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Extrabuffertankalsalternatief
voornabezinktank
GEORGEZOUTBERG,HOOGHEEMRAADSCHAPHOLLANDS NOORDERKWARTIER

derwzibetekentditdatgedurendedezedrie
uur rekeningmoetwordengehoudenmeteen
maximaleRWA-aanvoervan4.150kubieke
metetendaarnameteencontinuRWA-aanbod
van3.600kubiekemeterperuur.
FASTzD-modellering
HetHoogheemraadschapHollandsNoorderkwartierheeft eenKenniscentrumZuivering,vanwaaruitgeldbeschikbaarkanworden
gesteldvoorhetbeantwootdenvannietalledaagseviagen.Vanuitditcentrumisineerste
instantieopdrachtgegevenaanDHVomde
bestaandenabezinktanksvanderwziBeemster
dynamischdoorterekenenmethetnabezinktankmodelFAST2D.

ROBVANCRONENBERG,HOOGHEEMRAADSCHAPHOLLANDS NOORDERKWARTIER
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InhetkadervandeoptimalisatiestudieBeemsterisonderzochtofdebouwvaneenextranabezinktankkanwordenuitgespaard. Hiertoeisonderzochtwatheteffectisophetuitspoelenvanslibuitde
nabezinktanksvanrwziBeemsterindiendeaanvoervandeverbeterdgescheidenrioolstelselsvan
Purmerendnadrieuurwordtgestopt.Ineersteinstantieisdetoekomstigesituatiegesimuleerdmet
hetnabezinktankmodelFAST2D(ziehetartikelhiervoor).Aandehandvanderesultatenisbesloten
eenprakttjkproejuit tevoerenendetoekomstigeRWA-situatienatebootsendoorejluentcirculatie
toetepassen.Vervolgensisdepraktijkproe/gesimuleerdenbleekhetnabezinktankmodeleengoede
voorspellendewaardetehebben.Daarna iseenalternatieveoplossingmetbuffering vanretourslib
gesimuleerdomtekomentoteenrobuusteoplossing.Hetresultaatisdatwordtafgezienvandebouw
vaneendurenabezinktankeneennieuwverdeelwerk.Volstaankanwordenmetdebouwvaneen
bufferwaarinbijRWAeengedeeltevanhetactie/slibtijdelijkwordtopgeslagen.Dekostenbesparing
wordtgeraamdop045.000euro.
InhetbeheersgebiedvanHoogheemraadschapHollandsNoorderkwartierwordende
komendejareneengrootaantalzuiveringen
aangepastomaandenieuweeffluenteisen te
kunnenvoldoen.Voordeprognoseswordt
gerekendmethetreferentiejaar 2015.Tevens
zijn indeafgelopenperiodeeengrootaantal
optimalisatiestudies afgerond.Deresultaten
vandezestudieskunnengevolgenhebbenvoor
derioolwaterzuiveringen,zoalsrwziBeemster.
Dehuidigebiologischebelastingvandezerwzi
bedraagt 142.000i.e.(TZV)endeprognosevoor
2015is168.000i.e.(TZV).Verderwordtbij RWA
uitgegaanvaneendebietvan4.150kubieke
meterperuur.
Berekendisdathethuidigecircuitgroot
genoegisomdetoekomstigebiologische
belastingtekunnenverwerken.Daartoemoet
hetslibgehalteindebeluchtingstank worden
verhoogdnaar5.3g/lenmoetextrabeluchtingcapaciteit wordengeïnstalleerd.Doordat
zowelhetdrogestofgehalte inhetcircuitals
hetdebiettoenemenisdegeïnstalleerdenabezinkcapaciteitvanviertanksin2015nietmeer
voldoende.Debestaandetankszouden,conformdeoudeSTORA-richtlijn,intotaal3.300
kubiekemetetperuurkunnen verwerkenzonderdatslibuitspoelingoptreedt.Metbehulp
vandeouderichtlijn isberekenddateennieuws! u,n it «I.»«»*»

