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Gesmeerdslibtransport
opawziKralingseveer
OpdeawziKralingseveerwordtuitgevistslibontwaterddoormiddelvancentrifuges. Ditleverteen
steekvastslibopmeteendrogestofgehaltevan25procent.Doorzuigerpompenwordtbetontwaterde
slibovereenafstandvanongeveer40meterverpomptnaareenopslagsilovoorafvoerpervrachtauto.
Dedoordezuigerpompenteleverentegendrukvandepersleidingiszeerhoog.Daardoorontstaat
overmatigeslijtage vandeinstallatiesmetalsgevolg hogeexploitatiekostenenzwaarbelastemachines.Omdezeproblemenhethoofdtekunnenbiedenheeft hetHoogheemraadschapvanSchieland
eenglijmiddeldoseerinstallatie latenbouwen.Hetglijmiddelwordtdirectnâdezuigerpompeninde
persleidinggedoseerd.Hierdoordaaltdedrukindepersleidingtottmdade vandeoorspronkelijke
maximaledruk.Alsgevolgdaarvannemendeenergiekostenengeluiddrukniveau'saf terwijlde
levensduurendebetrouwbaarheidvandeslibrransportinstallatiesterktoenemen.
Hetoptreden vanhogedrukken inslibtransportleidingen isniet nieuw.Mechanisch ingedikteenontwaterde rioolslibben
vertonen eenniet-Newtoniaans stromingsgedrag.Ditbetekent datgeenlineairverbandbestaat tussen viscositeit,snelheiden
drukverliesbijstromingvandezevloeistoffen.Hetgevolgdaarvan iseenslechteverpompbaarheid vanhetontwaterdslib.
Bovendienisopvoorhand nauwelijks te
voorspellen watdeteverwachtendrukvalzal
zijn indeslibtranspottleidingen.Alsnade
realisatievande ontwateringsinstallatie
blijkt datdedrukken ontoelaatbaar zijn,
moetenalsnogmaatregelen wordengetroffen.OpdeawziKralingseveer bleekdatde
leidingdruk indepersleiding tussendezuigerpompen endeopslagsilotehoogis.De
drukklassevanhet leidingwerk bedraagt64
barterwijldemaximaaloptredende druk
dezeruimschoots overschrijdt (drukkan
oplopen tot75bar).Vanuit veiligheidstechnischoogpunt isditongewenst. Bovendien
leidtdit tothogeonderhoudskosten voor
zuigersenkleppen;totdriekeerperjaar
moetendezewordenvervangen.Ookhet
hydraulisch aggregaat,datde aandrijving
vandezuigerpompen verzorgt,heeft het
zwaar teverduren.
Openkelevergelijkbare installaties in
Nederland wordtopdepersleidingeen glijmiddelgedoseerd.Inallegevallen wordt
daarbij met succesgebtuikgemaaktvaneen
einehoeveelheid poly-electroliet(PE).Dit
zorgtvooreensmeerfilm opdewandvande
slibtransportleiding, waardoordewrijvingsweerstand vermindert.
Nainventarisatievandezereferentiesystemen liethetHoogheemraadschap van
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gekozeneenvolwaardige aanmaakinstallatie
optestellen.Dithoudt indatdePE-emulsie
intensiefwordtgemengd metaanmaakwatetdoormiddel vaneendynamische menger.Aansluirendvindtrijping plaats,waardoorhetPE-mengselactiefwordt.Een
belangrijk verschilmet de referentiesystemenisdusdehoeveelheidmengenetgiedie
gebtuikt wordtomhetingekapseldePEvrij
temakenuit deemulsie.

PE Haarlemmerolie?

OpdeawziKralingseveerwordtalle
werkzamePEvrijgemaakt.Na rijping en
naverdunning wordtdePE-oplossinggedoseerdindepersleiding.Daarbij wordteen
doseetflens toegepastdieopdeheleomtrek
vandeleidingeenkleinegelijkmarige hoeveelheiddoseert.
DePE-doseerpompen zijn uitgevoerd als
dtiettaps plunjerpomp. Dezepompenmoetenimmetsinstaatzijn tenminstedemaximaaloptredende druk indeslibleidingte
leveten.Deopbrengst vandedoseetpompen
istegelbaardoormiddelvan frequentieomvorming.Afhankelijk vandegewensreeinddruk wordtdeopbtengst ingesteld.

