Het project Ontharding bijNV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland

Voorgeschiedenis
Door zuiveringstechnologen van het
laboratorium van de voormalige Duinwaterleiding van 's Gravenhage (DWL)
werd al in de jaren zeventig onderzoek
gedaan naar ontharding. De hoofddoelstelling was het verlagen van het lood- en
koperoplossend vermogen van drinkwater; mede gezien het grote aantal loden
binneninstallaties in Den Haag.

IR. W. J. VAN GRINSVEN
Hoofd Nieuwe Werken D Z H

In 1987 werden, naar aanleiding van een
raadsvoorstel in de Amsterdamse gemeenteraad, vragen gesteld in de Haagse
gemeenteraad over ontharding van drinkwater. Na een bezoek aan het bedrijf van
de raadscommissie in 1988,werd DWL
verzocht een kredietaanvraag in te dienen
bij het college van Burgemeester en
Wethouders.
Behalve het milieu-aspect (minder koper
en lood in het slib van rwzi's) werden ook
argumenten van hygiënische en financiële
(besparing van energie, wasmiddelen en
apparatuuronderhoud bij de consument)
aard aangevoerd. September 1989 stemde
de Haagse gemeenteraad in met kredietaanvraag.
Uitgangspunten voor ontwerp
In de ontwikkelingsfase werd ervan uitgegaan dat de hele produktie van DZH
zou worden onthard. Op basis daarvan
werd gekozen voor een installatie met een
eindcapaciteit van 80 MmVjr, die de hardheid van het DZH-water van 2,35 naar
1,5 mmol/1 zou verlagen. Deze installatie
moest als onthardingschemicalie kalkmelk
gebruiken, omdat DZH het natriumgehalte
zo laag mogelijk wilde houden.

Samenvatting
Dit artikel behandelt het ontwerp en
de uitvoering van de onthardingsinstallatie van het Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland (DZH) op het pompstation Scheveningen.

De door deonthardingsstap veroorzaakte
extra hoeveelheidzwevende stofmoest beperkt
blijven tot 10 mg/l.
Door de grote hoeveelheid chemicaliën en
produktie van pellets zou het vrachtverkeer op het pompstation aanzienlijk
toenemen. DZH besloot daarom dat er
een apart los- en laadstation moest komen
voor de aan- en afvoer van alle chemicaliën.
Projectorganisatie
Om een installatie te realiseren die aan de
opgesomde uitgangspunten zou voldoen,
werd in september 1989 - onder leiding
van ir. G. S. Huijboom - een stuurgroep
Ontharding in het leven geroepen. In deze

