De onthardingsinstallatiesvan Gemeentewaterleidingen
te Leiduin en Weesperkarspel

Het hart van een installatie voor het
ontharden van water door middel van
kristallisatie met natronloog wordt gevormd
door de korrelreactor. Daaromheen zijn een
groot aantal technische systemen nodig om
de reactor te laten werken en om een
passende bedrijfsvoering mogelijk te maken.
Bovendien vergt de inpassing van een
complete onthardingsinstallatie in een
bestaand hydraulisch systeem de nodige
aanpassingen en voorzieningen.
Dit artikel geeft enige informatie over het
werken met korrelreactoren en over de
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specifieke toepassing in de installaties van
Gemeentewaterleidingen in de drinkwaterproduktiebedrijven te Leiduin en
Weesperkarspel.
De reductor
Het ontwerpen van een apparaat voor de
ontharding van water door middel van
kristallisatie lijkt op het eerste gezicht geen
ingewikkelde zaak. Immers door verhoging
van de pH-waarde van een hard water treedt
gemakkelijk een vorm van ontharding op en
dit kan in velerlei soorten korrelreactoren
worden gerealiseerd.
De opgave isechter een korrelreactor te
bouwen, waarin het onthardingsproces
volledig wordt beheerst. Dit houdt in,dat in
een dergelijke reactor:
—de hoeveelheid af te zetten calciumcarbonaat nauwkeurig kan worden bestuurd;
—de afzetting van calciumcarbonaat
uitsluitend op de daartoe inde reactor
aanwezige korrels plaats vindt;
— uitsluitend kristallisatie plaats vindt
zonder calciumcarbonaatvorming in de
homogene waterfase (precipitatie);
—de reacties tijdensde passagevanhet water
door de korrelmassa volledig verlopen en
geen na-ontharding optreedt.
Daarnaast worden voor de praktische
toepasbaarheid een aantaleisen gesteld zoals
een stabiele bedrijfsvoering en een zo groot
mogelijk werkgebied wat betreft de te
verwerken hoeveelheid water.
De voor het ontwerpen van een optimale
korrelreactor onontbeerlijke fundamentele
kennis van de chemisch-fysische verschijnselen die optreden bij het kristallisatieproces
in de reactor isverkregen ineen lange
periode van uitgebreide proefnemingen.
Deze hebben uiteindelijk geleid tot zowel
een aantal ontwerpcriteria voor de korrel-

reactor alseen aantal voorwaarden voor de
bedrijfsvoering daarvan.
Daar de reactor isbestemd voor het
reduceren van de hardheid van water tot een
gewenst niveau isde naam hardheidsreductor
ingevoerd.
De reductor bestaat uit een verticaal
opgesteld cylindrisch vat.Het waterwordt de
reductor ingevoerd aan de onderzijde boven
de onderste bodem en passeert op weg naar
boven een tweede,geperforeerde bodem, die
isuitgevoerd alseensandwichplaat:tweestijf
met elkaar verbonden platen meteen tussenruimte van ongeveer 3 cm. Boven de
sandwichplaat bevindt zich de door het
stromende water in zwevende toestand
gehouden korrelmassa.
Het water verlaat de reductor via een
overloop in een rondom aanwezige
verzamelgoot, waaraan een trechtervormige
overgang naar de afvoerleiding is bevestigd.
De sandwichplaat doet dienst als sproeikoppenbodem voor het water en maakt het
mogelijk een gelijkmatige verdeling van de
loog over het binnenstromende water te
realiseren met zo gering mogelijke
plaatselijke pH-verhogingen.
De horizontale dwarsdoorsnede van de
reductor isover de gehele hoogte van de
korrelmassa constant, waardoor een
homogeen recht stromingsprofiel in de
reductor ontstaat. Dit isvan belang om
schoorsteeneffecten inde korrelmassa
waarbij verticale menging optreedt te
vermijden. De korrels met de grootste
entingsactiviteit blijven zodoende in de
onderste reactiezone van de korrelmassa,
terwijl een goede classificatie naar grootte
van de korrels wordt bereikt.
Voor de cylindrische vorm isvoorts gekozen
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Afb. 1- Montage van een reductor.

vanwege de constructieve voordelen en de
minimale wandeffecten.
De benodigde korrelmassa in de reductor
heeft in rust een hoogte van 2 meter.
Een geringere hoogte heeft eenminder diepe
ontharding bij dezelfde hoeveelheid loog tot
gevolg, terwijl een grotere hoogte van de
korrelmassa geen verbetering meer brengt.
In zwevende toestand bij de maximale
stroomsnelheid van 120 à 125 m/h
expandeert de korrelmassa afhankelijk van
de watertemperatuur tot een hoogte van
maximaal 5,5 m. Hierdoor isde hoogte van
het cylindrische deel boven de sandwichplaat
bepaald. Met inbegrip van de lichte

Afb. 2 - Onthardingsinstallatie in Leiduin in aanbouw.

