Enkele aspecten van elektro-mechanische aard

noodzakelijke verbindingen kan ook in
bijzondere situaties een vrijwel ongestoorde
bedrijfsvoering worden bereikt.
De conditionering van het slib vindt plaats
in twee straten, elk met een capaciteit van
55 m 8 /h. De dosering van 40 % ijzerchloride-oplosing vindt plaats in de slibleiding en bedraagt maximaal 10 kg/m : !
slib.
De kalkmelkaanmaak vindt in twee straten
plaats. Elke straat bestaat uit een opslagsilo voor ongebluste kalk, een kalkblusser.
een kalkmelktank en een kalkmelkdoseerpomp. De maximale kalkdosering als
Ca(OH)L> bedraagt 15 kg/m :i slib en vindt
plaats in de reactiemenger. De conditionering wordt gestuurd (aan -uit) door het
nivo in de opslagtank voor het geconditioneerde slib.
De ontwatering van het slib vindt plaats
in vier eenheden. Elke eenheid bestaat uit
een filterpers en een pompopstelling. De
filterpers heeft een cyclustijd van 3 h bij
een druk van 15 bar. De pompopstelling
bestaat uit een hogedrukpomp en een
vulpomp.
De vulpomp loopt mee tot een druk van
6 bar bereikt is. Het einde van de filtratie
wordt vastgesteld aan de hand van het
door de hogedrukpomp geleverde debiet.
De slibkoek wordt afgevoerd naar de
opslagsilo met een capaciteit van 1 dag.
Voor bijzondere situaties is tevens voorzien
in een terreinopslag met een capaciteit van
een week.
De afvoer van de slibkoek geschiedt per
as. De slibkoek wordt door een aannemer
tot zwarte grond verwerkt.
Afb. 2 toont een luchtopname van de
installaties voor de slibverwerking op
23 september 1981.

• •

•

Rioolwaterzuivering is naar de huidige ontwikkeling voor het grootste gedeelte een
biologische aangelegenheid gebleven, maar
door de mens wel zo vervolmaakt dat de
voor de natuurlijke processen benodigde
ruimte en tijd op een reusachtige schaal
zijn gecomprimeerd. Om de in deze biologische processen werkzame bacteriën zo
intensief mogelijk te kunnen laten werken,
moet men heel wat mechanische arbeid
toevoegen. Het op de goede plaats brengen
van het afvalwater, het van zuurstof voorzien van de ene groep bacteriën, het uit-
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sluiten van zuurstof bij de andere groep
bacteriën, het samenpersen van overgebleven bacteriënmassa's en het verwerken
van de afvalprodukten is een gigantische
taak, die de mens met behulp van machines,
energie en informatiesystemen zo heeft
kunnen vervolmaken, dat na het bedenken
en het bouwen slechts het bewaken en
beheren van automatisch werkende installaties overblijft. Althans, daarnaar is het
streven.

De beluchting
Bij de keuze van de compressoren voor de
actief slibinstallaties van de RI-Oost heeft
de ervaring op de reeds eerder gebouwde
rioolwaterzuivcringsinrichtingen van de
gemeente Amsterdam een grote rol gespeeld. Daar staan 13 stuks compressoren
van het fabrikaat Pumpen und Gebläsewerke Leipzig (vroeger: Jaeger) opgesteld,
waarmee al jarenlang met weinig onderhoud en zonder noemenswaardige storingen
wordt gedraaid. De oudste compressor, die

