervlak terug
naar het centrum gericht was.
Over de bodem heen bewoog de dichtheidstroming zich naar de tankwand en
werd daar opgestuwd naar de overstort.
Bij sommige experimenten vertoonde de
effluentconcentratie, die tot dit moment
nul was, een kleine piek. Vervolgens viel
de dichtheidstroming terug over de eerste
laag heen. De slibspiegel, de horizontale
scheiding tussen water met kaoliniet en
het schone water daarboven, steeg langzaam. Het duurde nog geruime tijd
voordat de slibspiegel uiteindelijk
gestegen was tot de hoogte van de overstort en de effluentconcentratie snel
opliep. Uiteindelijk bleef de effluentconcentratie voor onbepaalde tijd
constant, zodat gesproken kon worden
van een evenwichtssituatie (afb. 3). Het
bleek dat de effluentconcentraties van
kaoliniet vrijwel gelijk waren voor de
verschillende inlaatconstructies. Wel werd
een sterk afwijkende effluentconcentratie
gevonden bij een experiment met veel

evenwicht volgens Hazen
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Afb. 6- fa) - Siiicmatisenn.il vandelagenstructuur inhet model.

Uit het snelheidsprofiel blijkt dat zich
boven laag 2 nog een laag bevindt. De
snelheids- en concentratiegradiënten
tussen laag 2 en 3 zijn duidelijk zwakker,
waaruit afgeleid kan worden dat vloeistof
uit laag 2 verspreid omhoogstroomt naar
laag 3, zoals ook waargenomen werd door
Koniëek en Burdych [9].Vanuit laag 3
stroomt de vloeistof relatief langzaam naar
de effluentgoot.
Zoals eerder gemeld, kan er op het
moment dat de dichtheidstroming voor
het eerst de tankwand bereikt kortstondig
kortsluitstroming optreden tussen laag 1
en de overstortrand. Waarschijnlijk zijn
het de opwaartse impuls van de dichtheidstroom en de aanzuigende werking
van de overstort die hier toe leiden.
Hiermee is de afwijkende effluentcurve
van het experiment met lage influentconcentratie wellicht als volgt verklaarbaar. De hogere dichtheid van het influent
onderdrukt in een bepaalde mate aanzuiging van vloeistof door laag 1.Als deze
echter afneemt dan neemt de aanzuiging
toe en wordt laag 1dikker. Met andere
woorden, de bovengrens van laag 1 komt
dichter bij de overstort zodat er permanent kortsluitstroming optreedt. De
stroming door de lagen 2 en 3 neemt af
(afb. 6b).
In het laboratoriummodel werd niet, zoals
in de praktijk ;afb. 1), een laag bezonken
slib op de bodem waargenomen. De
oorzaak is dat kaoliniet een veel hoger
soortelijk gewicht heeft en veel minder

lagere intluentconcentratie dan normaal.
In afbeelding 4 en 5 wordt respectievelijk
een beeld gegeven van het verticale
concentratie- en snelheidsverloop in de
evenwichtssituatie.
De in het bovenstaande beschreven
observaties en meetresultaten hebben
geleid tot de volgende interpretatie.
Uit het concentratie- en vooral uit het
snelheidsverloop valt af te leiden dat er
twee duidelijke lagen en een iets minder
uitgesproken derde laag aanwezig zijn in
de evenwichtssituatie. In afbeelding 6a
zijn deze genummerd vanaf de bodem. In
laag 1heerst een relatief hoge snelheid
van het centrum naar de tankwand.
Onderweg neemt de dichtheid van de
suspensie geleidelijk af door bezinking. Zo
heeft de stroom die terugkaatst vanaf de
wand een lagere dichtheid dan laag 1 en
mengt zich niet, maar vormt een laag
daarboven, laag 2. Uit de plaatselijk grote
concentratie- en snelheidsgradiënten
tussen laag 1en laag 2 valt af te leiden dat
in dit gebied nauwelijks uitwisseling
tussen deze lagen plaatsvindt. Laag 2
stroomt evenals laag 1relatief snel, maar
in tegengestelde richting. Aandrijvende

volume in het water inneemt dan actief
slib. De dikte van de laag bezonken
kaoliniet is verwaarloosbaar. De waargenomen stroming in drie lagen zal in de
praktijk kunnen voorkomen boven op de
laag bezonken slib. Snelheidsmetingen