^

296

*

Afb. 3 - Reductor in Leiduin.

uitstroomconus boven dit cylindrische deel,
die de beperking van het meesleuren van de
kleinste korrels ten doel heeft, isde 'natte'
hoogte van de reductor ongeveer 8,30 m.
De totale bouwhoogte is8,50 à9,50 m.
De water- en loogtoevoer
Reeds bij de eerste proeven in 1970met een
kleine proefreactor uit plexiglas bleek, dat
afzetting van kalk op allerlei ongewenste
plaatsen in de reactor gemakkelijk kan
plaatsvinden. Het isdaarom van essentieel
belang, dat water en loog elkaar pas 'zien' op
een plaats waar uitsluitend korrels in
zwevende toestand aanwezig zijn en dat daar
Afb. 4 - Korrel- en waterafvoerleidingen.

geen vaste delen van de reactor in de buurt
zijn.
Verder isuit hetonderzoek gebleken,dat een
te hoge pH-waarde, gecombineerd met een
in verhouding te klein kristallisatieoppervlak aanleiding kan zijn tot spontane
vorming van calciumcarbonaat in de
homogene waterfase in de vorm van waterrijke vlokjes. Deze vlokjes blijven gedurende
de passage door de korrelmassa bestaan en
geven het uitstromende water een witte
troebeling die in de volgende zuiveringstrappen met moeite kan worden verwijderd.
Hieruit volgt een tweede uitgangspunt,
namelijk dat hetzaak isom plaatselijk te hoge
pH-waarden tevermijden doorde loogzo fijn
mogelijk over het instromende water te
verdelen.
Deze twee uitgangspunten hebben via een
reeks van onderzochte modellen geleidtot de
ontwikkeling van de sproeikop die thans is
toegepast. Het iseen gecombineerde wateren loogsproeikop, die in de sandwichbodem
wordt gemonteerd. Het krachtig inzes
horizontale richtingen uitstromende water
zorgt voor voldoende beweging en menging
in de korrelmassa.
Het bovenste deel van de sproeikop is
zodanig doorboord, dat er bijmontage in de
sandwichplaat een verbinding ontstaat tussen
de tussenruimte van de sandwich en drie
kleine horizontale uitstroomopeningen
boven in de sproeikop. De natronloogoplossing, die in de tussenruimte van de
sandwich wordt geperst, vindt zijn weg door
de kanaaltjes in de sproeikop via de
uitstroomgaatjes naar de korrelmassa.
De uitstroomopeningen bevinden zich boven
de wateruitstroomgaten ineen relatief
rustiae zone van het korrelbed. Hiertoe
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Afb. 5 - Water- en loogsproeikop.

