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Inopdrachtvan deSTOWA heeft DHV eennieuwe benadering voorhetontwerp ende optimalisatie
van rondenabezinktanks ontwikkeld. Eencentrale rolishierbij weggelegd voorhetmodelFAST2D,
waarmee deprocessenineennabezinktank kunnen worden^esimuleerd. Inmiddels ishetmodeltwee
j a a r ingebruik(waarvan éénjaar algemeenbeschikbaar) enheeft hetzijn nut bewezenintal van
projecten. Hetgaat hierbij'vooralsnog vooralom deoptimalisatie van bestaande nabezinktanks. In
ditartikel wordenenkelepraktijkvoorbeelden beschreven, waaruit blijkt dat door relatief^eringe
aanpassingenveelmeeruit bestaande installaties istehalen enaanzienlijke kosten kunnen worden
besnaard.
InNederland werden nabezinktanks de
afgelopen decennia ontworpen met behulp
vandeSTORA-richtlijn1'uit 1981.Inde loop
derjaren reesdevraagofdeze ontwerprichtlijnen wel van toepassingmogen worden verklaard opdesteedsgrotere en anders uitgevoerdenabezinktanks diewerden gebouwd.
STOWAheeft daarom sinds het eind van de
jaren tachtig alaandacht besteed aan de evaluatieen optimalisatie van dezerichtlijnen. Deze
onderzoeken hebben uiteindelijk geleid tot de
ontwikkeling van het nabezinktankmodel
FAST2D2'(ziekader),dat kan worden gebruikt
om een optimaal ontwerp temaken ofom de
maximaal toelaatbare belasting te bepalen.
Daarnaast iseen nieuwe STOWA-ontwetprichtlijn gedefinieerd3', waarin het nabezinktankmodel een centrale rolspeelt. De
resultaten vanhetSTOWA-onderzoek zijn in
2002opeenmini-symposium 4 ' gepresenteerd
aan deNederlandse waterbeheerders.
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N i e u w e ontwerprichtlijn
Eengoed functionerend nabezinkproces is
van cruciaalbelangvoorhetgoed functioneren
van het actiefslibsysteem. Kenmerkend voor de
Nederlandse situatie isdatde nabezinktanks
vaakeen geringe kantdiepte hebben en een
relatiefgroot oppervlak.Eendoorsnede van
een standaard Nederlandse nabezinktank is
weergegeven in afbeelding 1.
Dekeuzevooreengeringe diepte hing
samen met dehogegrondwaterstand, waardoor het bouwen van diepe tanks met een
mogelijk hogereoppervlaktebelasting hoge
bemalingkosten metzichmeezoubrengen. De
oudeSTORA-richtlijnen zijn mede gebaseerd
oppraktijkervaringen met dedestijds gebruikelijke bouwwijze van dergelijke ondiepe
tanks.
Mede opbasis van het STOWA-onderzoek
isdekennis van het nabezinkproces sterk ver-

Schematischeweergavevaneenstandaardnabezinktankmeteendiametervan40meter.

groot.Ditheeft ondermeer geleid tot nieuwe
richtlijnen voor het ontwerp en de dimensioneringvan nabezinktanks (zieafbeelding 2),
waarbij hetFAST2Dmodeleen belangrijke rol
kan spelen.Uitgaandevande aanvoeromstandigheden en deslibkarakteristiekenkunnen de
optimale dimensies van de nabezinktank
(oppervlakte,kantdiepte) en van de voorzieningen(inlooptrommel, deflectieschot, overstortrand) worden vastgesteld.
In eerste instantie wordt bijde herziene
richtlijn vooralgedacht aannieuw te bouwen
nabezinktanks''. Maar karakteristiek voor de
Nederlandse situatie isdat het merendeel aan
infrastructuur voorrwzi's reeds is gebouwd.
Eengroot deelhiervanzalnaar verwachting
nog veledecennia operationeel zijn. Het is
juist daarom interessant om de mogelijkheden
vooroptimalisatie toetepassen op bestaande
situaties.Inmiddelszijn diversevan dergelijke
projecten uitgevoerd waatin interessante
bevindingen zijn gedaan.