wenabezinktankmeteendiametervan38
metereneennieuwretourslibgemaalmoeten
wordenbijgebouwd. Bovendieniseennieuw
verdeelwerknodigomhetwaterovervijf
nabezinktanks tekunnen vetdelen.
Hettoekomstigafvalwateraanbod van
4.150kubiekemeterperuurbestaatvoorcirca
550kubiekemeteruithemelwaterdatwordt
afgevoerd vanuitdeverbeterdgescheidenstelselsvandegemeentePurmerend.Zonderdit
hemelwaterbedraagthet afvalwateraanbod
3.600kubiekemeterperuur,eenwaardedie
dichtligtbijdeouderichtlijnwaardevan3.300
kubiekemeterperuurvoordebestaande
installatie.Opgrondvandeherziene richtlijn
(STOWA2002-23)kunnendehuidige nabezinktankswellichtmeerwater«erwerken.Hierbij
wordtervanuitgegaandatinverbandmetde
emissieshethemelwatergedurendedeeerste
urennogwordtafgevoerdnaarderwzi(first
flush),alvorensdehemelwaterafvoer wordt
gestaakt.
Inhetkadetvandeoptimalisatiestudieis
daaromonderzochtwatheteffect isalsnadrie
uurdeverbeterdgescheiden rioolpompen
wordenuitgeschakeld(ziehetartikelvanEmil
Hartman enRichardLeijenoppagina52).Voor

Eerstzijndriescenario's doorgerekend,
waarbijgebruikisgemaaktvanreedsbeschikbarekenmerkendewaardenvoorbezink-en
indikkingeigenschappen vanactiefslibmet
eenslibvolumeindexvan120ml/g.Derwzi
Beemsterheeft viernagenoegidentieke
nabezinktanks(dootsnede=38,3of40,8meter)
metelkeenkantdieptevan1,5meter.Tevens
zijnalletanksuitgerustmeteendeflectieschot.
Descenario'senresultaten zijn:
Continuebelastingvandebestaande
nabezinktanksmet3.600kubiekemeter
peruur.
Hierdoorkomtdeslibspiegelnetonderde
overlooprand teliggen.Hetmodelvoorspelt
verdervrijhogeeffluentconcentraties inde
ordevan80mg/l.Zoalshierbovenvermeld
dienthierbij opgemerkttewordendathet
modelbijondiepetankseenmindergoede
voorspellingvandeconcentratieaanonopgelostebestanddeleninheteffluent geeft;
• Continuebelastingvandebestaande
nabezinktanks met3.600kubiekemeter
peruurmetaanpassingvandebestaande
inlooptrommels.
Ditgeeft tenopzichtevanheteersteexperimenteenlichtedalingvandeslibspiegtlte
zien.Hetmodelvootspeltverdeieenconcentratieaanonopgelostebestanddeleninhet
effluent dierondde60mg/lligtbijRWA;
• Ontwerpbelastingvan4.150kubiekemetet
peruurgedurendedrieuurenvervolgens
continu3.600kubiekemeterperuur.
Deslibspiegelstijgt tottegendeonderkant
vandeeffluentgoot aan,maarstabiliseertvervolgensbijterugschakelen naar3.600kubieke
meterperuur.Deconcentratieaanonopgelostebestanddelen looptineerstinstantieopnaar
120mg/l,maarstabiliseertvervolgensbij3.600
kubiekemeterperuur op80mg/l.Eenkleine
verslechteringvandeeffluentkwaliteit treedt
op,maarbijterugschakelingnaar3.600kubiekemeterperuurwordtdezelfde effluentkwaliteitbereiktalsbijhetvorigescenario.
•
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Uitbovenstaandesimulatiesbleekdathet
mogelijkmoetzijnomdrieuurlang 4.150
kubiekemeteroverdenabezinktankstesturen
endaarnacontinu3.600kubiekemeter.De
slibspiegelkomtdanechterwel gevaarlijk
hoogteliggenindenabezinktank, waardoor
deeffluentkwaliteit verslechtert.Aangezien
hetmodelminderbetrouwbaar is indevoorspellingvandeeffluentkwaliteit, kanop basis
vandemodelberekeningen noggeenuitspraak
wordengedaanofdeverslechteringvande
effluentkwaliteit acceptabelisofniet.
Opzet praktijkproef
VoorHollandsNoorderkwartier vormden
deuitkomsten vandesimulatiesvoldoende
redenomeengrootsopgezette praktijkproef
uittevoerenomdegedanevoorspellingente
toetsen.Hiertoeiseenexperimenteleopstel-