dienen de wateruitstroomgaten van de verschillende sproeikoppen indejuiste oriëntatie
ten opzichte van elkaar te worden gemonteerd. Daar de uitstroomsnelheid van de
loog gering is,bevinden zich inde directe
omgeving van de looggaatjes uitsluitend
korrels en loog en vindt de menging met
water op enige afstand plaats. Op deze wijze
is de kans op verstopt raken van de looggaatjes zo klein mogelijk. Het aantal sproeikoppen dat nodig is,wordt bepaald door de
eis van homogene fluïdisatie van de korrelmassa, ook bijhetlaagstvoorkomende debiet.
In verband hiermee iseen aantal van
ongeveer 35 koppen per m 2 nodig, geplaatst
in het patroon vaneen gelijkzijdige driehoek.
Het aantal loogkoppen isminder kritisch en
kan kleiner zijn. Uit proeven isgebleken, dat
voor de loogverdeling ongeveer 20 tot
25 koppen per m2 voldoende zijn. Hiervan is
gebruik gemaakt door op kwetsbare plaatsen
in de reductor waterkoppen zonder loogdoorboring te monteren, bijvoorbeeld
rondom de korrelaftapopeningen.
De sproeikoppen zijn vervaardigd van een
hoogmoleculaire polyetheensoort volgens
het spuitgietproces. Het materiaal heeft een
hoge slijtvastheid, ismechanisch voldoende
sterk en isbestand tegen loogen zuur.
De aard van hetmateriaal endegladheid van
het oppervlak maken, dat de kans op
calciumcarbonaat afzetting op de sproeikop
minimaal is.
De verwachte onderhoudsfrequentie van een
reductor iseenmaal in de twee àdrie jaar.
De boven beschreven bouwwijze van de
reductor maakt het in principe mogelijk
reductoren met iedere gewenste diameter te
bouwen en dus van iedere gewenste
capaciteit. De afmetingen kunnen in de
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praktijk worden bepaald door het gewenste
aantal reductoren bij een bepaalde totaalcapaciteit, door kostenoverwegingen of door
puur constructieve overwegingen.
De reductor, die specifiek isontwikkeld voor
de ontharding van water door middel van
kristallisatie met natronloog, isdoor zijn
universele karakter in principe ook geschikt
voor een aantal andere vergelijkbare
processen zoals de verwijdering van zware
metalen, defosfatering en denitrificatie.
Conditioneren vande korrelmassa
Van even groot belangalseen goede reductor
is de juiste conditie en samenstelling van de
korrelmassa en het handhaven daarvan.
Essentieel hierbij is,dat in het onderste deel
van de korrelmassa steeds voldoende
oppervlak van de gezamenlijke korrels
aanwezig is.Door de snelle aangroei van de
korrels vermindert het dynamische
specifieke oppervlak van de korrelmassa
voortdurend. Het dynamische specifieke
korreloppervlak DSK ishet gezamenlijke
oppervlak van de korrels in gefluïdiseerde
toestand in m 2 per m 3 reductorinhoud.
Het DSK isniet alleen afhankelijk van de
diameter van de korrels, maar ook van de
stroomsnelheid en temperatuur van het
water.
In de grafiek van afb. 6 isvoor één
watertemperatuur en één korreldichtheid het
theoretische verloop van het DSK met de
stroomsnelheid voor een aantal korreldiameters weergegeven. Uit dergelijke
grafieken kan een optimale diameter van de
afgetapte korrels worden bepaald.
Medebepalend voordegoedewerkingvande
reductor is,dat het DSK onder verschillende
omstandigheden een bepaalde waarde niet
onderschrijdt, hetgeen wordt bereikt door
van tijd tot tijd de grote korrels onder uit de
korrelmassa te verwijderen.
Hiertoe bevinden zich in de sandwichplaat
een aantal openingen die door pijpleidingen
onder de plaat zijn verbonden met
aansluitingen op de zijwand van de reductor.
Wanneer de afsluiter op deze aansluiting
wordt geopend, stromen degrote korrels,die
zich vlak boven de sandwichplaat bevinden
naar buiten.

X1B3 H2/„3

4,0
specifiek
korrelopperwl.
3,0-

W f P = lB°C

\s
—
hoir*]'-2840 kg/*3
\N s
•vA -o
--i:-.
^ h-.. V
^
4:9,6
-"*£ d=0,8
i=M
—
d=l,8
v
<UU
V
fcM
\
\
\ d=B,2

^ \S
•N

•v

N

•-

s

2,t-

1,9-

Afb. 6 - Grafiek DSKdynamisch specifieke

Afb. 7 - Reductoropslelling
Afb. 8 - Grafiek

stroonsnelheid A/h

SB

6B 79

1 11 1
1BB IIB 12B

korreloppervlak.

in perspectief.

deelstroomontharding.

B/1)

Omdat er in de korrelmassa weinig
horizontaal transport is,wordt boven een
aftapopening vrij snel een trechter
getrokken, waardoor ook de kleinere korrels
uit hogere lagen van de korrelmassa worden
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classificatie van het korrelbed zich weer kan
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van het water nagenoeg tot nul kan worden
gereduceerd.
De optimale bedrijfstoestand van de
reductor, die wordt bepaald aan de hand van
de TAC-waarde van het effluent, isechter
onder meer afhankelijk van de stroomsnelheid en deeindhardheid vanhet effluent.
Onder omstandigheden wordt de optimale
bedrijfstoestand bereikt bij een lagere
hardheid dan de gevraagde 1,5 mmol/l of bij
een andere stroomsnelheid. Hierop kan
worden ingespeeld door de toepassing van
deelstroomontharding (splittreatment).
Hierbij kan door de keuze van de by-passverhouding invloed worden uitgeoefend op
de stroomsnelheid in de reductor en de
vereiste hardheid van het effluent.
De by-passverhouding isde verhouding van
de niet-ontharde flow QBYP en de totaalflow QTOT:
QBYP
QTOT
Afb. 9 - Onthardingsinstallaäe Leiduin inperspectief.