Voordeaanmaak vanhet glijmiddel
wordtpoly-electroliet in emulsievorm
gebruikt.HetwerkzamePEindeemulsie
besraatdaarbij uit kleinebolletjes dieingekapseldzijn inhetolie/water-mengsel.Hoeweldereferentiesystemen inNederland
gebruikmaken vanzeereenvoudige mengsystemen,iseropdeawziKralingseveervoor

Vooideontwatering vanslibindecentrifuges wordrookpoly-electroliet gedoseerd
terverbereringvandeontwateringseigenschappen.Hetlijktvoordehand teliggen
ditooktegebruiken alsglijmiddel inde
persleiding.Uitinventarisatievandeervaringenopdereferentiesystemen bleekdat

Schieland insamenwerking metWitteveen+Boseenopmaatgemaakte PE-aanmaak-endoseerinstallatie bouwen.

Directnadezuigerpompeniseenhogedrukcompensatoraangebracht.Daarachterisdedoseerjlensgeplaatst.
Decompensatorwordtgebruiktomhetpersstukopdepompdemontabeltemakenzonderdatdeleidinghoe/tte
wordenuitgebouwd.

deoverigeinstallaties opdeawzi.
Deinvesteringskosren bedragencirca
110.000euro.Dejaarlijkse besparingop
onderhoudskosten bedraagrongeveer20.000
euro.Deinstallatieverdientzichdaardoor in
circavijfjaar terug.
Bovendienkan nu het uitgangsdrogestofgehalte vandecentrifuges worden verhoogd.Eenenkeleprocenten hogerdrogestofgehalte leidt totzeerforse besparingen
opdetransportkosten. Dezebesparingen
kunnen oplopenvanveletienduizenden tot
enkelehonderdduizenden euro'sperjaar.
Hiermeevergeleken kandeinstallatie binnen eenjaar zijn terugverdiend, f
Voormeerinformatie:
]. SwiertryavanhetHoogheemraadschapvan
Schieland(010)4523988of].Haryelbroekvan
Witteveen+Bos(010)2442806.
Deaanmaak-endoseertnstallatieisvoorzienvaneenlokalebesturingdieookdecommunicatiemetdecentrale
besturing verzorgt.Opdevoorgrondzijndetweedrietrapsplunjerpompengeplaatst.

Platform
datnietmogelijk is.HetPEdatals glijmiddelwordtgebruikt,moetvaneen andere
polariteitzijn danhetPEvoor ontwatering
enmoetbestaan uit langezwarepolymeerketens.Ookblijkt datdedosispoly-electroliervoorontwateringvaninvloedisopde
drukopbouw indeslibtransportleiding; hoe
meeronrwaterings-PE,destehogerdedruk.
OpdeawziKralingseveerzalmogelijk nog
onderzocht worden hoede afhankelijkheid
daarvan ligt.
Naingebruikname vandedoseerinstallatiezijn deresultaten tot nu toeuitstekend.
Aandegeëistedrukreductie van minimaal
50procentwordt ruimschoots voldaan.
Hieruit isdeconclusiegetrokken datgoede
mengingenrijping vanhetPEuit deemulsiekennelijk resulteerr ineen efficiëntere

benutting vanhetPEen ineenbeterewerkingvoordezeroepassing.

Terugverdiend
Deslibverpompinstallatie opdeawzi
Kralingseveer werktnu weerveiligen
betrouwbaar. HetPE-verbruik voor smering
isgering;hetverbruik wordtgeschatopcirca200literPE-emulsieperviermaanden
(kostencirca600euro).Destandtijden van
zuigersenkleppen vandezuigerpompen
zijnsterkroegenomen.Debelastingophet
hydraulisch aggregaat namaf Hetaggregaarproduceert daardoorookminder geluid
enheeft eenlager energieverbruik.
DePE-aanmaak- endoseerinstallarieis
vollediggeïntegreerd methet beeldschermenbedieningssysteem vandeawzi.Debedieningisdaardoor eenvoudigenuniform met

Platform-artikelen wordeninprincipein
zwart/witafgedrukt. Wiltudeillustraties
inkleurafgedrukt zien,danmoetenwij
daarvoorextradrukkosteninrekening
brengen.Neemhiervoorcontactopmetde
redactie.Platform-artikelen wordeninde
regel,alsderedactiezeaccepteert,naongeveereenmaandgeplaatst.
Opderedactieligteenhandleidingdie
ingaatopdeopbouwvandezeartikelenen
dewijzewaaropzeingeleverdmoetenworden.Demaximalelengtebedraagtdrie
pagina's(2000woorden),waarbijopiedere
paginaée'nillustrariegeplaatstkanworden.
Weeskritischmethetgebruikvantabellen
engrafieken.Dezenemenvaakveelruimte
in,zijnnietaltijd verhelderendenzorgen
voorsaaiepagina'sdienietgoedopgemaakt
kunnenworden.
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