entslootzijntweefrequentiegeregelde dompelpompenmeteencapaciteitvansamen2.400
kubiekemeterperuuropgesteld(zie foto).
Dezepompenwerdengevoedmeteen
aggregaatenrecirculeerdeneffluent uitde
slootviaeenpersleidingdirectterugde
beluchtingstank in. Terverkrijgingvanvoldoendepompbuffer was hetnoodzakelijkde
effluentsloot inpeilteverhogen('optoppen').
De frequentiegestuurde recirculatiepompen
werdenzodaniggestuurddatdezehetverschil
leverdentussenhetgewenstedebietenhet
normaalviadedebietmeter binnenkomende
debietop derwzi.
Metdeproefopstelling zijneenaantal
experimenten uitgevoerd.

linggebouwdwaarmeeop eennormaledroge
daghetRWA-debietvan2015 konwordengesimuleerd.
Hetgewenstedebietop dezuivering
bedraagt4.150 kubiekemeterperuur.De
DWA-aanvoerop eennormaledagbedraagt
circa1.200kubiekemeterperuur.Aanvulling
tothetgewenstedebiet isgerealiseerddoor
middelvaninlaatvanoppervlaktewateruitde
boezembijrioolgemaalPurmerendNoorden
recirculatievaneffluent overdezuivering.
Doorgedurendedeproefeenschuifteopenen
konwaterwordeningelatenuitde Beemsterringvaartenwerdperuurcontinucirca1.300
kubiekemeterextrawateraangevoerd.Het
resterendeverschilvancirca1.650kubieke
meterperuur isgerealiseerddoorrecirculatie
vanheteffluent overdezuivering.Indeefflu-

Resultaten
Tijdensdeexperimentenwerdalsnelduidelijkdathetverdeelwerknietnaarbehoren
functioneerde.Denabezinktanks metdekleinstediameter(1en2)kregenonevenredigmeer
waterdandetweeanderenabezinktanks f3en
4).Bijeentotaalinfluentdebietvan4.150
kubiekemeterpetuurkwamendenabezinktanks 1 en2naongeveereenuurtotextreme
sliboverstort,terwijlindenabezinktanks3en
4de slibspiegelnogmeerdaneenmeteronder
dewaterspiegel lag. Omuittezoekenhoeveel
rekindebelastbaarheid vandenabezinktanks
3en4zat,isdetoevoernaarnabezinktank 1en
2afgesloten eneentotaalinfluentdebiet van
gemiddeld2.770kubiekemeterperuuringesteld(streefwaarde 2.600kubiekemeter)op
nabezinktank3 en4.Dit isvergelijkbaar met
eentotaalinfluentdebiet van2.456+2.770=
5.226kubiekemeterperuuroverdegehele
rwzi.Tijdensdeproefismeteenvastinterval
vantienminutendehoogtevandeslibspiegel
gemetenenzijnmonstersgenomenvanhet
effluent tetbepalingvandeconcentratieonopgelostebestanddelen.Nacircatweeuurbegon
deslibuitspoeling (zie afbeelding 1).Nadrie
uuren20minuten ishetinfluentdebiet teruggebrachtnaar2.260kubiekemeterperuur,
overeenkomendmeteendebietvan4.250
kubiekemeterperuurvoorde gehelerwzi(iets
hogerdandebeoogde4.150 kubiekemeter).Dit
hadeendalingvandeuitspoelendeconcentratieonopgelostebestanddelen totgevolg,maar
deuitspoelingbleefhevigenhetexperimentis
afgebroken.

