IR. G. ZOET,
NV Waterleiding Maatschappij „Noord-West-Brabant", Breda

Het pompstation Schijf
1. Inleiding
In de tweede helft van 1969 hebben verschillende besprekingen tussen directie en
medewerkers van de NV Watermaatschappij Zeeland en van de NV Waterleiding Maatschappij „Noord-West-Brabant" geleid tot een overeenkomst voor
de jaarlevering van 10 miljoen m 3 gezuiverd grondwater vanuit een nieuw te
bouwen pompstation te Schijf aan het
Zeeuwse bedrijf. Een en ander betekende
globaal een verdrievoudiging van de
toenmalige levering vanuit het pompstation te Seppe (afb. 1).
Gedurende een aan die besprekingen
voorafgaande periode van circa één jaar
was gebleken, dat het grondwater, onttrokken aan een ten behoeve van het
geo-hydrologische onderzoek gemaakte
pompput, in een proefinstallatie met
dubbele filtratie kon worden gezuiverd.
Gezien de hoge graad van hardheid van
het aan een schelpenpakket onttrokken
water werd in de onderhandelingsperiode
besloten, om, mede met het oog op de
toen reeds te verwachten aanbeveling tot
verlaging van de hardheid, een proefinstallatie te bouwen, waarin een en ander kon worden onderzocht. Deze proefinstallatie werd in januari 1970 in bedrijf
gesteld.
Het in de eerder genoemde overeenkomst
vastgelegde tijdstip voor vergroting en
overschakeling van de levering van Seppe
naar Schijf per 1 april 1972 betekende,
dat er slechts weinig tijd voor het ontwerp en de uitvoering van het project
beschikbaar was. Een en ander was dan
ook aanleiding, om te trachten in bouwteamverband de gestelde taak te volbrengen.
Het in eerste instantie gevormde bouwteam bestond uit enige medewerkers van
ons bedrijf alsmede verschillende medewerkers van Visser & Smit's AannemingMaatschappij BV te Papendrecht voor de
bouwkundige constructies en de waterleidingtechnische installaties en van Siemens Nederland NV te 's-Gravenhage
voor de sterkstroomvoorziening (10.000
en 380V) en de meet- en regeltechnische
installaties. Ir. B. P. J. Oomen van het
Architecten- en Ingenieursbureau Oomen
te Oosterhout was voor de aesthetische
vormgeving van de bouwwerken aan het
team toegevoegd; helaas is ir. Oomen
reeds na enige maanden overleden. In
een verdergevorderd stadium van het
ontwerp en de gedurende die periode
vrijwel voortdurend gelijktijdige uitvoering is het bouwteam met enige firma's
voor specifieke deelprojecten, zoals pompinstallaties, doseerinstallaties, vlokverwijdering, luchtbehandeling e.d. uitgebreid.

het bouwteam betrof het ontwerp en de
uitvoering van een volledig automatisch
werkende productie- en transporteenheid
met een vermogen van 1.500m 3 /h en een
jaarlevering van 10 miljoen m 3 . Naast de
verlaging van de in het ruwe water voorkomende elementen als ijzer (circa 8,5
mg/l), mangaan (circa 0,1 mg/l) en ammonium-ionen (circa 0,9 mg/l) tot tenminste de voor de desbetreffende elementen genoemde waarden in de Aanbevelingen van de V E W I N terzake van het
bepaalde in artikel 4 lid 2 van de Waterleidingwet, moest tevens de hardheid van
circa 5,7 meq/1 tot circa 2,5 meq/1 worden teruggebracht.
3.