De luchtcompressorhal

nog dagelijks vol in bedrijf is, dateert van
1939 ! Het zijn meertraps centrifugaalcompressoren van vrij robuuste makelij,
die al lang geleden ontwikkeld zijn voor de
luchtvoorziening in de dagmijnbouw.
Voor de voor RI-Oost maximaal benodigde
luchthoeveelheid, 72.000 m ;! /h is een opstelling gemaakt van 5 grote compressoren
van ieder 12.000 m :! /h en 2 kleine van ieder
6.000 m :i /h, type NA (afb. 1). Hiermee is
een luchtvoorziening gekregen die door
bij- resp. afschakelen van compressoren
voldoende regelmogelijkheid laat.
De koeling van de smeerolie van de compressoren is een onderwerp van speciale
zorg geweest. Oorspronkelijk werd de olie
van de compressoren op de andere Amsterdamse zuiveringsinrichtingen gekoeld met
effluent. Op hete zomerse dagen bleek deze
koeling niet voldoende, zodat daar al geëxperimenteerd is met een smeeroliekoeling
door aparte koelaggregaten. De hiermee
behaalde goede resultaten hebben ertoe
geleid dat nu ook op RI-Oost deze oplosing is gekozen in de vorm van drie
koelaggregaten, fabrikaat Zephyr.
De lucht, die de compressoren aanzuigen
wordt gefilterd, om te voorkomen dat de
beluchtingselementen door de doorgeblazen
lucht van binnenuit vervuilen. De luchtfilters zijn van het fabrikaat Dahlmann.
Deze bestaan uit voor- en nafiltercombinaties in parallel geplaatste cassettes. Bij
vervuiling kunnen ze gemakkelijk vervangen
worden, zonder dat het bedrijf daarvoor
hoeft te worden stilgelegd. Aan de buitenzijde zijn de filters nog voorzien van
geluidsdempers.
De aandrijving van de compressoren is
elektrisch. Directe aandrijving door de
rioolgasmotoren was uitgesloten, omdat de
mogelijkheid om rioolgas voor de energieopwekking te gaan gebruiken zich zo laat
voordeed, dat aan verbouwing van de toen
reeds ver gevorderde compressorenhal niet
meer te denken viel. Bovendien heeft directe
aandrijving ook nadelen, onder andere ten
aanzien van be-nerkle flexibiliteit. De zeven
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Afb. 2 - De hoofdluchtleidingen.
Afb. 3-Deactief slibgetnalen.
compressoren die de grootste energie-afnemers op de inrichtingen vormen, zijn zo
goed mogelijk over de drie gasmotor-transformatorgroepen verdeeld.
De beluchtingsclementen zijn van het
fabrikaat Brandol.
In totaal zijn ongeveer 21.000 elementen
gemonteerd van 500 mm lang, diameter
60/100 en voorzien van weerstandsplaatjes
voor een goede luchtverdeling.
In tegenstelling tot wat op de andere
Amsterdamse inrichtingen gebruikelijk was,
zijn hier de leidingen waar de elementen
op bevestigd zijn, vast op de bodem van de
beluchtingsbakken gemonteerd en kunnen
dus niet omhooggehaald worden. Voor het
schoonmaken van de elementen zal de
betreffende bak (1/8 van de gehele beluchtingsinstallatie), buiten bedrijf gesteld
moeten worden.
De hoofdluchtleidingen op het terrein
(afb. 2). zijn gemaakt van roestvrijstaal tot
na de afsluiter. De daarop aansluitende
aftakkingen zijn gemaakt van verzinkt
staal.

Het opvoeren en transporteren van
water en slib
Oorspronkelijk werden voor het verpompen
van het rioolwater in Amsterdam in de
rioolgemalen centrifugaalpompen met meerschoepenwaaiers gebruikt. In de natte
kelder was een vuilvangrooster gebouwd,
dat tot doel had de pompen te beschermen
tegen grof vuil.
Hiertoe moesten de roosters dagelijks
schoongemaakt worden, wat een zeer vuil
en onaangenaam werk was, terwijl het
vervuilen en verstoppen van de pompen
er toch niet afdoende mee werd geholpen.
In 1969 is men begonnen met het verwijderen van de roosters in de rioolgemalen
en het vervangen van de pompen door een
type, dat in staat was het rioolwater met
al het daarin aanwezige vuil te verpompen
zonder verstopping of vervuiling van de
pomp.
Uitermate geschikt hiervoor bleek de één-