grootte van de sandwichplaat, meestal
voldoen vier aftappunten.
Het aangroeien van de korrelmassa kan
worden gemeten met een verschildrukmeter
die boven en onder de korrclmassa,vlak
boven de verdeelbodem, is aangesloten.
De aanwijzing van de verschildrukmeter is
een maat voor hetgewicht vandeinhet water
zwevende korrelmassa en isbij een volledig
gefluïdiseerde korrelmassa onafhankelijk
van de stroomsnelheid van het water.
Na iedere aftap van korrels moet voor het
behoud van de conditie de korrelmassa
worden aangevuld met nieuw entmateriaal.
Het uitgangspunt hierbij is,dat het totaal
aantal kernen van dekorrelmassa gelijk moet
blijven. Dit betekent, dat na een aftap van N
korrels met eengrote gemiddelde diameter D
de korrelmassa moet worden aangevuld met
N korrels met kleine gemiddelde diameter d.
Uit deze aanname kan worden afgeleid dat
d3
aanvulvolume
D ' x aftapvolume
ofwel
Vaanvul

_

a x V

aftap

D3
a = aanvulfactor
Hieruit blijkt, dat uitgaande van een
entmateriaal met gemiddelde korreldiameter
d door de keuze van de waarde van de
aanvulfactor kan worden bepaald wat de
gemiddelde diameter D van de afgetapte
korrels wordt en daarmee hoe groot het
specifieke korreloppervlak onderin de
korrelmassa is.

Daar per keer steeds een bekende hoeveelheid korrels wordt afgetapt, kan bij een
eenmaal gekozen waardevande aanvulfactor
steeds de benodigde charge entmateriaal
worden bepaald en geprepareerd.
Het entmateriaal bevindt zich in een silo,
waaronder een weegvat is geplaatst.
Als entmateriaal wordt vooralsnog
groevezand met een diameter van
0,4-0,6 mm en een gemiddelde diameter van
0,5 mm gebruikt.
Het weegvat iszo uitgevoerd dat het tevens
dienst kan doen alswaskolom. In deze kolom
wordt de gewenste charge voor een reductor
afgewogen, bevochtigd en ontdaan van
stofdeeltjes. Daarna wordt de lading
entmateriaal met water naar de reductor
gepompt envia een aansluiting,diezichopde
zijwand van de reductor ongeveer een meter
boven de sproeikoppenbodem bevindt in de
korrelmassa geperst.
Het aftap- en aanvulproces isvolledig
geautomatiseerd. Het aftappen wordt gestart
en gestopt via de instelbare maximum en
minimum grenswaarde van de verschildrukmeter. Deze signalen gaan naarde eigen
micro-processor van de reductor, die het
openen en sluiten van de korrelaftap
afsluiters bestuurt. Na beëindiging van de
aftapprocedure volgt direct de aanmaak en
het inbrengen van de benodigde charge
entmateriaal. Beide operaties vinden plaats
terwijl de reductor volledig in bedrijf isen
blijft.
Deelstroomontharding
Met de reductor kan in principe met
stroomsnelheden tussen 50 en 150 m/h
worden gewerkt, terwijl het calciumgehalte