De bouwkundige opzet

3.1. Algemeen
In verband met de zeer beperkte ontwerp- en bouwtijd is reeds vanaf het begin gekozen voor een systeem, waarbij
de diverse fasen van het proces (afb. 2)
in verschillende gebouwen worden ondergebracht, zodat speciaal bij de uitvoering
gelijktijdig op meerdere fronten kan
worden gewerkt. Naarmate het ontwerp
vorderde, bleek dit besluit steeds meer
voor de hand te liggen, omdat de verschillende zuiveringsfasen qua plattegronden nogal uiteenliepen en het energieverlies hoofdzakelijk bestond uit ver-

sproeiingsvoordruk en filterweerstand
(afb. 3 en 4).
Teneinde de kans op het ontstaan van
vergissingen en spraakverwarringen zo
klein mogelijk te maken is op het beschikbare bouwterrein een vierkantennet
geprojecteerd, waardoor de plaats van de
vele wanden, kolommen e.d. in „coördinaten" kon worden vastgelegd (afb. 3).
3.2. Enkele
uitvoeringsaspecten
Door de gunstige draageigenschappen
van het bouwterrein zijn alle gebouwen
op staal gefundeerd.
De vloeren, waterkerende wanden, kolommen en daken zijn uitgevoerd in gewapend beton en ter plaatse gestort. De
gevels van de gebouwen zijn opgebouwd
uit een halfsteens binnenmuur, uitgevoerd
als schoonmetselwerk, een spouw en geprefabriceerde betonplaten van 3,50 x 1,80
m 2 als gevelbekleding. De platen zijn
door middel van ingestorte beugels aan
de kolommen bevestigd; de voegen tussen de platen zijn met een weervaste kit
gevuld. Ter vergroting van de warmtedoorgangsweerstand van deze constructie
is de spouwzijde van de halfsteens binnenmuur met tempex beplakt.
De afwerking van de vloeren, wanden en
daken is volgens een zorgvuldig opgesteld programma van eisen uitgevoerd.

Afb. 1.

2. De taakstelling voor het bouwteam
De door ons geformuleerde opdracht aan
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Er is speciale aandacht besteed aan de
beperking van het geluidsniveau in ruimten, waarin veel geluid wordt geproduceerd zoals bijv. d o o r ' n continu draaiende,
dieselgedreven reinwaterpomp, compressoren voor de levering van stuurlucht en
„aandrijflucht" voor de roerwerken in de
vlokvormingskanalen. Tegen de wanden
in deze ruimten is in blokverband een
klamplaag van poreuze steen met kanaaltjes tussen de twee platte kanten gemetseld (afb. 8). De circa drie cm brede
spouw tussen deze klamplaag en de wanden is met glaswoldekens opgevuld.
De dieselgedreven reinwaterpompen zijn
opgesteld op een fundatieblok, dat slechts
door middel van een dilatatievoegstrip
met de vloer van het machinegebouw is
verbonden. De door de continu draaiende dieselmotor opgewekte trillingen worden daardoor sterk gedempt op het gebouw overgebracht. Door toepassing van
twee in serie geplaatste geluiddempers in
de uitlaatgasleiding van de motoren is
uit door de Arbeidsinspectie uitgevoerde
geluidsniveaumetingen in verschillende
frequentiegebieden gebleken, dat in de
rustige, bosrijke omgeving geen storende
geluidshinder wordt veroorzaakt.
4.

Waterleidingtechnische opzet

4.1. Algemene opmerkingen over het
productie- en transportsysteem
Alvorens over te gaan tot een meer of
minder gedetailleerde beschrijving van
de fasen in het productieproces (afb. 2)
en de verschillende installaties is het
noodzakelijk, om enkele algemene uitgangspunten toe te lichten.
Aangezien de in het ruwe water ( =
grondwater) voorkomende elementen —
die in het zuiveringsproces in hoeveelheid moeten worden verlaagd — in de
tijd gezien zeer traag veranderende grootheden zijn, is tot en met de vlokverwijdering gekozen voor een ,,in-uit"-systeem.
Deze oplossing biedt met name voor de
tot en met dit punt in de productielijn
noodzakelijke installaties het voordeel,
dat de doseringen constant kunnen zijn
en de regelapparatuur wordt beperkt tot
een regelklep in de ruwwaterleiding. Een
en ander betekent, dat 20 % productie
overeenkomt met het in bedrijf zijn van:
2 putten;
2 sproeikamers;
1 met de hand instelbare doseerpomp
voor natronloog;
1 aftappunt op het slibrecirculatiesysteem;
1 vlokvormingskanaal met bijbehorende
roerwerken en vlokverwijderingspakketten en indien noodzakelijk 1 aftappunt
op de aanvoerleiding voor het opgeloste
vlokvormingshulpmiddel.
Tussen productie en afgifte van het water bestaat een vast verband als gevolg
van het feit, dat de NV Watermaatschappij Zeeland via een reinwaterkelder op
het terrein van haar pompstation te Huijbergen de enige afnemer is. Een wijziging
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ijzer-mangaan-slib en voor het spoelen
van de snelfilters.
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Afb. 2 - Productielijn.