kanaalwaaierpomp. Weliswaar was het
rendement veel lager dan dat van de meerschoepenwaaierpompen, maar het wegblijven
van verstopping en het afnemen van vervuiling had tot gevolg dat het aantal draaiuren voor hetzelfde waterverzet drastisch
terugliep. Op die wijze was er energie
bespaard en was men verlost van het vuile
schoonmaken van de roosters. Deze goede
resultaten hebben ook het verpompen van
het slib beïnvloed. Werden vroeger nog
wel zuigerpompen voor het verpompen van
vers slib toegepast, nu zijn deze geheel
vervangen door centrifugaalpompen van
het éénkanaalwaaiertype, zij het dan dat
in de verssübgemalen van RI-Oost. naast
de twee centrifugaalpompen nog een monopomp staat opgesteld, om bij onverhoopt
verstopt raken van de vers slibleiding, deze
te kunnen doorpersen.
Ook de retouractief siibpompen van de
zuiveringsinrichtingen in Amsterdam zijn
als centrifugaalpompen uitgevoerd, overigens
zonder nadelige invloed op de kwaliteit van
het verpompte slib. Op RI-Oost zal men
voor dit doel echter vijzels vinden (afb. 3).
Deze keuze was niet principieel, maar bleek
met de gehele opzet van het civiele bouwwerk goedkoper dan het bouwen van
centrifugaalpompgemalen. De opvoer van
Afb. 4 - Hetrioolgemaal Rhijnspoorplein.

rioolwater op de RI-Oost vindt niet plaats
op de inrichting maar wordt verzorgd door
twee toevoerende gemalen in de stad, het
nieuwgebouwde gemaal Rhijnspoorplein en
het omgebouwde Hoofdrioleringsgemaal
aan de Zeeburgerdijk die het rioolwater
over een lengte van resp. 5 en 3 kilometer
transporteren en het vervolgens opvoeren
tot de hoogte van het ontvangwerk op de
inrichting (ca. 5,75 + NAP). Bij beide
gemalen is voor het verpompen van de
dwa uitgegaan van een continue capaciteitsregeling. Hiermee wordt bereikt dat toevoer
van water op de zuiveringsinrichting niet
meer stootsgewijs maar zeer regelmatig
plaatsvindt.
Verder kon bij de opzet van het nieuw te
bouwen gemaal Rhijnspoorplein worden
bereikt, dat met een veel kleinere natte
kelder kon worden volstaan dan op de
gebruikelijke bouwwijze.
Voor het verpompen van de dwa zijn bij
beide gemalen éénkanaalwaaierpompen
geplaatst, die door middel van thyristorbesturing continue regelbaar zijn over een
zeker aantal toeren.
In het gemaal Rhijnspoorplein staan hiervoor drie rioolwatcrpompen met éénkanaalwaaier, die regelbaar zijn van een minimum
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Afb. 5 - De pompen voor de filterperxen.

capaciteit van 600 l/s met één pomp tot
maximaal gezamenlijk 2.100 l/s. (afb. 4).
De regeling vindt plaats op een vaste putstand. Komt er meer of minder water aan
dan geeft de afwijking van de vaste putstand het signaal tot vergroten of verkleinen
van de capaciteit door veranderen van
toerental of bij- resp. afschakelen van
pompen.
Bij regen is de regeling iets anders. De putstand loopt dan op, wat een tweetal, op
vast toerental ingestelde regenwaterpompen
met drie schoepenwaaiers in werking zet.
De totaal in te schakelen capaciteit van
de drie rioolwaterpompen tezamen met
de twee regenwaterpompen bedraagt dan
3.600 l/'s.
Van het omgebouwde Hoofdriolcringsgemaal wordt de totale rwa-capaciteit van
1.800 l/s bereikt met drie pompen. De
totale maximale aanvoer van de beide
gemalen op de Rl-Oost bedraagt dan
5.400 l/s of 19.000 m :! /h.

Monopompen zijn, behalve als noodvoorziening in de vers slibgemalen slechts toegepast in het ingedikt slibgemaal, dat het
ingedikte slib verpompt via de slibconditioneringsinrichting naar de slibvoorraadtank.
De vulpompen, die dit slib naar de filterpersen pompen zijn ook monopompen.
Voor het op druk houden van het slib
tijdens de persing zijn zuigerpompen geïnstalleerd (afb. 5).
Het transport van de filterkoek uit de
kamerfilterpersen naar de slibkocksilo
vindt plaats d.m.v. kettingtransportcurs van
het fabrikaat Koch (afb. 6).
Het gistings- en gasbedrijf
In de gistingstanks is een constante temperatuur vereist van 30 - 32 °C. Verder wil
men grote temperatuurverschillen in de
tanks voorkomen. Met het slibcirculatieen het gasinblaassysteem probeert men op
Rl-Oost beide doelstellingen te bereiken en
wel met zo weinig mogelijk draaiende of
onderhoud vragende delen in de gistingstanks. De verwarming van het slib wordt
Afb. 7 - De warmtewisselaar voor de slibverwarming.

