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Waterterugstroombeveiliging geregeld door
drukverschil

moeten wekken. Zij immers zullen, na afweging, in hun bestemmingsplannen met
deze projecten rekening moeten houden.
In overleg met de gemeente zullen door de
waterleidingbedrijven voorstellen dienen
te worden geformuleerd, die betrekking
hebben op het aanwijzen van beschermingsgebieden en de daarbinnen te stellen beschermingseisen, voorzover de Wet R.O.
dit toelaat. Bestemmingen en de daarmee
verband houdende gebruiksbepalingen
dienen te worden aangegeven.
Het overleg kan zich onder meer toespitsen
op bestemmingsveranderingen. Het verdient
naar onze mening aanbeveling dat daar
waar de bescherming van waterwingebieden
in het geding is, de historisch ontstane
bestemming van bijvoorbeeld agrarisch
gebied zonder bebouwing met een nadere
aanduiding waterwingebied, wordt omgezet
in de bestemming waterwingebied met een
nadere aanduiding agrarisch gebied zonder
bebouwing voor wat betreft het tienjaarsgebied. De rechtsduidelijkheid zal daarmee
bijzonder zijn gediend. Daarnaast dienen
de verbodsbepalingen, met daaraan gekoppeld de ontheffingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders (onder afstemming
van de procedure op de provinciale verordening) te worden geregeld.
Als een goede mogelijkheid voor een
regeling ter ondervanging en vergoeding
van schade als gevolg van (grond)waterwinningen wordt het maken van een
beheersplan met een daarop aansluitende
beheersovereenkomst aanbevolen.

Inleiding

Principiële werking

Een klassieke oplossing voor bedrijven, die,
afhankelijk van de gevarenklasse, een
onderbroken aansluiting op het openbaar
drinkwaternet hebben, is een kelder of
tank, waarin het geleverde drinkwater vrij
uitstroomt (pomp- c.q. hydrofoorinstallatie).
Op Plant Beatrix van NV Philips te Eindhoven gaf de bedrijfsvoering van de aanwezige hydrofoorinstallatie organisatorische
problemen; bovendien waren de onderhouds- en energiekosten hoog.

Er is uitgegaan van het principe, dat door
middel van een regelafsluiter een drukverlies ontstaat tussen aanvoerdruk en
interne netdruk.
Dit drukverschil wordt bewaakt.
Afwezigheid van het ingestelde drukverschil
leidt tot de beveiligingsactie.
Doordat de regelafsluiter zich bij elke
belastingwijziging moet aanpassen om het
drukverschil constant te houden, wordt
zekerheid verkregen, dat de installatie
voortdurend paraat is.
Een overzicht van de installatie wordt op
bijgaand schema gegeven.
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Als alternatief voor deze onderbroken
levering is door de afdeling meet- en regelapparatuur van Technische Bedrijven in
overleg met Gemeentebedrijven Eindhoven
in 1976 een ontwerp gemaakt voor een op
verschildruk geregelde terugstroombeveiliging.
Deze is inmiddels 2 jaar in bedrijf en blijkt
goed te voldoen.
De installatie wordt elk kwartaal op juiste
werking getest. De controlegegevens worden
in een logboek vastgelegd.
De gevonden oplossing, waarvoor ook
door derden belangstelling isgetoond, zou
meer algemeen toegepast kunnen worden.
Beschrijving van de waterterugstroombeveiliging:

Algemene uitgangspunten
De installatie moet te allen tijde terugstroming van reeds geleverd water voorkomen.
De installatie moet een zeer hoge bedrijfszekerheid bezitten, aangezien bij het wegvallen van de watervoorziening van het
Complex Beatrix enorme schade kan ontstaan.

Tweede

Leidingdiameter 150 mm.
Maximaal te leveren waterhoeveelheid
150m :! /h.
Minimale afname 2 0 m 3 / h .
Het drukverlies over het systeem mag
maximaal 0,3 bar bedragen.