Op deze wijze isereenextra mogelijkheid om
inde praktijk deoptimale bedrijfstoestand zo
dicht mogelijk te benaderen.
Een tweede voordeel van deelstroomontharding is,dat het benodigde aantal
reductoren kan worden beperkt en dat in- en
uitschakelen van reductoren bij variërende
debieten kan worden vermeden.
Besturing
De hardheid van het uitstromende water
wordt bestuurd door met de toevoer van de
natronloog de pH-waarde van dit water te
regelen. De vooreen bepaalde onthardingsdiepte benodigde pH-waarde isechter
afhankelijk van een aantal variabelen,
waarvan de watertemperatuur de belangrijkste is.De temperatuur van oppervlaktewater kan in Nederland variëren tussen +0°
en 22 °C,waarbij tamelijk snelle
veranderingen kunnen voorkomen. In de
regelkring voor de pH-waarde isdaarom een
automatische temperatuurcorrectie
opgenomen.
De storende variabele grootheden zouden
kunnen worden geëlimineerd door direct de
hardheid van het uitstromende water te
meten en hiermee door terugkoppeling de
natronloogtoevoer naar de reductor te
regelen.
Voor zover bekend bestaat er echter tot nu
toe geen betrouwbare industrieële
hardheidsmeting voor deze toepassing.
In de regelkring zijn opgenomen: de
elektromagnetische flowmeters voor de
water- en natronloogtoevoer, de regelklep in
de loogtoevoer, de pH-meting van het
effluent, een watertemperatuurmeting en de
eigen microprocessor vandereductor diealle
regelfuncties verzorgt. De apparatuur is
zoveel mogelijk ondergebracht ineen bij de
reductor behorende besturingskast.
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De besturingskast heeft drie compartimenten, die respectievelijk de 'natte'
analyse-apparatuur, de 'natte' chemische
apparatuur en de elektronische en
pneumatische apparatuur bevatten.
De verschillende componenten van het
besturingssysteem zijn door middel van
leidingen en elektrische kabels verbonden
met de reductor en de niet in de kast
geplaatste elementen. Op devoorkant vande
kast iseen paneelvoor handbedieningvande
reductor aangebracht.
De onthardingsinstallaties
Het besluit het drinkwater te ontharden,
betekende dat hiervoor op de beide drinkwaterproduktiebedrijven, te weten de
Rivier-Duinwaterleiding te Leiduin
en de Rivier-Plassenwaterleiding te
Weesperkarspel de benodigde technische
systemen moesten worden gebouwd.
Leiduin
In Leiduin bestaat het produktiesysteem in
feite uit de twee parallel werkende filterbedrijven Leiduin Ien Leiduin II.Bij de
opzet vande plannen voorhetontharden van
het water is uit oogpunt van efficiency
gekozen voor de bouw van één installatie
voor beide filterbedrijven. Dit was mogelijk
omdat onder meer uit onderzoek was
gebleken, dat de ontharding het best kon
plaatsvinden op het ruwe water vóór de
snelfiltratie.
De installatie bestaat uit 10 reductoren, die
staan opgesteld in een geheel nieuw gebouw.
De reductoren hebben een diameter van
3,00 m en zijn ongeveer 9,50 m hoog.
Voor de deelstroomontharding zijn twee bypassleidingen met flowregeling aangebracht.
Afb. 10 - Plaatsen van aquaguard in Oranjekot

De capaciteit bedraagt bij totaalstroomontharding 8.500 m 3 /h. Bij deelstroomontharding met een by-passverhouding van
19% isde capaciteit 10.500 m 3 /h en bij een
verhouding van 32% isde capaciteit
12.500 m 3 /h.
Afhankelijk van deomstandigheden moet op
•het water uit de ontharding een pH-correctie
met zoutzuur, met natronloog of in het
geheel niet worden uitgevoerd. Een kleine
opslag- en doseerinrichting voor zoutzuur is
bijgebouwd. Een reeds bestaande installatie
voor pH-correctie met natronloog blijft
gehandhaafd.
Een nieuwe opslag- en doseerinrichting voor
natronloog voor de ontharding isgebouwd.
De opslag vindt plaats in twee verticale
cylindrische tanks met een inhoud van
350 m3. In het onthardingsgebouw bevinden
zich verder twee silo's met waskolommen
voor het entmateriaal en twee silo's voor de
opslag van kalkkorrels met daaronder een
weegbrug.
Behalve van elektriciteit wordt voor de hulpenergie ook gebruik gemaakt van water en
lucht onder druk. Hiervoor zijn een
hydrofoor- en een compressorinstallatie
aanwezig.
De reductoren zijn voorzien van een laag
isolatiemateriaal om condensvorming tegen
te gaan en om het koeleffect van de wanden
op de ruimtetemperatuur te beperken.
Pompstation
Vanwege het optredende drukverlies in de
onthardingsinstallatie, dat maximaal zo'n
60 kPa kan bedragen, en vanwege de eisdat
debietsveranderingen geleidelijk moeten
plaatsvinden, was het noodzakelijk een
nieuwe ruwwaterpompinstallatie aan te