Ervaringen
Met het modelFAST2DisdoorDHVin de
afgelopen periodeeen groot aantal bestaande
nabezinktanks onder deloepgenomen. Een
overzicht endebelangrijkste kenmerken van
dezeprojecten isweergegeven in tabel 1.Hierbij valt opdatdeptoblematiek en de oplossingen van deverschillende projecten sterk
kan verschillen.
Hieronder wordt een vijftal van de uitgevoerdeprojecten nader toegelicht.
Rwzi Nieuwveer
Bijdeontwikkeling van FAST2Dis het
model gevalideerd opbasisvan praktijkmetingen opderwziNieuwveer vanhet Waterschap
Brabantse Delta.Derwzibeschikt over drie
identieke nabezinktanks, waarvan één is uitgerust met eendeflectieschot. Duidelijke aanwijzingen bestonden datdetanks met en zonder deflectieschot verschillend functioneren,
maar het verschil kon nog niet worden verklaard en objectiefworden onderbouwd. Ten
behoevevan het ondetzoekzijn daarom uitgebreide metingen verricht ondet constante
aanvoetomstandigheden (door manipulatie
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Allepraktijkproeven zijn met FAST2D
nagerekend. Hierbij bleken deresultaten op
hoofdlijnen goed overeen tekomen met de
praktijk. Voordenabezinktanks zonder en met
deflectieschot zijn deresultaten van de berekening voordeRWA-ontweipl»*lasting weergegeven in afbeelding 3.Hierin zijn het stromingsprofiel (pijltjes) en de drogestofgehaltes
(kleur)in en rond de inlooptrommel weergegeven.Dekortsluitstroming en blokkering
vanderetourslibonttrekking ishierbij duidelijk zichtbaar. Het verschil in functioneren is
hiermee (eindelijk) verklaarbaar geworden en
objectief te onderbouwen.
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onmervmogelijkheden.

van derwzi en recirculatie van het effluent). De
metingen betroffen onder andere stroomsnelneden en slibconcentratiesop verschillende
locaties,diepten en tijdstippen. Daarnaast zijn
ineen bezinkkolom een aantal bezink- en
'ndikkingsproeven uitgevoerd, waardoor een
nauwkeurige inschatting van de modelparameters mogelijk was.
Opde rwziNieuwveer zijn praktijkproevenuitgevoerd bij drie belastingsituaties:
onderbelasting, RWA-ontwerpbelasting(conform deoudeSTORA-richtlijn) en overbelasting (ongeveer 25procent boven de ontwerpoelasting).Depraktijkproeven met de
onderbelasting en de RWA-ontwerpbelasting
2
yngelijktijdig uitgevoerd opzoweleen nabez
niktank zonder alsmet deflectieschot. Ti)dens
deonderbelasting wasdewerking van beide
nabezinktanksnagenoeggelijk. BijdeRWAontwerpbelasting was het verschilechter zeer

Tabeli :

0\

groot. Indenabezinktank zonder deflectieschot steegdeslibspiegel sterk en dreigde na
enkele uren uitspoeling vande slibdeken.
Opvallend hierbij wasdat het retourslibgehaltevan deze tank sterkdaalde.Inde nabezinktank met deflectieschot steegde slibspiegel
slechts licht en bleefhet retourslibgehalte
hoog.Hieruit kan worden geconcludeerd dat
indetank zonder deflectieschot bij een hogere
belasting kortsluitstromingen optreden die de
retourslibonttrekking deels blokkeren.
Deoverbelasting isalleen nog opde tank
met deflectieschot toegepast. Hierbij isde
proefafgebroken opeen moment dat (achteraf
gezien)zich noggeen volledigevenwicht had
ingesteld. De(bijna) evenwichtssituatie met
eenzeer hogeslibdeken en mogelijk dreigende
slibuitspoeling was hetgevolgvande overbelastingdoor dehoge hydraulische- en drogestofbelasting.

erziehtvandebelangrijkstekenmerkenenresultatenvandedoorDHVuitgevoerdeprojectenmethet

FAST2D-model.