stuurgroep hadden vertegenwoordigers
van de DZH-afdelingen Produktie,
Laboratorium, Rivierwaterwinning,
Nieuwe Werken, maar ook het Kiwa
zitting.
Bezoeken aan PWN, GWA en WLF
- bedrijven die al onthard drinkwater
produceerden - leerden dat als de
hoeveelheid carry-over beperkt moet
worden, de installatie moest voldoen aan
drie harde voorwaarden:
- de kalkmelksuspensie moest gelijkmatig
verdeeld in de reactor gebracht worden;
- er moest een propstroom van te
ontharden water door de reactor stromen;
- de kwaliteit van de kalkmelksuspensie
moest beheerst worden.
De laatste eis werd ook geformuleerd om
het onderhoud aan het kalkmelkdoseersysteem te beperken.
Besloten werd om tegelijk met het formuleren van het Programma van Eisen
(PvE) en het doorlopen van de daaropvolgende projectfasen een grootschalig proefonderzoek op te starten. PWN was bereid
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Aß. 1 - Plaats van de ontharding in de eindzuivering te Scheveningen.
Aß. 2 - Hoofd- en nevenprocessen ontharding.
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Er was een sterke voorkeur om de ontharding te situeren na de dosering van
poederkool en voorde snelfiltratiestap (zie
afb. 1). Een eigen snelfiltratiestap voor
ontharding werd op grond van kosten en
ruimtegebrek uitgesloten. De slibproduktie van het bedrijf mocht, als gevolg
van ontharding, maar in geringe mate
toenemen.
De keuze voor kalkmelk en de plaats in
het proces betekenden dat de resultaten
van de hoeveelheid carry-over (die bereikt
waren bij proefonderzoek in een kleine
pelletreactor) ook in de definitieve installatie moesten worden gehaald.
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dit onderzoek te doen met een van hun
reactoren. Aansluitend vond ook nog
onderzoek plaats in Scheveningen.
Dit verklaart de samenstelling van de
bovengenoemde stuurgroep. Het laboratorium bracht kennis in op het gebied van
de chemische technologie, zocht afzet voor
de 30 ton pellets die dagelijks geproduceerd zouden gaan worden en bepaalde
de leverancier van de ongebluste kalk.
Produktie nam deel aan de totstandkoming van het PvE en leverde mensen
voor de proefinstallaties. Rivierwaterwinning (in de persoon van ir. K. Rop)
leidde het proefonderzoek. Nieuwe
Werken realiseerde de proefinstallaties, de
definitieve installatie en verzorgde de
projectcoördinatie.
Ontwerp
Voorontwerp
Met behulp van het ingenieursbureau
Grontmij en het architectenbureau Karel
Nieuwland Architekten werd, op basis van
het PvE en Process & Instrumentation
Diagrams (P&ID's ) van het onthardingsproces en nevenprocessen, een plattegrond en een hydraulische lijn van het
voorontwerp van de ontharding en het
los- en laadstation gemaakt.
Door in een vroeg stadium de architect en
andere disciplines met elkaar aan de
ontwerptafel te zetten, kon er zonder extra
kosten een esthetisch verantwoord,
geïntegreerde installatie gerealiseerd
worden.
Omdat technische haalbaarheidsstudies
(proefinstallaties) nog moesten worden
uitgevoerd tijdens het ontwerp van de
definitieve installatie, werden reserveringen gedaan in termen van ruimtebehoefte, elektrisch vermogen, IO's in de
procesautomatisering etc. Ook werd het.
afbreukrisico ingeschat als onverhoopt de
combinatie van kalkmelk en cilindrische
reactor niet haalbaar zou blijken te zijn.
Veel aandacht werd geschonken aan het
transporteren van stoffen van en naar het
los- en laadstation. Keuzen tussen droog
en nat transport van chemicaliën; met
behulp van leidingen, conveyors of
schroefsystemen werden bepaald door
criteria als kosten, ruimtebeslag, betrouwbaarheid, veiligheid en aanzien. Voorbesprekingen met de Welstandscommissie
hadden de vormgeving van het onthardingsgebouw al bepaald en gesprekken
met deze instantie over het los- en laadstation waren ook gestart. De bouwvergunning voor de ontharding werd in
verband met de gewenste realisatiedatum
snel aangevraagd.

Definitief ontwerp
Terwijl werd doorgewerkt aan een aantal
onderdelen van het definitieve ontwerp,
werden de kosten van het voorontwerpresultaat op een rijtje gezet. Door een
budgetoverschrijding moesten een aantal
bezuinigingsalternatieven worden
gemaakt. De overschrijding werd voor het
grootste deel veroorzaakt door het los- en
laadstation en de transportsystemen.
Uiteindelijk koos DZH, uit kostenoverwegingen, voor een onthardingsinstallatie
met een capaciteit van 60 MmVjr, zonder
los- en laadstation.
Dit betekende dat er extra opslagcapaciteit
voor entmateriaal, zoutzuur, ongebluste
kalk en pellets in het onthardingsgebouw
moest worden gevonden. Grootschalige
wijzigingen zouden het karakter van het
gebouw geweld aandoen. Daarnaast zou
DZH dan opnieuw een bouwvergunningsaanvraag in moeten dienen. Op basis
daarvan werd gekozen om vier van de
twaalf reactoren te gebruiken als pelletopslagsilo. Door een schroefsysteem
zouden de pellets dan vanuit de silo's in
de vrachtwagens worden geladen. Van de
resterende acht reactoren werd de
diameter iets vergroot om de capaciteit
toch op 60 MmVjr te brengen (zie afb. 3).
Bestek encontractering
Het definitieve ontwerp werd begin 1991
afgerond, waarna met het bestek aangevangen kon worden. Op dat moment
waren veel vragen over capaciteit, meting
en sturing en regeling van hoofd- en
nevenprocessen al beantwoord dankzij het
proefonderzoek. Het aantal zaken dat niet
Afb. 3 - Plattegrond