leggen. Deze isgebouwd in het bestaande
aangepaste gebouw van het pompstation
Oranjekom 2, dat daartoe eerst is
vrijgemaakt door de totale aanvoer van
ruwwater voor Leiduin Ien Leiduin II
tijdelijk over te brengen naar pompstation
Oranjekom I.
Voor deze operatie en voorhetscheppen van
de mogelijkheid om later de onthardingsinstallatie tussen te schakelen zijn
ingrijpende wijzigingen in het 1,1 km lange
transportleidingensysteem, bestaande uit
2 leidingen 0 1.200 en 2 leidingen 0 800,
aangebracht.
Een complicatie bij de uitvoering van deze
werken was,dat deproduktie van drinkwater
ongestoord en bedrijfszeker voortgang moest
blijven vinden.
Om te voorkomen, dat de reductoren
verstopt raken door vaste delen die vanuit de
Oranjekom zouden kunnen worden aangevoerd isvoor de inlaat van het pompstation
een zelfreinigende roosterinstallatie
gebouwd. Hiervoor isgekozen voor de
opstelling van twee eenheden van het type
Aquaguard met een spleetwijdte van 3 mm.
De pompinstallatie zelf bestaat uit vier
identieke pompaggregaten. De maximale
capaciteit wordt met drie pompen in bedrijf
bereikt en bedraagt ongeveer 13.000 m 3 /h.
Het toerental van de 350 kW (660 V)
motoren kan worden gevarieerd door middel
van frequentieregeling. Het pompstation is
volledig geautomatiseerd. De lokale
processor Oranjekom bewaakt alle functies
en heeft de taak het door de centrale
regelwacht opgegeven setpoint voor de
waterlevering terealiseren opzodanige wijze,
dat de gewenste flow in een voorgeschreven
tempo wordt bereikt enwordt vastgehouden.
Zo worden te snelle debietwisselingen in de
reductoren vermeden en kunnen de
fluïdisatietoestand onder inde korrelmassa
en de pH-regeling geleidelijk in een nieuwe
evenwichtstoestand worden gebracht.
Spoeltoren
Voordat het water in de reductor stroomt,
passeert het eerst de spoeltoren. Het hoofddoel van deze spoeltoren ishet in voorraad
houden van een hoeveelheid water, die bij
het wegvallen van de aanvoer vanaf het
pompstation wordt gebruikt om de zich in de
korrelmassa bevindende loog wegte spoelen
voordat de waterflow door de reductoren
geheel stopt. De toevoer van natronloog
wordt automatisch gestopt bij spanningsuitval en bij het bereiken van de minimale
stroomsnelheid van 40 m/h.
Door deze voorzieningwordt voorkomen dat
door een doorgaande kalkafzetting bij
stilstand de korrelmassa aan elkaar vast
wordt gebakken. Een tweede functie van de
spoeltoren iseventueel optredende
discontinuïteiten in de watertoevoer uit te
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procesbesturingsfaciliteiten in de respectieve
centrale regelwachten, verwarmingen
ventilatie in de gebouwen, weegbruggen etc.
De kosten zijn alsvolgt over de diverse
projectonderdelen verdeeld:
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Af h. Il - Onthardingsinstallatie te Weesperkarspel.

dempen zodat deze niet doorwerken in de
reductoren.
Waterverdeling
Na het passeren van de eigenlijke
onthardingsinstallatie moet het nu ontharde
water worden verdeeld over de filterbedrijven Leiduin Ien Leiduin II. Door
middel van regelafsluiters in de 4 afvoerleidingen, waarin ook elektromagnetische
flowmeters zijn gemonteerd, kan deze
verdeling in iedere gewenste verhouding tot
stand worden gebracht. Het setpoint voorde
gewenste verdeling wordt door de centrale
regelwacht ingegeven, waarna de lokale
processor Ontharding voor de uitvoering
zorgt.
Weesperkarspel
In Weesperkarspel isbij de bouw van de
nieuwe piassen-waterleiding in 1976al
rekening gehouden met een latere invoeging
van de onthardingstrap. Hier kon nu worden
volstaan met het plaatsen van 6 reductoren
met een diameter van 2,60 men een hoogte
van ongeveer 8,50 m en twee by-passleidingen met flowregeling in het daarvoor
bestemde gedeelte van het bestaande
voorzuiveringsgebouw. Verder moest het
leidingwerk worden aangepast. De installatie
heeft bij totaalstroomontharding een
capaciteit van 4.000 m 3 /h. Bij deelstroomontharding met een by-passverhouding van
2 3 % isde capaciteit 5.200 m 3 /h. De plaats
van de onthardingsinstallatie in het
zuiveringssysteem isgekozen na de
ozonisatie en voor de coagulatie.
De ferrichloridedosering bijdeze laatste
zuiveringstrap heeft tevensheteffect vaneen
pH-correctie op het uit de ontharding
komende water, waarvan de pH-waarde
enkele tienden pH-waarde te hoogis.