vindt plaats in stappen van 20 %, waarbij 100 % productie overeenkomt met
1.500 m 3 /h; de stap 20 %-productie komt
in het procesprogramma niet voor.
Bij constant blijvende afgifte wordt het
genoemde vaste verband tussen productie en afgifte slechts verbroken, indien:
a. een laag niveau in de reinwaterkelder
te Schijf wordt bereikt. In dit geval
wordt de productie tijdelijk met 20%
verhoogd, hetgeen van toepassing is
zolang de afgifte 80 % of minder bedraagt. Is de afgifte wel 100 %, dan
ontstaat uiteraard op een nog lager
kelderniveau een alarmtoestand;
b. een hoog niveau wordt bereikt, waarna de productie tijdelijk met 20%
wordt verminderd. Een uitzondering
hierop is de combinatie van 40 %
productie en 40 % afgifte. In dit geval volgt bij het bereiken van het
hoge niveau het tijdelijke commando
voor 0 % productie.
Om te voorkomen, dat de onder a en b
genoemde situaties regelmatig ontstaan,
is een en ander zo opgelost, dat er doorlopend een klein verschil is tussen productie en afgifte.
Dit verschil komt ongeveer overeen met
het geraamde eigen waterverbruik van
het pompstation o.a. voor de afvoer van
het tijdens het proces gevormde kalk-

4.2.
Waterwinning
4.2.1. Geo-hydrologische toestand van de
bodem
De top van het geologische profiel bestaat uit jong-pleistocene, fijne zanden
met leembrokjes en een dikte van circa
3 m, die tot de formatie van Twente
worden gerekend. Hieronder bestaat de
bodem tot circa 90 m diepte uit zandlagen, waarin locaal klei- en leemlagen
voorkomen. Deze afzettingen behoren tot
de formatie van Kedichem en Tegelen.
Tussen circa 90 m en circa 100 m beneden maaiveld komen fijne zandlagen
met plaatselijk kleilaagjes van de formatie van Merksem voor, terwijl bovenin
tevens afzettingen uit het Iceniën worden
aangetroffen.
Op circa 100 m diepte begint een pliocene schelpenlaag. Tot circa 160 m diepte zijn de schelpen met grof zand en
tussen circa 160 m en 195 m diepte met
fijn zand vermengd. De bodem van het
geo-hydrologische profiel bevindt zich
op circa 250 m diepte en bestaat uit zeer
moeilijk doorlatende klei.
Het grondwater wordt gewonnen uit de
grofzandige, pliocene schelpenlaag tussen
circa 100 m en circa 160 m beneden
maaiveld. De uit de resultaten van de
pompproef afgeleide gemiddelde bodemconstanten zijn: kD ** 2.000 m 2 /etmaal,
A^ 2.500 m en c » 3.100 etmalen.
4.2.2. Het waterwingebied en de technische inrichting
Het waterwingebied is een in eigendom
verworven deel van een bos met een oppervlakte van circa 30 ha en grenst aan
het terrein, waarop de bouwwerken voor
het pompstation zijn uitgevoerd. Het
waterwingebied is evenals het aansluitende bos voor recreatie opengesteld.
Langs de rand van het waterwingebied
zijn 12 putten met een nominale capaciteit van 150 m 3 /h per put gemaakt. Bij
het vaststellen van het aantal putten is
ervan uitgegaan, dat:
a. voor 100 % productie = 1500 m 3 /h
10 putten in bedrijf zijn;
b. 1 put, de zogenaamde „regelput", zal
moeten worden bijgeschakeld, indien
de gevraagde hoeveelheid niet wordt
bereikt;
c. 1 put niet in bedrijf is o.a. als gevolg
van revisie van het onderwaterpompaggregaat.
De putten met een boorgatdiameter van
600 mm zijn in het algemeen als volgt
afgewerkt:
pvc spleetfilter 0 315/296 mm, lang 50 à
60 m;
pvc stijgbuis 0 315/285 mm, lang circa
75 à 65 m en
pvc verwijde stijgbuis 0 400/360 mm,
lang 35 m.
Iedere put is voorzien van een onderwaterpompaggregaat (150 m 3 /h x 38 m