verkregen door het slib op ongeveer 2/3
van de hoogte van de tank af te tappen en
vervolgens door een slibcirculatiegemaal
te leiden.
Hier wordt het slib gepompt door een
warmtewisselaar (afb. 7) en, nadat het verse
slib er bijgepompt wordt, weer teruggeleid
onder in de slibgistingstanks. Afhankelijk
van de temperatuur, waarmee het slib de
warmtewisselaar verlaat, wordt de toevoer
van warm water naar de warmtewisselaar
geregeld. De slibcirculatiepompen draaien
constant; de bijvoeging van vers slib wordt
met de hand geregeld. Op den duur zal het
vers slib automatisch verpompt worden en
wel geregeld op de slibspiegel in de voorbezinktank. Behalve verwarming heeft de
slibcirculatie ook een meng-effect. Het slib
wordt door het rondpompen weer in het
koudste gedeelte van de gistingstanks teruggebracht.
De keuze van de warmtewisselaar is gevallen op het fabrikaat Kloos.
Van deze horizontaal opgestelde enkele
buis-warmtewisselaar is de verwachting dat
het schoonmaken aanmerkelijk 'schoner' zal
verlopen dan bij de verticaal opgestelde
warmtewisselaars, die op de andere
Amsterdamse zuiveringsinrichtingen staan
opgesteld.
Bij de verwarming van de gistingstanks van
Rl-Oost is oorspronkelijk gedacht om dit
te doen door stoom in te blazen, zoals dat
ook al vele jaren op RI-Zuid gebeurt. De
stoom zou met het rioolgas dat bij de slibgisting ontstond geproduceerd kunnen
worden.
Afb. 8 - Het gascompressorengebouw.

Centrifugaalpompen voor het verpompen
van slib zijn ook toegepast in de twee
slibcirculatiegemalen waar het slib uit de
gistingstanks door warmtewisselaars wordt
gepompt en na menging met het verse slib
weer wordt teruggeleid de tanks in.
Afb. 6 - De kettingtransporteurs.

Toen echter bij de wijziging van de slibconditionering het plan van de gasmotoren
naar voren kwam, waarvoor alle rioolgas
in eerste instantie gebruikt zou worden, is
besloten de verwarming van de gistingstanks te combineren met de gebouwverwarming en daarvoor te kiezen een
warmwatersysteem, gevoed door de gasmotoren.
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Voor het mengen in de gistingstanks en
het open houden van een eventuele drijflaag
in de tanks is bovendien nog een rioolgascirculatiesysteem geïnstalleerd. Het gas dat
in de gistingstanks ontstaat, wordt door
gascompressoren, die in een apart gebouw
staan opgesteld (afb. 8) van boven het sliboppervlak weggezogen en door gasinblaaspijpen, waarvan er per tank 14 stuks door
het dak van de tank naar binnen steken,
weer onderin de slibmassa geblazen.
(Ongeveer }/2 m boven de bodem van de
tank) (afb. 9). De gasinblaaspijpen zijn via
een mantelbuis zodanig aan het dak van de
tank opgehangen, dat ze tijdens het bedrijf
omhooggehaald kunnen worden voor inspectie en eventueel vervanging. Het materiaal van de gasinblaaspijpen is roestvaststaal en om het bewegen van deze ca. 20 m
lange pijpen in de slibmassa te voorkomen
zijn ze ieder aan de onderzijde van een
gewicht van 150 kg voorzien.
De gascompressoren (één voor elke gistingstank plus één reserve) staan opgesteld
in een gebouw dat van drie zijden van een
gaaswand is voorzien. Dit om de kans op
een explosie en de gevolgen ervan zoveel
mogelijk te beperken.
In de gasleidingnet is er speciaal op gelet
dat aan de zuigzijde van de compressoren
geen onderdruk ontstaat. Door een eventueel lek in de zuigleiding zou dan lucht
in de gasleiding terecht kunnen komen met
kans op explosie. De druk aan de zuigzijde
kan te laag worden wanneer het filter, waar
Afb. 9 - De gasinblaaspijpen.
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Afb. 10 - De gashouders.