in het bestek opgenomen kon worden,
was tot een minimum beperkt: de kalkmelkbereiding, de kalkmelkdosering en de
uiteindelijke vorm van kalkmelk- en
waterdoseerkoppen in de bodemplaat van
de reactor. Wel was op dat moment
bekend dat de bereiding van kalkmelk met
behulp van stripwater voor het blussen en
verdunnen in een batchproces moest
geschieden.
In de zomer van 1991 werden de
bestekken (bouwkundig, werktuigbouwkundige montage, elektrotechniek, luchtbehandeling, kalkopslag en tanks/reactoren) verzonden. In september vond de
aanbesteding plaats. Voor de bovengenoemde bestekken waren respectievelijk Ballast Nedam Utiliteitsbouw, Rossmark van Wijk en Boerma, Batenburg,
GDW van Harn, Rijkers International en
wederom Rossmark de laagsten. Enige
maanden later werd op het besturingsbestek door ABB als laagste ingeschreven.
Uitvoering
Na kennismakings- en startbesprekingen
begon de bouw van de ontharding in
januari 1992. De tekeningproduktie bij de
leveranciers begon intussen op toeren te
komen en letterlijk honderden tekeningen
en berekeningen dienden ge(her)controleerd en gecoördineerd te worden volgens
een tekeningcontroleprocedure; opgezet
en bewaakt door DZH. De uitvoeringsplanning en de coördinatie op de bouwplaats werden verzorgd door de bouwkundig aannemer.
Terwijl op Scheveningen driftig werd
gebouwd, startte een 'nul-meting' in het
distributiegebied, om later het effect van

onthardingsinstallatie.
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de ontharding op het leidingsysteem,
warmwaterapparaten en dergelijke te
kunnen bepalen.
Het onderzoek in Scheveningen leidde tot
een concreet PvE voor de kalkblus- en
verduninstallatie. Het ontwerp werd in
handen gegeven van Rijkers International
die ook de proefinstallatie op
Scheveningen had geleverd.
De opdracht voor de installatie werd aan
Rijkers gegeven. Tijdens het ontwerp èn
de uitvoering werden de blusvaten extra
vergroot. DZH voorzag dat er verhoudingsgewijs meer water uit diepe
winningen geproduceerd zou gaan
worden. Het onthardingstraject zou
toenemen en bij enige kalksoorten trad al
bij lagere concentraties pastavorming op.
De kalkmelkbereidingsruimte werd hierdoor voller dan oorspronkelijk gepland;
de enige nadelige consequentie van de
door elkaar lopende projectfasen.
In september 1993 begonnen Nieuwe
Werken en Produktie met het testen van
componenten. Daarna konden procesdelen (met water) getest worden; in eerste
instantie met de hand, later automatisch.
De produktie van kalkmelk startte eind
november; na een paar batches werd al
een stabiele kalkmelk geproduceerd.
Begin december werd er water door de
reactoren gepompt. De eerste ontharding
van water vond plaats medio december
met één reactor. Doordat de pelletbedden
tijd nodig hadden om aan te groeien (en
de biologische werking van de langzame
zandfilters niet verstoord mocht worden
door een plotselinge pH-verhoging)
duurde het tot februari 1994 voordat het
water onthard werd tot 1,6 mmol/1.
Intussen was op 21 december 1993 de
installatie officieel geopend en vier dagen
daarvoor opgeleverd. Vlak na de opening
startte een publiciteitscampagne om de
consument bewust te maken van de financiële en milieuvoordelen die door de
ontharding konden worden gehaald.
Momenteel is de installatie meer dan een
jaar in bedrijf en moeten er nog een aantal
zaken worden opgelost.
Ik noem hier de belangrijkste:
- In een installatie waarin zoveel chemicaliën worden gebruikt en techniek is
gestopt, moet met extra zorg gekeken
worden naar de veiligheidsaspecten voor
het personeel. Ondanks het feit dat dit in
de ontwerpfase van verschillende kanten
(ontwerpers, Arbeidsinspectie, veiligheidsadviseur) aandacht heeft gekregen, is
er nog een en ander voor verbetering
vatbaar.