Deejluentrecirculariepompeninde'opgetopte'sloot.

Afb.i

Hetgemeten enberekendeverloopvan deejluentconcentraries.
Prakïjkproef 5 tebiuari 2 0 0 4
DSAT=S.3g/l SVMOOnWg StreetwaanteqA=1,0 m/h t=0-200 min, daarnaqA-0,86 mm
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Simulatie
Metbehulp vanhetmodelFAST2D isdeze
praktijkproefdynamischgesimuleerd.Voordat
uitspoelingoptreedt,bedragendeberekende
effluentconcentraties bijRWA citca80mg/l
(ziehetomcirkeldedeelinafbeelding 1).Ditis
eenfactor 2-3 hogerdandeget.ietenconcentratiesvancirca25-30mg/linheteffluent van
denabezinktanks3en4.
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Verder blijkt duidelijk dat het moment
waarop deslibuitspoeling begint,goed wordt
voorspeld.Tijdens deslibuitspoeling blijkt het
gemeten gehalte (deels) hoger te liggen dan het
berekende gehalte.Deverklaring hiervoor is
dat de monsters zijn genomen opeen punt in
deeffluentgoot waar deslibuitspoeling het
sterkste optrad. Indien demonsters op een
andere plek indeeffluentgoot waren genomen, waren lagere concentraties waargenomen
(visuelewaarneming). Degemeten effluentconcentraties na twee uur en tien minuten
gevengeen representatiefbeeld vande (gemiddelde)effluentconcentraties van de nabezinktank.Daarom isindieperiodemet name de
trend indeeffluentconcentratie van belang:
dezeblijkt goedovereen tekomen met de
metingen.

gecontroleerde manier een hoge slibspiegel in
denabezinktanks te handhaven.

Afbeelding 2toont dat het met FAST2D
gesimuleerde verloop van de slibspiegelhoogte
goed overeenkomt met deactueel gemeten
waarden inde nabezinktanks 3 en4.

Ajb.2:

toepasbaar onder verschillende omstandigheden. Het retourslibgernaal 1 onttrekt retourslibaan de nabezinktanks 1 en 2en wordt
rechtstreeks naar decarrousel gepompt. Het
retourslib uit denabezinktanks 3 en 4wordt
met behulp van retoutslibgemaal 2naar de
selector gepompt. Een bijkomend voordeel van
onttrekking alleen viaretourslibgernaal 1 is
dat deslibbelasting indeselector niet wordt
beïnvloed door deslibbuffering. BijDWA-aanvoer wordt debuffertank geleegd en nagespoeld met effluent.

Uitwerking (retourjslibbufïer
Deplaats van deretourslibbuffer in dezuivering isschematisch weergegeven in afbeelding 3.Het retourslib wordt vanuit het retourslibgemaal 1 onttrokken viaeen bestaande
slibleiding en een pompput voorzien met twee
pompen (één reserve) voor het vullen en legen
van debuffertank. Het retourslibdebiet dat
naar debuffertank wordt afgevoerd, is instelbaardoor middel vaneendebietgeregelde klep.
De hoeveelheid slibdiewordt gebufferd, kan
bijvoorbeeld aandehand vande slibspiegelmeting in denabezinktanks worden ingesteld.
Deze flexibiliteit maakt devariant robuust en

Simulatie-effect slibbuffer
Denieuw tebouwen buffertank kan
worden gevuld opbasisvan dehoogte van het
slibspiegelsignaal. Uitgerekend isdat een

Hetgemetenenberekendeverloopvandedieptevondeslibspiegel.
Prakijkproef 5 februari 2004
DSAT=5,3g/l SVI=100ml/ig StreefwaaraeqA=1.0rrvh t=0-200min.daarnaqA=0.86 m/h
—•— simulatie model Fast2D