het gas eerst doorheen moet, vervuild is.
Nu is voor elke compressor het filter
dubbel uitgevoerd, zodat bij een te lage
druk in de zuigleiding op het andere filter
kan worden overgeschakeld en het vervuilde
filter kan worden schoongemaakt. Mocht
om wat voor reden de druk aan de zuigzijde toch te laag worden, dan treedt een
drukbevciliging in werking en doet de
betreffende compressor stoppen. De gascompressoren zijn schottencompressoren
van het fabrikaat Demag/Wittig, voorzien
van water- en olie-afscheider, met een
capaciteit van ca. 450 m : i /h. Er wordt
8 uur per dag mee gedraaid.
Het bij de slibgisting ontstane rioolgas
wordt, voor het naar de verbruikers (de
gasmotoren), gaat, gebufferd in een tweetal
gashouders (afb. 10). Twee stuks, uit overwegingen van onderhoud- en reparatiemogelijkhcid en ieder van 1.000 m:i inhoud,
zodat ongeveer vier uur gemiddelde rioolgasproduktie kan worden gebufferd. De
keus is gevallen op membraangashouders,
die vergeleken met de gashouders van het
type 'gasklok in waterslot' aanmerkelijk
goedkoper waren. Bovendien hebben zij
het voordeel bij strenge vorst niet vast te
vriezen, hetgeen bij de waterslotenconstructie nogal eens voorkomt. De gashouders zijn van het fabrikaat Klöckner.
Het principe is eenvoudig. Een halfbolvormig kunststof membraan is met zijn
rand vastgeklemd op de rand van een ca.
5 meter boven het maaiveld oprijzende
ringvormige bak.
Midden op het kunststof membraan is een
met beton verzwaarde stalen plaat aangebracht zodat het membraan door dit gewicht onder in de bak ligt. Laat men nu
gas toe in de bak, dan zal het membraan
met gewicht omhoogkomen.

Uiteindelijk laat de constructie toe dat het
membraan met gewicht bol naar boven gaat
staan tot ongeveer 10m boven de bodem.
Het principe is eenvoudig, maar de constructieve complicaties komen naar voren
in de verschillende beschermde constructies
die de fabrikanten toepassen, om te zorgen
dat het plaatvormig gewicht op het kunststof membraan zich alleen maar verticaal
kan verplaatsen, waarbij dan bovendien
moet worden voorkomen dat het in een
schuine stand zou geraken. Het gewicht op
het membraan kan naar behoefte worden
verzwaard en bepaalt in wezen de druk
waaronder het rioolgas in gistingstanks en
gashouders zich bevindt. Zou het gas niet
worden afgenomen, terwijl de produktie
toch doorgaat en de gashouders geheel
gevuld raken, dan komt automatisch de
gasaffakkelinstallatie in werking, waarin het
teveel aan rioolgas verbrand wordt. Ter
beveiliging van het stelsel zijn boven op de
gistingstanks nog glycerinesloten aangebracht. Voordat het rioolgas in de gasmotoren kan worden gebruikt dient het
gereinigd te worden van het teveel aan
zwavelverbindingen. Nu is enerzijds te
verwachten dat het rioolgas van RI-Oost
een vrij hoog zwavelwaterstofpercentage zal
bevatten. Anderzijds boden de meest toegepaste zuiveringssystemen zoals ijzeraardekisten en kubelinstallaties oplossingen, die
voor de grote hoeveelheden, waar het hier
om ging, wel heel bewerkelijk en dus duur
in exploitatie zouden worden. Het bleek
dan ook goedkoper een automatisch werkende gaswasser te kiezen, gebaseerd op
loogwassing. Voor het transport van het
gas naar de op vrij grote afstand gelegen
gasmotoren zijn bij de gaswasser twee opjaagventilatoren geplaatst, waardoor de
diameter van de gastransportleiding overeenkomstig klein gehouden kon worden.