- Doordat de pellets bijna vloeien als
water, verstopte het schroefsysteem dat de
pellets naar de vrachtwagen moest
transporteren. Proefnemingen hebben
aangetoond dat door schuiven dosering
kan plaatsvinden. Momenteel vindt deze
modificatie plaats.
Enige cijfers
Om een indruk te geven van de installatie
volgen hieronder een aantal kengetallen.
Zie ook afbeeldingen 1,2 en 3.
- Ontharding in bypass tussen 'verzamelkom' en 'snelfilters'. Bypass-stroom
tussen 0 en 30% van totale stroom.
- Acht reactoren van 9 m 2 elk. Vaste snelheid van 100 m/u. Afstand (vaste)
koppenbodem tot (in te stellen) overstort
7,25 meter. Hoogte pelletbed in rust
2,5 meter.
- Twee pelletaftapsystemen. Een
entzanddoseersysteem. Een pelletretoursilo voor tijdelijke opslag pellets tijdens
onderhoud reactor.
- Twee CaO-silo's van 100 m 3 elk. Twee
kalkmelkbereidingsinstallaties om en om
batchgewijs producerend. Het onthardingstraject bepaalt de concentratie na
verdunnen in kalkmelkbereidingsinstallatie.
- Elke reactor heeft eigen toerengeregelde kalkmelkdoseerpomp. Onthardingsdiepte reactor wordt geregeld door
snelheid in kalkmelkdoseersysteem. Snelheid tussen 1,5 en 2 m/s.
- Stroomvoorziening ontharding: geen
primaire verbruiker dus geen noodstroom.
Twee trafo's van totaal 1260 kVA. Twee
PLC's met totaal 1750 digitale IO's en
200 analoge IO's.
- 225 motoren en 135 meetinstrumenten
hangen aan 45 kilometer kabel.
Kosten
Gezien de hiervoor gegeven kengetallen
van de installatie zal het u niet verbazen
dat dit soort installaties een geheel andere
verhouding van elektromechanische
kosten ten opzichte van totale kosten te
zien geeft dan in de drinkwatertechniek
gebruikelijk is. Bijna 70% van de uitvoeringskosten bestond uit elektromechanische kosten, waarbij opgemerkt moet
worden dat de reactoren tot de werktuigbouwkundige levering worden gerekend.
De totale investering bedroeg 28,5 miljoen
gulden. Hiervoor geldt de volgende verdeling:
Investering: voorbereiding 9%, uitvoeringsbegeleiding 4%, uitvoering 75%,
overig 12%
Per onderdeel uitgesplitst:
Voorbereiding: werktuigbouw 37%, civiel/
bouwkundig 37%, elektro/meet & regel
26%

Uitvoeringsbegeleiding: werktuigbouw
41%, civiel/bouwkundig 39%, elektro/
meet &regel 20%
Uitvoering: werktuigbouw 46%, civiel/
bouwkundig 32%, elektro/meet & regel
22%
Overig: vergunningen 1,5%, proefinstallaties 28%,in bedrijfname 10%, voorlichting 8%, bouwrente 52%
Exploitatiekosten
Uitgaande van annuïteiten en een rente
van 7,5% bedragen de vaste lasten
4,5 ct/m 3 bij een capaciteit van 60 MmVjr.
De variabele kosten, zoals onderhoud,
energie, chemicaliën, pelletafvoer, personeel worden ingeschat op 5 tot 5,5 ct/m 3 .
Dit betekent dat op nominale capaciteit
draaiend, de installatie onder de 10 ct/m 3
blijft. Momenteel liggen de exploitatiekosten echter hoger bij een jaarafzet van
48 Mm 3 .
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Voorlichting over ontharding
drinkwater had veel effect
De ingebruikneming van de installatie
voor waterontharding betekende dat
enkele weken later bij de afnemers van
het Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
(DZH) zachter water uit de kraan
stroomde. Via een voorlichtingscampagne
onder het motto 'Gebruik minder
wasmiddel, goed voor u en het milieu'
vestigde het bedrijf de aandacht op de
voordelen van zachter water: minder
wasmiddelen nodig, minder kalkaanslag
en een lager lood- en koperoplossend
vermogen. Eén en ander spaart, aldus
DZH, de huishoudportemonnee en het
milieu.
De campagne had, althans op kennisniveau, veel effect. Onderzoek door
middel van een vorig jaar april gehouden
enquête toonde aan dat 64% van de
ondervraagden na afloop van de
campagne op de hoogte was van een
verandering van het leidingwater, tegenover nog geen 17% bij een 'nul-meting' in
het najaar van 1993.
De juiste oorzaak voor die verandering
aangeven (uiteraard de gewijzigde hardheid), kon ruim 85% van de ondervraagden. Bij de nul-meting slaagde 56,3%
daarin.
Dat zachter water voordelen voor
consument en milieu oplevert, wist
ongeveer 93%van de respondenten bij de
effect-meting naar voren te brengen.