Voldoende robuust?
Op basis van deuitgevoerde praktijkproevenen modelstudies bleekdat devier
nabezinktanks belast kunnen worden met een
continue aanvoer van 3.600kubieke meter per
uur. Eentijdelijke piek(gedurendedrie uur)
van 4.150kubieke meter kan dezuivering echtermaar net aan.Met het risicodat bij iets
ongunstiger procescondities het gemakkelijk
miszou kunnen gaan.
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Opgrond van bovenstaande ervaringen
durfde het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier aftezien van debouw van
een extra nabezinktank, nieuw retourslibgemaalen nieuw verdeelwerk.
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Ajb.y.
Helemaal niets doen zou echter in de praktijk een onvoldoende robuuste installatie opleveren.Om tekomen tot een voldoende robuustebedrijfsvoering is in eerste instantie een
oplossing beschouwd waarbij de tijdelijke piek
indeaanvoer wordt geborgen ineen relatief
goedkoop tebouwen buffertank aan de influentkant vandezuivering. Uiteindelijk heeft
het hoogheemraadschap een alternatieve
oplossingbedachtdoor inplaatsvan influent
tijdelijk retourslib tebufferen. Naast het
hydraulisch ontlasten van de nabezinktanks
wordt dan tevens een sterkere daling van het
drogestofgehalte in deaératietank bewerkstelligd.Het mes snijdt daarmee aan twee kanten.
Detoelaatbare belasting isimmers (mede)
afhankelijk van deslibvolumebelasting, waarbij zowel hetdrogestofgehalte in de aératietank alshet RWA-debiet naar de nabezinktank
van belangzijn.Aanvullend kan nog extra
bufferruimte worden gecreëerd door met (de
reedsaanwezige) slibspiegelmetersop een
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Het model voorspelt een uitspoeling van
ongeveer 80mg/l aan onopgeloste bestanddelen.Opbasisvan deeerder beschreven praktijkproef endevergelijking tussen betekende
en gemeten efïluentconcenttaties is aannemelijk dat het model voorondiepe nabezinktanks
(minder dan 1,5meter kantdiepte) een factor 23te hoge waaiden vootspelt(zieafbeelding 1).
Derhalve zou geconcludeerd kunnen worden
dat devariant met slibbuffering (ende huidige
nabezinktanks) zelfs een continue aanvoet van
4.150kubieke meter per uur kan verwerken.

bufFertank van 2.000kubieke meter -in combinatie met benutting van exttabuffetruimte in
debestaande nabezinktanks -voldoende is om
het drogestofgehalte telaten dalenvan 5,3 g/l
(DWA)naar 3,1g/l (RWA).Bijdit gehalte aan
droge stofin deaë'ratietank ishet volgens de
oudeSTORA-richtlijn mogelijk om continu
4-150kubieke metetper uur aan RWAte
behandelen.
Dit scenario isdynamisch gemodelleerd
meteen hiervoor speciaalaangepaste versie
vanhetFAST2Ü-model.

Afb.4:

Cottcentrarieverloopindeaanvoer,hetretourslibendebalanswaarde(links)eninheteffluent(rechts).
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Vooralsnog wordt uitgegaan van eendrie uur
durende piekbelasting, zodat het systeem voldoende robuust zal zijn.

Besluit en bereikte besparing
Aangezien sttaks inde praktijk nadrie uur
deverbeterd gescheiden rioolpompen in de
wijk Weidevenne (Purmerend) uitgeschakeld
worden,daalt het maximale RWA-debiet van
4.150naar 3.600kubieke meter per uur. Het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartiet kiestvoottoepassing van devariant met
slibbuffer, omdat diezorgt voot een tobuuste
zuivering.Door debouw van een slibbuffer
kan worden afgezien van debouw van een
nieuw verdeelwerk, eenextra nabezinktank en
een nieuw slib retoutgemaal. Hiermee
bespaarthet hoogheemraadschap een bedtag
vanongeveer945.000euro. f
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Opbouwvandeslibdeken(boven)enhetstromingspatroon(onder).
DWA + RWA 4150 (3 uur buffer): (16.0h)
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