De energievoorziening
Bij het kiezen van het slibgistingsproces
voor de zuiveringsinrichting-Oost deed zich
meteen de vraag voor, hoe het bij de
gisting vrijkomende rioolgas op de beste
wijze benut zou kunnen worden. In de
oorspronkelijke opzet van de slibverwerking
was voorzien in een thermische conditionering en de grote hoeveelheden warmte
voor dit proces benodigd, tezamen met de
warmte nodig voor de slibgisting en de
gebouwen kon niet alleen door rioolgas
geproduceerd worden. Toen evenwel inplaats van een thermische conditionering
een chemische werd gekozen, was het
duidelijk dat er van het rioolgas, als het
alleen voor verwarming van de gistingstanks en de gebouwen gebruikt zou worden,
toch vrij veel zou overblijven, dat dan
noodgedwongen afgefakeld zou moeten
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worden. Er bleek voldoende rioolgas aanwezig om er eerst elektriciteit van te maken
en de verwarmingsbehoefte te dekken door
de restwarmte van het krachtsopwekkingsproces. De behoefte aan elektriciteit ten
opzichte van de behoefte aan warmte is op
zuiveringsinrichtingen van het type van
Rl-Oost vrij groot zodat de keus viel op
warmte-kracht systemen met het grootste
percentage krachtopwekking: gasmotoren
met generatoren en gebruik van het koelwater voor de verwarming.
Vanuit de eerste opzet van de zuiveringsinrichting was voorzien in een elektriciteitsvoorziening door het GEB, zodat de vraag
zich voordeed, in hoeverre het economisch
was, de eigen elektriciteitsopwekking te
beperken tot het omzetten van alleen het
eigen rioolgas tot elektriciteit en de overige
elektriciteit door het GEB te laten leveren
of te kiezen voor een geheel eigen energieopwekking, waarvoor dan rioolgas/aardgasmotoren resp. dual fuel motoren (rioolgas/
olie) de basis zouden vormen. Dit onderzoek resulteerde in een voorkeur voor een
gedeeltelijke eigen energie opwekking, gebaseerd op het eigen rioolgas en aan te
vullen met aardgas, waarbij dan de meerdere behoefte aan elektrische energie van
het GEB betrokken zou worden. Hierbij
dient onmiddellijk opgemerkt te worden dat
dit onderzoekresultaat allerminst als algemeen geldig moet worden gezien; daarvoor
waren de uitgangsgegevens te veel van
plaats (de ontwerpgegevens van RI-Oost)
en tijd (de verwachtingen van elektriciteits-,
Afb. 11 - Gasmotor-generator unit.

:

De warmwalerketels.

aardgas- en olietarieven in de toekomst)
afhankelijk.
Het energievoedingsysteem bestaat uit drie
gasmotorgeneratorsets, die ieder gecombineerd met een transformator een eigen
verbruikersgroep van energie voorzien,
terwijl een vierde verbruikersgroep alleen
door een transformator wordt beleverd
(afb. 11).
De drie gasmotor/trafogroepen voeden in
hoofdzaak de luchtcompressoren van de
beluchtingsinstallatie.
Ze zijn daar ook direct naast opgesteld,
aangezien het grootste deel van het vermogen voor de beluchting nodig is.
Verder zijn op deze groepen aangesloten