Aß. 5- Verticale snelheidsverdeling in de
evenwichtssituatie,
inlaat 3.
1
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Afb. 6- (b) -Schematisering eaudelagenstructuur inliet model bij hetoptreden van kortsluitstroming.

krachten zijn waarschijnlijk de opstuwing
uit laag 1bij de wand en aanzuiging door
het turbulente gebied in de buurt van het
centrum. Waarnemingen met kleurstof
lieten zien dat daar vloeistof uit hogere
lagen meegesleurd wordt in laag 1.
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(zie o.a. [11]) laten zien dat ook in prototypes boven elkaar drie lagen met tegengesteld gerichte snelheden kunnen voorkomen. Ook zijn er concentratiemetingen
in prototypes die een getrapt profiel laten
zien waarin twee of meer lagen kunnen
worden onderscheiden [18].
Vergelijking eenvoudige wiskundige
modellen
In afbeelding 3 zijn ook lijnen getekend
van theoretische modellen voor de
effluentconcentratie. Voor de fase waarin
nog geen evenwicht is bereikt, kan het
propstroommodel worden gebruikt, dat er
van uitgaat dat er geen menging optreedt.
Zo kan het moment dat kaoliniet in het
effluent terechtkomt voorspeld worden
met V/Q, waarin V = volume van de tank.
Afbeelding 3 laat zien dat de voorspelling
redelijk opgaat. De instationaire situatie
vertoont dus inderdaad enigszins het
karakter van propstroming, zij het dat de
stijging van de influentconcentratie iets
eerder begint en iets later eindigt dan
berekend.
Hen voorspelling van de evenwichtsconcentratie kan gedaan worden met de
theorie van Ilazen. Het kaoliniet, waarvan
de deeltjesgrootteverdeling bekend was,
werd ingedeeld in fracties. Per fractie
werd een bezinksnelheid bepaald en werd
berekend welk gedeelte in het model zou
bezinken. De resultaten werden gesommeerd. Het bleek dat de zo berekende
effluentconcentratie ruim drie maal hoger
was dan de gemeten waarde. Het ligt voor
de hand om de veel betere bezinking in
de experimenten toe te schrijven aan
flocculatie, die buiten beschouwing blijft
bij Hazen.
In [14] wordt nog een analytisch model
besproken met als aanname dat de
valsnelheid van het slib door flocculatie
toeneemt met de concentratie. De empirische constanten in de relatie werden
bepaald met behulp van bezinkproeven
met kaoliniet in een valkolom. Verder
moest nog bepaald worden over welk
oppervlak opwaartse stroming vanuit laag
2 naar laag 3 plaatsvindt. Voor de twee
uitersten van afbeelding 6a en b, waarin al
of niet kortsluitstroming voorkomt, zijn de
effluentlijnen getekend. De gemeten
effluentcurves blijken daar tussen te
liggen.
Voorkomen van kortsluitstroming
in de praktijk
Gelaagde stroming in een nabezinktank is
dus niet per definitie nadelig, mits kortsluiting voorkomen wordt. Herder is
besproken dat dichtheidstroming niet
voorkomen kan worden door maatregelen
aan de inlaatconstructic. Wel is het