Rwa

Opbasis vandemodelberekeningen voor
derwziNieuwveer en de herziene richtlijn is
decoaclusie dat detoelaatbare (slibvolume)belasting van nabezinktanks - in veel gevallen
- aanzienlijk kan worden verhoogd, bijvoorbeeld door het aanpassen van de inloopconfiguratie (inlooptrommel endeflectieschot) of
het toepassen van eengrotere kantdiepte. Op
derwziNieuwveer zijn inmiddels ookdeanderetwee nabezinktanks van een deflectieschot
voorzien.
RwziAarle Rixtel
OpderwziAarleRixtel van het WaterschapAaen Maaswerden diverse maatregelen
getroffen, opdat derwzi ook in de toekomst
aan denormen zou voldoen.Eén van de maatregelen betrofdeaanpassing vande nabezinktanks:de kantdiepte zou met een halve meter
worden vergroot tot tweemeter.Met behulp
van FASTzDisuitgerekend, wat de optimale
inloopconstructie isvoorde opgehoogde
nabezinktanks.
Voordeoptimalisatie van de inloopconstructie zijn dediameter vande aanvoerleiding,dediameter van deinlooptrommel en de
hoogte,diameter en devorm van het deflectieschot veranderd. Deaandacht lag hierbij op
het verlagen vandeentreesnelheid en het richten van deaanvoer vanuit de inlooptrommel
in detank.Alsdezeaanvoer opdegoede plek
met dejuiste richting en dejuiste snelheid de
tank wordt ingeleid, dan wordt het bezink- en
indikkingsproces zomin mogelijk verstoord,
waardoor de tank beter functioneert.
Het bleekdat met name deafstand tussen
de inlooptrommel en het deflectieschot en de
diameter van deinlooptrommel van invloed
waren opdeberekende effluentconcentraties.

Almelo
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Om indetoekomst deaangeboden hoeveelheid afvalwater tekunnen blijven verwerken isvoorderwziAssen van het Waterschap
Hunze enAa'seen aanzienlijke ombouw
gepland. In hetontwerp werd (bij eenSVIvan
120ml/g) rekeninggehouden met een toename
van deoppervlaktebelasting mei circa 30pro-
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GrafischeweergavevandeinstromingindeinlooptrommeltijdensdeRWA-ontwerpbe!astinlgopderwziNieuwveer.

centtot1,1m/h.Hetwasnietduidelijk ofde
nabezinktanks (ééntankmeteendiametetvan
56men1,5mkantdieptemetdeflectieschoten
tweetanksmeteendiametetvan30men14m
kantdieptezonderdeflectieschot)dezetoenamezoudenkunnen verwerken.

stijgenn^at4.150kubiekemeterpetuur bij
eenontwerp-SVlvan130ml/g.Deaanvoervan
deverbeterdgescheiden rioolstelselskanna
drieuurwordenbeperkttot3.600kubieke
metetperuur,waardoordenabezinktanks
wordenontzien.

Modelberekeningen lietenziendatgeen
vandebestaandetanksdetoekomstige(slibvolume)belastingkonverwerken.Dekleine
tankraakteoverbelastdoor kortsluitstromingeneneenblokkeringvanderetourslibonttrekking.Hetdeflectieschot vandegrotetank
wastediepingestokenendeinlooptrommel
hadeentekleinediameter,waardoordeslibdekennietgoedkonindikken.

BerekeningenmetFASTzDlietenziendat
dehuidigetanksbijeenbelastingvan3.600

Aanpassingenaandeinlooptrommelen
hetdeflectieschot lieteneenzeer aanzienlijke
verbeteringvandewerkingvandenabezinktankszien.Deslibspiegellagbijdezelfdebelastingongeveereenhalvemeterlagerindetank.
Eenevenwichtwerdbereiktenerwasdusgeen
sprakemeervaneenoverbelasting.Deberekendeeffluentconcentraties lagenechtethoog.
Deconclusiewasdatdegeoptimaliseerde
tanksbijeenoppervlaktebelastingvan1,1m/h
kritischbelastzoudenzijnmeteenkansopte
hogeeffluentconcentraties. Ditzouvoorkomenkunnenwordendoordetanksopte
hogen(groterekantdiepte),'watechtertechnischnietmogelijkbleek.
Hetwaterschapkoosvoordebouwvaneen
extranabezinktankommogelijke problemen
indetoekomsttevoorkomen.Ookhetontwerpvandezenieuwenabezinktankisgeoptimaliseerdmetbehulpvanhetmodel.
RwziBeemster
DerwziBeemstervanhetHoogheemraadschapHollandsNoorderkwartierzalindetoekomsthogerwordenbelast.Dehuidigebelastingvan3.300kubiekemeterperuurzal

kubiekemeterperuurreedskritischzijn
belast.Toepassingvaneendeflectieschot gaf
slechtseenkleineverbetering.Deberekeningentoondenookaandateenopstattfasevan
drieuurmet4.150kubiekemeterperuut
gevolgddooreenbelastingvan3.600kubieke
meterperuurslechtseenkleineverslechtering
vandewerkingveroorzaakte.
Omdebetekeningen testaveniseenaan-