11

manometrische opvoerhoogte) met een
motorvermogen van 30 pk en een voedingsspanning van 380 V.
Door middel van een korte terreinleiding
0 200 mm is de put verbonden met de
ruwwaterleiding 0 500 mm. die als ringleiding met scheidingsafsluiters op vitale
plaatsen is uitgevoerd. In de verbindingsleiding is tegen de ringleiding een afsluiter ingebouwd, terwijl bovenstrooms van
deze afsluiter een brandkraan voor het
eventueel afspuien van de put met pomp
en persleiding is geplaatst.
Parallel met de ruwwaterleiding lopen
een 10 kV kabel voor de voeding van
vier transformatoren (10.000/380 V) met
een vermogen van 150 kVA en een besturings- en signaalkabel.
Iedere transformator, die bij een van de
putten is geplaatst, voedt de motor van
de onderwaterpomp in deze put, alsmede
die van de twee aangrenzende putten. In
de transformatorkasten is tevens de schakelapparatuur voor de pompaggregaten
gemonteerd.

dingsleidingen, waarvan er steeds één in
bedrijf is, zijn, gezien in de stroomrichting van het water, achtereenvolgens een
hoeveelheidsmeter en een pneumatisch
bediende regelklep opgenomen (afb. 3).
Deze eenheid zorgt voor een nauwkeurige
regeling van de ruwwateraanvoer, d.w.z.
dat bij een productie van 40, 60, 80 en
100 % de aanvoer resp. 600, 900, 1.200
en 1.500 m 3 /h bedraagt. Voor de productie van deze hoeveelheden moeten
resp. tenminste 4, 6, 8 en 10 putten in
bedrijf zijn.
In het schakelpaneel is voor ieder van
de 12putten een 6-standenschakelaar opgenomen, waarmee de putten worden
geprogrammeerd en wel als volgt:

Afb. 4 - Hoogteschema.

stand 1: put is in bedrijf bij
40, 60, 80 en 100 % productie;
stand 2: put is in bedrijf bij
60, 80 en 100 % productie;

i -=i

stand 3: put is in bedrijf bij
80 en 100 % productie;
stand 4: put is in bedrijf bij

4.3.
Waterzuivering
4.3.1. Ruwwaterregeling
De ruwwaterleiding 0 500 mm, die in
het waterwingebied als ringleiding is uitgevoerd, is via een dubbele leiding 0 600
mm verbonden met de verdeelleiding
voor de sproeikamers. In deze verbin-

100 % productie;
stand 5: put kan als regelput fungeren;
stand 6: put is uitgeschakeld.
Dit betekent, dat er steeds vier schakelaars in de stand 1, twee schakelaars in
de stand 2, twee schakelaars in de stand

Afb. 3 - Schematische plattegrond.
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3, twee schakelaars in de stand 4, één
schakelaar in de stand 5 en één schakelaar in de stand 6 moeten staan. Een
signaallamp gaat branden, indien niet
aan deze voorwaarden is voldaan.
De reeds eerder genoemde regelput wordt
bij iedere ingestelde productiecapaciteit
ingeschakeld, zodra de ruwwateraanvoer,
geleverd door de „aangewezen" putten,
kleiner is dan n x 300 m 3 /h, waarbij
n = 2, 3, 4 of 5. Dit kan voorkomen,
indien bijvoorbeeld:

een alarmtoestand indien geen reservecapaciteit beschikbaar is namelijk bij
100 % productie of een andere bedrijfstoestand, waarbij twee sproeikamers niet
inkomen.
Bij 100 % productie is in de versproeiingsfase geen reserve-eenheid beschikbaar, doch de kans op het ontstaan van
een niet snel op te lossen storing is
uiterst klein en de noodzakelijke, periodieke schoonmaak kan gemakkelijk worden gepland.