Ajb. 7- Schematische
weergave vanecu ronde
tank metperifere
influenttoevoeren
effluentonttrekking.
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mogelijk om contact tussen laag 1en de
effluentgoot te voorkomen. In de literatuur wordt een aantal maatregelen
genoemd die het bezinkingsrendement
verbeteren: een horizontaal schot aan de
tankwand [19], het verplaatsen van de
effluentgoot naar binnen [1],een zogenaamde stromingsrem [16] en grotere
tankdiepte [1, 15, 21].Met de drielagenstroming die in het voorgaande besproken
is valt hun werking te verklaren. Het
horizontale schot aan de tankwand buigt
de daar omhoog komende dichtheidstroming af naar het centrum van de tank,
zodat contact tussen laag 1en de overstort
voorkomen wordt en laag 2 versterkt
wordt. IIet dieper maken van de tank
werkt ook op deze wijze. De als derde
genoemde maatregel is het verplaatsen
van de effluentgoot. Deze wordt weggehaald uit de kritische zone nabij de
tankwand en kan bijvoorbeeld halverwege
tussen centrum en tankwand worden
geplaatst. In ronde tanks wordt de
effluentgoot bij het verschuiven naar het
centrum echter wel kleiner van omtrek.
De opwaartse stroming ter plaatse wordt
dan versterkt, wat kortsluitstroming juist
weer kan bevorderen. De 'stromingsrem'
tenslotte bestaat uit een laag verticaal
schot op de bodem van de tank halverwege tussen centrum en tankwand. Het
remt de dichtheidstroom af en vermindert
zo de kracht van de opwaartse stroming
bij de tankwand.

De effluentgoot wordt in tanks met
perifere inlaat soms in het centrum
geplaatst en soms evenals de influenttoevoer langs de omtrek. De eerste keuze
is minder gelukkig. De dichtheidstroming
van het influent zal door het afnemende
doorstroomde oppervlak met hoge snelheid in het centrum aankomen en daar ver
omhooggestuwd worden. In combinatie
met de sterke opwaartse stroming door de
kleine omtrek van de effluentgoot wordt
kortsluitstroming bevorderd. Slechte
ervaringen met zogenaamde RIMPHO
tanks in Zwitserland bevestigen deze
verwachting [17]. Door de effluentgoot
echter naast de influenttoevoer aan de
omtrek te bevestigen (afb. 7) wordt een
stroming in twee lagen veroorzaakt. Kortsluitstroming wordt op effectieve wijze
voorkomen. In de praktijk zijn inderdaad
positieve resultaten geboekt met dit soort
tanks [4].Hen goede vergelijking door
tanks van de twee verschillende types op
eenzelfde zuiveringsinstallatie parallel te
laten werken is echter nog nooit gemaakt.
Gezien het bijkomende voordeel van een
verbeterde slibafvoer is het zeker de
moeite waard om dit experiment uit te
voeren.

Perifere influenttoevoer
Het inzicht in de stroming dat nu
verkregen is, kan ook gebruikt worden
voor een beschouwing over ronde tanks
met de inlaatconstructie aan de omtrek.
Dit ontwerp wordt in de praktijk een
enkele maal toegepast [4, 17]. De onttrekking van retourslib bevindt zich in het
centrum. Het influent komt aan de omtrek
binnen en de dichtheidstroom beweegt
zich over de bodem naar het centrum.
Dok het bezonken slib op de bodem van
de tank wordt in die richting naar de
slibzak getransporteerd. Zo draagt de
stroming van het influent bij aan de
slibruiming. Dit is een verbetering ten

Verder onderzoek
Naar aanleiding van het gedane onderzoek rijst een aantal vragen. Een proef
met lagere influentconcentratie bleek een
aanzienlijk hogere effluentconcentratie tot
gevolg te hebben. Meer proeven met
verschillende effluentconcentraties
kunnen een beter inzicht verschaffen in
dit fenomeen.
Voorspellingen met de wet van Hazen
bleken niet in overeenstemming met de
metingen. Dit werd toegeschreven aan het
effect van flocculatie. Dit kan geverifieerd
worden door de proeven te herhalen met
niet flocculerend kaoliniet.
Het blijkt erg belangrijk te zijn om kort-