MetbehulpvanFAST2Dkunnenrondenabezinktanks wordengemodelleerd5'.Hierbij wordt
eentweedimensionaleschematisatievandenabezinktankgemaakt.Dezebestaatuitdeinstroming,deinlooptrommel,deretourslibonttiekkingeneventueeleendeflectieschot eneen
inliggende effluentgoot.
Eenbelangrijke ondetdeelvanhetmodelzijndeslibeigenschappen.Dezewotdenbeschreven
aandehandvaneencombinatievanhetVaccari-model6*(slibbezinkingen-indikking)enhet
Takacs-model7'(niet-bezinkbarefraaie).Deparametersvanditmodelkunnenwotdengemetenofingeschatopbasisvanbestaandemeetgegevens.
Variatiesvandeslibconcentratieindetankzorgenvoorvariatiesindedichtheidendeviscositeitvanhetslib.Ditheeft dichtheidssttomentotgevolg.Dezewordendoorhetmodelbeschrevensamenmetdeturbulentieenmassattaagheidvandesttoming.
FAST2Disgekalibreerdengevalideerdopbasisvanmetingenaandeslibdeken5'.Tijdens het
STOWA-ondetzoek,waarinhetmodelisontwikkelddoorDHVendeTUKarlsruhe,isvastgestelddathetmodeleennauwkeurigebeschrijvinggeeft vandeopbouwendehoogtevande
slibdekenenvandestroomsnelheden indeslibdeken.Inpraktijkmetingendielaterzijnuitgevoerd,blekendezeovereentestemmen.
Hetmodelrichtzichmetnameophetgedragvandebulkvanhetslib,waatbijhethydraulisch
stromingspatroonendeslibbezink-enindikeigenschappenvanbelangzijn.Hetgevolgisdat
deeffluentconcentraties nietaltijdgoedzijn tevoorspellen.Bijtanksmeteenkantdieptevan
tweemeterblijken deeffluentconcentraties nogweltekloppen,maarbijtanksmeteenkleinerekantdieptelijken deeffluentconcentraties eenfactot 2-3 tehoogtezijn(metingenoprwzi
Beemster).Trendskloppenwel,maarabsolutewaardenmoetenmet terughoudendheid
wordenbeschouwd.
Inhetnajaar van2003 iseengebruikersvriendelijkeversievanhetnabezinktankmodelgereed
gekomenenishettoegankelijkgewordenvooreenbrederpubliek.Waterschappenenadviesbureauskunnensindsdieneenlicentiebinnenhalen viainternet(www.stowa.nl).
Metdehuidigecomputersiseenberekeningmogelijk inééntottweedageninplaatsvanéén
tottweeweken.Hietdoorwordendedoorlooptijden korterofkunnenmeervariantenworden
vergelekenbijhetontwerpenenoptimaliseren.
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talpraktijkexperimenten uitgevoerd.Dooreen
aantalingrepenopderwzikondeaanvoer
naardenabezinktanks opongeveer4.200
kubiekemeterperuurwordengebracht.Uitde
vergelijking bleekdatdeberekendeengemetenslibdekenhoogteovereenkwamen.De
effluentconcentratie bijdezetanksmeteen
geringekantdiepte(van1,5meter)bleekinde
praktijk echtereenfactor 2à3 lagertezijn dan
dewaardendiehetmodelberekent.
Omdetoekomstigebelastingtekunnen
verwerkeniseenspecifiekeoplossingbedacht:
bijRWAwordtgedurendedeeerstedrieuur
hetretourslibnietvolledigteruggevoerd naar
debeluchtingstank, maardeelsopgeslagenin
eenslibbuffer. Hierdoorwordtzowelde
hydraulischealsdeslibvolumebelastingvan
denabezinktanks verlaagd,waardoordehogereaanvoertochkanwordenverwerkt.BerekeningenmetFAST2Dlietenziendateenslibbuffer vancirca1.800kubiekemeterperuur
voldoendewasomhetgoedfunctioneren van
denabezinktanks tegaranderen.
RwziVenlo
OpderwziVenlovanhetWaterschapRoer
enOvermaasdreigtnaenkeleurenRWA(7.500
kubiekemeterperuur)deslibdekenuitde
nabezinktankstespoelenenmoetdebelasting
vandenabezinktanks(viertanksmeteendiametervan65,5meteren1,5meter kantdiepte)
wordenverlaagddooreendeelvanhet influent
'nhetRWA-bufférbasin optevangen.Onderzochtisofhettoepassenvaneen deflectieschot
eeneffectieve maatregelisomdeslibuitspoenngtevoorkomen.Daarnaastisnagegaan,
medeingegevendooruitvoeringvangroot
°nderhoud aandetanksenderetourslibvijzels,ofverdereaanpassingenaandeinlooptrommel(diameter,insteekdiepte) effectief
21
jnenofaanpassingenaanderetourslibcapaCl
teitnoodzakelijkzijn.Deeffectiviteit vande
voorgesteldemaatregelenisookonderzocht bij
eenmogelijke toekomstigebelastingvan
lo.oookubiekemeterperuureneencalamiteitenscenariowaarbijhetslibgehalteinde
oeluchtingstanksvan4naar5g/l toeneemt
oooruitvalvindeslibverwerking(centrale
shbdroging).
Simulatievandehuidigesituatiemethet
abezinktankmodelbevestigdedeervaringen
Van
debedrijfsvoering.Aangetoondwerddat
es
nbspiegelzeerdichtbijdeoverstortrand
ornt
teliggenonderRWA-omstandigheden
en
"atbijeenenigszinshogerslibgehalteslibVe
nieszalgaanoptreden.Demodelberekeningentoondenaandatkortsluitstromingen bij
etetourslibonttrekkinghiervooreenbelangrijkeoorzaakvormen.
n