Werking van de installatie (zie schema)
Het systeem bestaat in verband met de
bedrijfszekerheid uit twee afzonderlijke
identieke regelstraten.
Eén straat dient als reserve voor de andere.
Regelstraat 1bestaat uit de volgende
onderdelen:
a. Regelunit: Uitgangspunt is het meten
van de verschildruk tussen A en B, welke
waarde ook afleesbaar is.
b. Proportioneel werkende pneumatisch
gestuurde vlinderklep 1(o 100 mm) met
klepsteller: 3 psi (0,2 bar) klep dicht en
15psi (1,0 bar) klep open.
c. Pneumatisch gestuurde vlinderklep 2
(0 150mm), werking: open - dicht, veersluitend.
d. Pneumatisch gestuurde kogelkraan 3
(0 15mm), werking: open - dicht, veeropenend.
e. Noodvoorziening werkend met stikstof,
ingeval de pneumatische stuurvoeding
wordt onderbroken.
f. Electrische noodvoorziening; accuinstallatie met gelijkrichter.

De werking is als volgt:
Bij normaal bedrijf is klep 2 geheel geopend en klep 3 gesloten.
De regelunit zorgt door instelling van klep
1, dat de verschildruk tussen A en B
0,2 bar bedraagt.
Als de waterafname (afvoer) kleiner wordt,
zal de verschildruk dalen.
De regelunit knijpt dan klep 1.
Omgekeerd: bij groter wordende afname
wordt klep 1verder geopend.
Bij dalende of stijgende waterdruk in de
toevoer vindt hetzelfde regelproces plaats.
De installatie is voorzien van een signaleringssysteem, dat is aangesloten op een
continu bezette centrale meldpost.
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De werking van de beveiliging, te weten,
dat bij wegvallende toevoerdruk de installatie ontkoppeld wordt van het openbare
drinkwaternet, geschiedt als volgt:
Bij dalende toevoerdruk zal de verschildruk
tussen A en B steeds verder dalen, tengevolge waarvan klep 1 steeds verder sluit.
Als klep 1in dichte stand komt, terwijl de
verschildruk nog verder zakt, dan zal bij
0,05 bar verschildruk het volgende plaatsvinden:
Klep 1krijgt nog een extra sluitsignaal en
klep 2 sluit binnen 10 seconden.
Klep 3 opent, waardoor het leidingstuk
tussen 1 en 2 volledig drukloos wordt en
blijft.
Hierdoor is terugstroming uitgesloten. Er
treedt bovendien een alarmsignalering in
werking.
Als de toevoer-(openbaar net)druk weer
boven 0,4 bar is gestegen, komt de installatie weer automatisch in bedrijf.
Bij wegvallen van de regelluchtdruk, wordt
een en ander automatisch overgenomen
door de aanwezige noodstikstofvoeding.
Wegvallen van de electrische spanning
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wordt gevolgd door overname door de
electrische noodvoorziening.
In beide gevallen vindt signalering plaats
in de centrale meldpost.
Als de noodvoedingen (stikstof- en electrisch) weg zouden vallen, dan sluiten de
kleppen 1 en 2 (veersluitend) en opent
klep 3 (veeropenend).
Als regelstraat 1mocht uitvallen, treedt
regelstraat 2, waarvan de ingestelde verschildruk 0,25 bar is, automatisch in
werking.
Uitvallen van een regelstraat wordt ook
centraal gesignaleerd.
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Wijziging telefoonnr.Speurwerklaboratorium KIWA,Nieuwegein
M.i.v. 24 februari 1982 zal het nieuwe
telefoonnummer van de Hoofdafdeling
Speurwerk van het Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWA nv te
Nieuwegein zijn: 0 3 4 0 2 - 6 0 8 6 0 .

Afscheidsreceptie W.J.Nieuwland
Op 1maart 1982 legt de heer W. J. Nieuwland zijn functie als directeur van de
gemeentebedrijven voor electriciteit, gas en
water van Alphen aan den Rijn, neer.
Op vrijdag 26 februari 1982 zal van 16.00
tot 17.30 uur in 'De Bron', Troubadourweg 2, een receptie worden gehouden teneinde belangstellenden gelegenheid te
bieden van de heer en mevrouw Nieuwland
afscheid te nemen.
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Watertoevoer complex Beatrix p 150 mm

Schema waterterugstroombeveiliqinq