a. een van de geprogrammeerde putten
niet inschakelt;

4.3.3. Vlokvorming
Het nauwkeurig op n x 300 m 3 /h (n =
2, 3, 4 of 5) geregelde ruwe water wordt
in 2 x n sproeikamers versproeid en vervolgens verzameld in een gedeeltelijk
onder de sproeikamers geprojecteerd
kanaal. Vanuit dit kanaal met een nagenoeg horizontaal energieniveau stroomt
het versproeide water via een korte overlaat voor een juiste verdeling en een
verbindingsleiding 0 400 m m in n vlokvormingskanalen (afb. 3 en 4). In deze
vlokvormingskanalen wordt de tijdelijke
hardheid (&* blijvende hardheid) van het
water verlaagd van gemiddeld 5,7 meq/1
tot circa 2,5 meq/1.
In de vlokvormingskanalen en de vlokverwijderingspakketten worden de vlokken — bestaande uit calciumcarbonaat,
ijzer en mangaan — gevormd resp. afgevangen. Reeds tijdens het bedrijven van
de proefinstallatie is gebleken, dat deze
vlokken gemakkelijk aan zowel bewegende als stilstaande constructies hechten. Om deze reden is dan ook besloten
tot de bouw van zes vlokvormingskanalen met een ontwerpcapaciteit van 300
m 3 /h per kanaal. Het zesde kanaal is óf
buiten bedrijf voor de uitvoering van
schoonmaakwerkzaamheden óf reservekanaal.
Vorming en groei van de calciumcarbonaat-vlokken zijn in de proefinstallatie
bij verschillende verblijftijden onderzocht. Uiteindelijk heeft dit onderzoek
geleid tot de volgende ontwerpgegevens
voor de vlokvormingskanalen: breedte
= 1,65 m, gemiddelde diepte = 1,96 m,
lengte = 25,00 m, gemiddelde waterdiepte = 1,75 m; de werkelijke verblijftijd is
14,5 minuten.