de elektrische installaties van onder andere
de vuilvangroosters en zandvang-, voor- en
nabezinkingen, actief slibgemalen, retoureffluentgemaal, gascompressoren, gaswasinstallatie, terreinrioolgemalen, warmwatercirculatiepompen, verlichting van terrein en
gebouwen. De vierde transformator voedt
volledig de installaties voor slibconditionering en de filterpersen en is dan ook bij
het betreffende gebouw opgesteld.
De levering van energie in de drie gasmotor/transformatorgroepen loopt nu als
volgt: de energie die de verbruikersgroep
vraagt wordt in eerste instantie geleverd
door de gasmotor, terwijl de transformator
datgene bijlevert, wat boven de maximum
ingestelde capaciteit van de gasmotor gevraagd wordt.
De gasmotor loopt in principe op rioolgas.
Mocht dat er niet in voldoende hoeveelheid
zijn, dan schakelt de motor automatisch
over op aardgas. Mocht de gasmotor
gestoord raken, of in onderhoud zijn, dan
neemt de transformator de gehele energielevering van de groep over. Bij plotselinge
uitval van de transformator treedt bij de
verbruikerszijde zonodig een preferentieschakeling in werking, waarbij alleen de
belangrijkste verbruikers ingeschakeld
blijven.
De drie gasmotor/transformator groepen
zijn elektrisch niet gekoppeld. Wel is het
mogelijk (met de hand) bepaalde verbruikers
uit de ene groep over te zetten op een
andere groep zodat geplande stilstand van
de gasmotoren kan worden opgevangen.
Overigens is de schakeling tussen gasmotor
en bijbehorende transformator zo, dat de
gasmotor geen energie via de transformator
in het GEB terug kan leveren.
Om de warmte die het bedrijf vraagt te
kunnen leveren, wordt de warmte van de
cylinderkoeling, de smeeroliekoeling en ten
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dele van de uitlaatgassen op een warmwatercirculatiesysteem overgedragen waaruit
in de twee slibcirculatiegemalen, gaswasgebouw, filterpersgebouw en dienstgebouw
de warmte weer wordt afgenomen. Wanneer
de warmtevraag groter is dan de produktie,
zoals 's winters bij temperaturen onder nul,
of bij uitval van een of meer motoren, kan
de warmtelevering aangevuld worden door
twee ketels, die weer zowel op rioolgas als
aardgas kunnen branden. Aangezien de gasmotoren als eis stellen dat het retourwater
uit het warmwatersysteem niet warmer
mag zijn dan 70 °C is in het warmwatersysteem een noodkoelinstallatie ingebouwd.
De koeling gebeurt door effluent. Het is
echter te verwachten dat de noodkoelinstallatie het grootste gedeelte van het jaar
in werking zal zijn aangezien in het zomerseizoen lang niet alle warmte die door de
gasmotoren wordt opgewekt, gevraagd
wordt.
Hoewel de warmte- en krachtproduktie
door een gasmotor op zichzelf een zeer
rendabele zaak kan zijn met ca. 29 % van
de gasenergie verkregen als elektrische
energie en ca. 55 % als warmte, zal naar
verwachting op de Rl-Oost de warmteafname gemiddeld over het hele jaar slechts
circa 30 % van de beschikbare gasenergie
bedragen. Gemiddeld zal dus ongeveer de
helft van de door de gasmotoren geproduceerde warmte in de noodkoelinstallatie
weggekoeld moeten worden.
Overigens is nog te verwachten dat de gasmotoren overdag, wanneer meer luchtcompressoren in bedrijf zijn dan 's nachts,
aan de geproduceerde hoeveelheden rioolgas niet genoeg hebben. Er zal dan voor
een deel op aardgas gedraaid moeten
worden.
Het blijkt inderdaad goedkoper de beschikbare gasmotorcapaciteit volledig te gebruiken door bijstoken van aardgas, dan de
elektrische energie extra te laten leveren
door het GEB. Maar bij nadere uitwerking
van de nieuwste gas- en elektriciteitscontracten van het GEB kwam naar voren,
dat het voordeel van aardgas in de gasmotoren alleen geldt ten opzichte van de
dagtarieven van elektriciteit maar dat het
voor de nacht precies andersom ligt. Hier
zou men op de volgende wijze profijt van
kunnen trekken: 's Nachts één motor afzetten, en de tekortkomende elektriciteit
van het GEB betrekken volgens nachttarief.
Het teveel aan rioolgas opslaan in de twee
gashouders. Overdag draaien met alle gasmotoren tot de gashouders leeg zijn en dan
pas overgaan op aardgas.
De motorinstallatie bestaat uit 3 Waukesha
gasmotoren type L 5790 G die ieder een
Hitzinger generator aandrijven. Bij 1.000 pm
wordt per set 517 kW elektriciteit gepro-
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duceerd en 968 kW aan warmte aan het
warmwatercircuit afgegeven. In dit circuit