Een extra voorzieningvoorpH-correctie kon
hier dus achterwege blijven.
De bestaande opslag- en doseerinrichting
voor natronloog, diedienst heeft gedaan voor
de pH-correctie bij de coagulatie, wordt nu
gebruikt ten behoeve van de ontharding.
Voor de opslag van kalkkorrels en
entmateriaal iseen apart silogebouw
gebouwd. Hierin bevinden zich twee kalkkorrelsilo's en één entmateriaalsilo met twee
waskolommen. Een weegbrug isonder de
korrelsilo's geïnstalleerd.
De bestaande, zogenaamde coagulatiepompen hebben voldoende vermogen om het
drukverlies inde reductoren te compenseren.
Evenals in Leiduin zijn de reductoren
bekleed met isolatiemateriaal.
De functie van de spoeltoren in Leiduin
wordt inWeesperkarspel vervuld dooreenin
het gebouw reeds aanwezig hoog reservoir
van beton, dat daartoe enige aanpassingen
heeft ondergaan. Na de ontharding vervolgt
het water zijn wegdoor het bestaande
leidingsysteem naar de coagulatie.
Kosten
Het project kost in totaal circa 28,1 miljoen
gulden, inclusief alle voorzieningen zoalsde

Leiduin:
- onthardingsinstallaties c.a.
- gebouwen + overige
bouwkundige voorzieningen
- ruwwaterpompinstallaties
c.a.
- aanpassing pompgebouw
+ inlaatwerk
- aanpassing transportleidingen
totaal Leiduin

ƒ 8.800.000ƒ 7.200.000,—
ƒ 3.800.000ƒ1.800.000ƒ1.500.00023.100.000-

Weesperkarspel:
- onthardingsinstallatie c.a. ƒ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 - silogebouw + overige
bouwkundige voorzieningen ƒ 1.000.000 —
totaal Weesperkarspel

ƒ 5.000.000-

Op basis van deze investeringen kunnen de
jaarlijkse vaste kosten alsvolgt worden
becijferd:
- afschrijvingen
ƒ1.545.000- rente 8,5%
ƒ2.390.000- onderhoud gem. 2%
ƒ520.000totaal vaste kosten

ƒ4.455.000-

Bij een bezettingsgraad van de gezamenlijke
installatieste Leiduin enWeesperkarspel van
7 5 % wordt 85 miljoen m 3 water per jaar
geleverd. De vaste kosten per m3 bedragen
bij deze hoeveelheid circa 5,2 cent.
De variabele kosten bij dezelfde hoeveelheid
bedragen:
- chemicaliën + entmateriaal ƒ 2.230.000- energie
ƒ220.000- bediening
ƒ360.000ƒ2.810.000-

totaal variabele kosten

Dit betekent een eenheidsprijs voor de
variabele kosten van circa 3,3 cent per m 3
Hiermee komen de totale kosten per m 3
onthard water op circa 8,5 cent.

Onthardingsinstallaties van Gemeentewaterleidingen teAmsterdam.
Leiduin

Weesperkarspel

Jaarcapaciteit
Ontwerpcapaciteit
Aantal reductoren
Reductordiameter
Reductorcapaciteit
Totaal reductorbodem oppervlak

83miljoen m 3
12.500 m'Vh
10
3,0 m
850 mVh
70,7 m2

30miljoen m
5.200mVh
6
2,6 m
650 nWh
31,9m2

Aangenomen jaarlevering 1988
Natronloog (50%) verbruik
Zoutzuur (36%) verbruik
Entmateriaal (zand).verbruik
Kalkkorrelproduktie
Aantal transporten per jaar à251

63 miljoen m3
6.380 t/j
p.m.
1.640 t/j
8.470 t/j
660

22 miljoen m
1.690 t/j
p.m.
440 t/j
2.270 t/j
176

