
1. Introductie 
Een aanzienlijk deel van de verontreinigende stoffen wordt gefixeerd op sedimenten en deeltjes 
(Chebbo, 1992; Chocat, 1997; Ashley et al., 2004). In deze context kan de installatie van 
speciale apparaten zoals hydrodynamische separatoren een oplossing zijn om ontvangende 
waterlopen te beschermen. Hydrodynamische separatoren zijn kleine structuren die 
momenteel worden gebruikt om grote afvalstoffen en sedimenten op te vangen. Er bestaan 
verschillende ontwerpen van hydrodynamische separator, elk met een eigen bedrijfsproces 
(Office of Water en US Environmental Protection Agency, 1999). Het gebruik van een 
vast/vloeistofscheidingsmechanisme langs een zeefstelt de laatste generatie van dergelijke 
apparaten in staat om de efficiëntie van hydrodynamische separatoren te verhogen (Andoh en 
Saul, 2003). De CycloneSep®  werkt met deze screeningseffecten. Het influent wervelt en de 
zeef houdt vuil en sedimenten vast aan de buitenkant van het apparaat. Na het passeren van 
de zeef wordt het effluent in de omgeving geloosd . De efficiëntie van sommige 
hydrodynamische separatoren voor het vangen van sedimenten is onderzocht door 
experimentele campagnes (Pathapati et al., 2009; Jefferies, 1998; Schmitt et al., 2012a). De 
mechanismen met betrekking tot de vangefficiëntie van deeltjes die kleiner zijn dan de 
diafragmagrootte van de zeef zijn echter onontgonnen. Is het een eenvoudig 
sedimentatieproces of heeft de zeef een effectieve impact op de 
water/deeltjesscheidingsefficiëntie? In dit kader is een studie uitgevoerd waarbij 
laboratoriummetingen en CFD-modellering (Computational Fluid Dynamics)zijn  gekoppeld. 
Deze studie hebben we uitgevoerd in samenwerking met de universiteit van Straasburg (

 

 en is verschenen in NOVATECH 2013 alsook in Water Sience en technology zelfde jaar 

Beide publicaties  , alsook de originele studie ( confidrentieel)kunnen we  op aanvraag opsturen. 

Volgens hen komen we reeds tot een captatie van de deeltjes boven de  35 micron aan 65 % !!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Beschrijving 

 

Op de Eerste Vlariodagen gehouden in Sint jezus Eik had Professor Berlamont reeds meerdere 
publicaties over Dynamische overstorten versus Bergingsbekkens( o.a. randvoorzieningen). Sindsdien 
zijn er toch aanzienlijke verbeteringen gebeurt. De meeste Dynamische overstorten werken enkel op 
het vortex principe . De originele surfsep (voor CSO oversep) ,ontwikkeld in Australië heeft buiten het 
vortex principe ook nog een fysieke zeef. Dit betekend dat men zeker alle deeltjes weerhoud welke 
niet door de zeef kunnen. Op mijn studiereis naar de VS en Canada  hadden mij Amerikaanse collegas 
tussen 1997 en 2005 reeds 3473 units enkel in de vs verkocht. 

In de meeste landen buiten Frankrijk en Belgie , waar men massa olieafscheiders plaatst , gebruikt 
men deze technieken .In 2009 hebben we de eerste dynamische afscheider geplaatst in belgie  met 
een debiet door de afscheider van 890 l/s op gemengd afval water  in Braine voor Intercommunal 
Brabant Wallon. Deze afscheider was reeds met continue doorvoer van de DWA naar de RWZI , waar 
het originele concept het afval stockeerde in  de afscheider zelf. De intercommunale is hiervan zeer 
tevreden. Na de gepatenteerde ontwikkeling van een betere zeef (zie studie 2013) hebben we dankzij 
stad Aalst (welke bereid is mede aanvrager te zijn voor de innovatieprijs) hebben we een installatie 
geplaatst (ong. 650 l/s door de afscheider  met toekomende collector van 1400 mm) op regenwater 
met stockage in het toestel. Hierbij hebben we enkele verbeteringen aangebracht , waaronder de 
deflector (patent in aanvraag). Het is de bedoeling dat we samen met Aalst, Vmm en Aquafin hierop 
verdere intensieve opvolging doen . In Vlaanderen is nog weinig studie gedaan op de vervuiling van 
regenwater op verharde oppervlaktes . Dit moet ons in staat stellen om een veel beter beeld te krijgen 
niet alleen op de effectieve van regenwater op verharde oppervlaktes zoals autowegen , maar ook de 
verder ontwikkeling van deze afscheider op gemengd afvalwater , verder te evalueren. 

Een toestel om een overstort te combineren met een pompput is in ontwikkeling en wij hopen via deze 
award meerdere instanties warm te maken voor deze toch zeer belangrijke problematiek 
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Voorbeeld van een installatie 