staan nog twee Bronswerk OK warmwaterketels opgesteld met een capaciteit van resp.
582 en 1453kW (afb. 12). De noodkoelinstallatie bestaat uit twee warmtewisselaars,
berekend op het volledig wegkoelen van
alle door de gasmotoren bij maximum
capaciteit geproduceerde warmte. De koeling gebeurt met effluent door vier pompen
van 35 m 3 /h elk, die al naar behoefte ingeschakeld kunnen worden.
Aan de noodkoeling wordt als eis gesteld,
dat het warme water dat naar de motoren
gaat, niet warmer is dan 70 °C.
Op het bereiken van deze temperatuur
worden de pompen van de noodkoelinstallatie dan ook ingeschakeld.
Voor het eventueel inschakelen van de
warmwaterketels is ervan uitgegaan dat de
temperatuur van het terugkomende water
een maatstaf isvoor het evenwicht tussen
warmteproduktie en afname.
Is deze temperatuur te laag dan was de
warmte-afname groter dan de produktie
en zullen één of beide ketels ingeschakeld
worden om de produktie te verhogen. Ts
de temperatuur hoog, dan is de geproduceerde warmte kennelijk niet afgenomen en
dienen de ketels af te slaan. Op deze wijze
regelend, kan men op een eenvoudige wijze
voorkomen dat aan de ene kant de ketels
gaan branden terwijl aan de andere kant de
noodkoeling werkt.
Bij de opstelling van de gasmotorgeneratorsets en warmwaterketels is uitgegaan van
een vloer, waaronder een kruipruimte,
waarin diverse kabels en leidingen zijn
ondergebracht, maar die tevens dient om
de ventilatielucht die van buiten wordt
aangezogen rond de motoren en ketels te
verspreiden. Deze staan op blokken opgesteld, dusdanig, dat tussen de blokken en
de vloer een spleet overblijft waardoor de
lucht in de machineruimte kan toetreden.
Bovenin deze ruimte bevinden zich nog
drie ventilatoren om de lucht te circuleren.
Bijzondere aandacht is besteed aan de
geluidsisolatie in de luchtaan- en afvoerkanalen en aan de wanden van het gebouw.
Een gasdetectiesysteem en een explosiedak
vervolmaken de beveiliging van de ruimte.
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Discussierond watervoorziening
aanWestlandse tuinders
De vaste commissie van advies en
bijstand voor waterhuishouding en waterschappen van de provincie Zuid-Holland
heeft op 5 april jl. gesproken over het
advies dat de provincie zou dienen uit te
brengen aan de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne over de vergunningsaanvraag van de NV Westlandsche Drinkwater Mij WDM ingevolge de Grondwaterwet Waterleidingbedrijven voor het uitbreiden van de drinkwaterwinning te
Monster.
De WDM heeft die uitbreiding nodig in
verband met de te verwachten sterke
vraag naar water wanneer de tuinders
overgaan op substraatcultuur. In HoO
no. 82/6 pag. 121 e.v. is de watemood
der tuinders reeds beschreven.
GS stelden voor het advies aan te houden
totdat het definitieve rapport van het
Integraal Onderzoek Drinkwatervoorziening Zuid-Holland lODZH zou zijn uitgebracht. Als alternatief voor deze uitbreiding stelden GS bovendien, dat DWL
Rotterdam een zodanige overcapaciteit
heeft, dat dit bedrijf gemakkelijk en graag
aan de Tien Gemeenten meer zou kunnen
en willen leveren. Die hoeveelheid zou
Den Haag dan kunnen aanwenden voor
levering aan de WDM. Een andere mogelijkheid zou volgens GS bestaan uit levering
door Rotterdam aan Den Haag via Delft.
De commissie had vertegenwoordigers van
de waterleidingbedrijven van het Westland,
Den Haag en Rotterdam, alsmede van
tuindersorganisaties in de zaal om advies
uit te brengen. Dat laatste gebeurde in zo
overstelpende mate, zowel mondeling als
schriftelijk, dat de Statenleden vroegen om
uitstel van de beslissing teneinde het nieuwe
materiaal te kunnen bestuderen.
Alleen de VVD-fractie had haar keuze
reeds gemaakt: niet langer dralen, geen
herhaling van de onverkwikkelijke LDMaffaire en de minister gewoon adviseren
de vergunning snel te verlenen.
Het CDA wilde niet op het IODZHrapport wachten omdat het hier om een
korte termijn oplossing moet gaan. Wèl
drong het CDA aan op uitstel van de
beslissing evenals trouwens de SGP- en de
D66-fractie. De PvdA-fractie tenslotte had
ook nog vragen genoeg, maar achtte het
niet onmogelijk dat eventuele beroepsprocedures via de Raad van State een
korte termijn-oplossing zoals de WDM die
voorstaat, zal blokkeren.
Op maandagmorgen 10 mei om 9.30 uur
zal men weer over deze zaak spreken om
te besluiten, omdat anders de Provinciale
Staten in nieuwe samenstelling zich weer
opnieuw over deze zaak moeten buigen.