na

Aanvullendemodelberekeningen methet
bezinktankmodeltoonden bovendienaan

dateenaangepasteinlooptrommelvoorzien
vaneendeflectieschot eenzeereffectieve maatregelisomdezeproblematiekoptelossen.Bijkomendvoordeelisdatindetoekomsteen33
procenthogerehydraulischebelastingtoelaatbaarisopdebestaandenabezinktanks.De
oppervlaktebelasting kaninditgevalworden
verhoogdvan0,75naar 1,0kubiekemeterper
uurpervierkantemeter.Debestaanderetourslibcapaciteitpernabezinktank bleektoereikendtezijn.
Ontwikkelingen
Infebruari 2005vonddeeerstegebruikersbijeenkomst plaatswaarbijervaringen met
FAST2Dwerdenuitgewisseld.Degebruikers
zijn tevredenmethetnabezinktankmodel.Ze
vroegenwelaandachtvoordenauwkeurigheid
waarmeedeconcentratiezwevendstofvanhet
effluent kanwordenberekend.Opditmoment
wordtditonderdeelalsdezwaksteschakelvan
hetmodelervaren.Geziendedirecterelatiedie
ditheeft metdevergunningseisen,zalhieraan
indetoekomstextraaandachtmoetenworden
besteed.

tanks,de(toekomstige)slibeigenschappenen
hydtaulischebelastingspeleneenbelangrijke
rolenzijn vaninvloedopdebenodigde/
mogelijkeslibbuffering enhetwelofniet
optredenvanongunstige kortsluitstromingen.
Indeperiodedatrwzi'snogbuitenofaan
detandvandestedelijkebebouwinglagen,
wasgrondgebruiknognietvaakeenbeperkendefactor.Tegenwoordigdienteenbestaande
installatieveelaluitgebreid tewordenbinnen
hetbeschikbareterrein.Bijbestaandetanks
kandemaximaletoelaatbarebelastingworden
bepaaldenisdoorrelatiefgeringeaanpassingenveelmeetuitbestaandeinstallaties iste
halenenkunnenaanzienlijke kostenworden
bespaard.MetbehulpvanFAST2Dkunt u'het
ondersteuitdenabezinktankhalen'. C
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