opzichte van de situatie in conventionele
tanks [7].Daar bewegen beide stromen
tegen elkaar in en wordt de slibruiming in
zekere mate belemmerd door de instromende vloeistof.
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sluitstromen in nabezinktanks te voorkomen. Voor conventionele tanks kunnen
verschillende constructieve maatregelen
dit bewerkstelligen. Door ze op modelschaal te beproeven kunnen de maatregelen onderling nauwkeurig vergeleken
worden op effectiviteit. Ook kan in het
model meer inzicht verkregen worden in
perifere influenttoevoer en onttrekking,
dat een veelbelovend systeem lijkt. Deze
onderzoeken kunnen direct toepasbare
resultaten voor de praktijk opleveren,
lien vervolg van het onderzoekproject is
nodig om over de genoemde punten
opheldering te verschaffen en optimaal te
kunnen profiteren van het tot nu toe
uitgevoerde onderzoek.
Slotbeschouwing
Uit de gepresenteerde experimenten en
beschouwingen over nabezinktanks
komen de volgende belangrijke punten
naar voren:
- Voor bezinking in nabezinktanks wordt
over het algemeen aangenomen dat een
uniforme snelheidsverdeling over de
verticaal ideaal is voor bezinking. In een
laboratoriummodel van een grote ronde
nabezinktank is echter een drielagenpatroon waargenomen, dat dezelfde
hydraulische verblijftijd heeft en bovendien gunstige effecten lijkt te hebben op
flocculatie, zodat het mogelijk zelfs een
beter bezinkingsrendement geeft dan
uniforme stroming.
- Het genoemde drielagenpatroon zal ook
voorkomen in de praktijk onder gelijke of
gunstigere omstandigheden dan de hier
beschouwde: een intern Froudegetal dat
gelijk of lager is en een tankvorm die
identiek of gunstiger zijn (relatief dieper,
rustigere instroming). Ook een lagere
instroomsnelheid en hogere influentdichtheid (lage waarden van F;en Re; zijn
gunstig, omdat ze de diepte van de dichtheidstroming reduceren en zo de kans op
kortsluitstroming verminderen.
- In de instationaire situatie na een
plotselinge verhoging van de influentconcentratie kan de aankomsttijd van het
slib in het effluent benaderd worden met
de propstroomtheorie. Voor de effluentconcentratie in de evenwichtssituatie die
daarna bereikt wordt geeft de theorie van
Hazen te hoge waarden omdat daarin
flocculatie buiten beschouwing blijft.
- Op grond van het verkregen inzicht in
de stroming in tanks met centrale
influenttoevoer valt te concluderen dat
tanks met perifere influenttoevoer en
effluentonttrekking beter kortsluiting
tegengaan. Omdat de literatuur meldt dat
bij deze tanks ook de slibafvoer verbeterd
wordt, lijkt het de moeite waard om ze
nader te bestuderen.
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Pottekijkers leveren
fantastische milieubijdrage
De bevolking in het actiegebied
(Overijssel, de helft van Flevoland en vier
gemeenten in Drenthe) heeft enthousiast
gereageerd op de Pottekijkersactie.
Tienduizenden kaarten zijn al binnen en
dagelijks komen daar nog duizenden bij.
Hen voorzichtige schatting laat zien dat het
er naar uitziet dat de doelstelling
60.000 toiletreservoirs waterbesparend
maken door het plaatsen van een
spaarknop, ofwel spoelonderbreker)
gehaald gaat worden. De Pottekijkers 15.000 schoolkinderen van de helft van
alle basisscholen uit het actiegebied hebben daarmee een fantastische bijdrage
geleverd aan een beter milieu.
Opsturen
Het was voor de Pottekijkers natuurlijk
onmogelijk om alle huishoudens in het
actiegebied te bezoeken. De initiatiefnemers verzoeken daarom iedereen om
de niet opgehaalde kaarten alsnog op te
sturen.
Pottekijkerskrant
Dat het initiatiefin goede aarde viel bij
het publiek, bleek uit de honderden
telefoontjes die binnenkwamen bij de
organisatoren. Een veel gestelde vraag
was, of reservoirs die niet in de actiefolder
voorkomen misschien toch omgebouwd
kunnen worden tot waterbesparend toilet.
Velen storen zich al jaren aan de grote
hoeveelheid water die telkens via het
toilet wordt weggespoeld. Om in de
informatiebehoefte te voorzien zal er over
twee weken een speciale Pottekijkerskrant
huis-aan-huis worden verspreid. Daarin
worden alle vragen die gesteld zijn, beantwoord. Bovendien zit er nog een bestelformulier in voor mensen die alsnog mee
willen doen met de actie.
(Persbericht WMO)