b. de opvoerhoogte van de onderwaterpompen toeneemt als gevolg van een
geleidelijke verlaging van de stijghoogte van het grondwater of een
vervuiling door ijzerafzetting op de
sproeiers in de sproeikamers.
Voor het in- en uitschakelen van de
regelput zijn op het uitgangssignaal van
de regelaar — die wordt gestuurd door
de hoeveelheidsmeetgever — naar de regelklep grenswaardemelders aangebracht
met voor iedere bedrijfstoestand (40 %,
60 %, 80 % of 100 % productie) aparte
minimum- en maximumcontacten. Teneinde overbodig in- en uitschakelen van
de regelput te voorkomen, wordt bij
vergroting van de productie het eventuele inschakelcommando gedurende een
korte, instelbare tijd niet uitgevoerd.
Indien een van de geprogrammeerde putten niet inschakelt volgt een vooralarm
en inschakeling van de regelput, die in
dit geval als reserveput functioneert.
Wanneer na een ingestelde tijd de ruwwateraanvoer nog steeds kleiner dan
n x 300 m 3 /h is, volgt een alarm, waarna
een doorgaans niet ter plaatse aanwezige
machinist moet ingrijpen. Intussen worden het productieproces met uitzondering van de op dat moment in bedrijf
zijnde putten en de afgifte automatisch
met 20 % verminderd. Indien evenwel bij
40 % productie en afgifte het alarm „te
weinig ruwwater" komt, wordt de totale
productie uitgeschakeld, omdat de bedrijfstoestand 20 % in het programma
ontbreekt. De afgifte verloopt in dat geval volgens een keuzeprogramma, dat
geldt bij 0 % productie en voortduurt zolang de reinwaterkelder nog water bevat.
4.3.2. Versproeiing
De versproeiing is om twee triviale redenen de eerste fase van het productieproces, namelijk:
Ie. een deel van het in het ruwe water
opgeloste kooldioxyde verdwijnt en
„verbruikt" derhalve geen natronloog;
2e. er wordt zuurstof in het water opgelost, waardoor het opgeloste ijzer
oxydeert en daardoor in een uitvlokbare toestand geraakt.
Voor de versproeiing zijn tien sproeikamers beschikbaar (afb. 3 en 4). Per
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Afb. 5 - Dosering van recirculatieslib via
goten en natronloog in T-stuk onder roostervloer.
sproeikamer wordt 150 m 3 /h in opwaartse richting versproeid; de voordruk op
de sproeiers bedraagt circa 4 m.w.k.
De sproeikamer met een vloeroppervlakte
= 29,7 m 2 en een inhoud = 107 m 3 is
gesloten uitgevoerd; de luchtinhoud
wordt door middel van een centrifugaalventilator (1.000 m 3 /h x 40 mm.w.k.) geforceerd ververst. De gefiltreerde lucht
wordt aangezogen uit een voor vijf
sproeikamers gemeenschappelijk kanaal,
bovenin de sproeikamer geperst en ontwijkt vervolgens door een afvoerbuis
door het dak. Deze afvoerbuis eindigt in
de sproeikamer beneden het sproeierniveau en circa 0,10 m boven het op de
vloer aanwezige, versproeide water.
Voor de programmering van de sproeikamers, d.w.z. voor het in- en uitschakelen van de ventilatoren en het open- en
dichtsturen van de pneumatisch bediende
vlinderkleppen in de verbindingsleiding
tussen ruwwaterleiding en sproeikamerverdeelnet is in het schakelpaneel per
sproeikamer een 6-standenschakelaar opgenomen.
Met uitzondering van stand 5 is voor
alle overige standen van toepassing hetgeen hierover voor de putten nader is
toegelicht. Schakelaarstand 5 betekent in
dit geval, dat de desbetreffende sproeikamer in bedrijf is bij 100 % productie
en bovendien tijdens alle andere bedrijfssituaties (40 %, 60 % en 80 % productie),
indien één van de daarbij geprogrammeerde sproeikamers niet inkomt, d.w.z.
de vlinderklep opent niet of niet geheel
en/of de ventilator werkt niet. Een onjuiste programmering namelijk vier schakelaars in stand 1, twee schakelaars in
stand 2, twee schakelaars in stand 3,
één schakelaar in stand 4 ( = 100 % productie) en één schakelaar in stand 5 ( =
100 % productie + reserve) wordt ook
hier optisch gesignaleerd.
Bij de inschakeling van de reserve-sproeikamer komt een vooralarm. Er ontstaat

De dosering van de voor de verlaging
van de hardheid noodzakelijk natronloog
vindt plaats in de leidingen tussen het
verzamelkanaal voor versproeid water en
de vlokvormingskanalen.
De leidingen waarin een pneumatisch bediende vlinderklep is gemonteerd voor
in- en uitschakeling van de kanalen, zijn
met het oog op ijzerafzetting uit het beluchte water zo kort mogelijk gehouden
(afb. 5).
De natronloog wordt als een ruim 1 zeige oplossing in tegenstroom in deze
leidingen geïnjecteerd. De hoeveelheid
vloeistof is circa 2 m 3 /h en moet snel en
goed worden gemengd met 300 m 3 water
per uur. De installatie voor opslag en
dosering van loog wordt onder 5.1. meer
uitgebreid beschreven.
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Ter bevordering van de vlokvorming
wordt direct aan het begin van het vlokvormingskanaal tevens een deel van het
aan het einde van het proces verwijderde
kalk-ijzer-mangaan-slib toegevoegd. Het
volume bedraagt circa 5 m 3 /h met een
droge stofgehalte van 10 à 15 kg/m 3
(afb. 5).
De slibsuspensie stroomt in een over de
breedte van het vlokvormingskanaal geplaatste goot. In de zijwanden van deze
goot zijn een aantal V-vormige openingen gemaakt. De ene wand bevindt zich
boven een metalen vat, met trapeziumvormige doorsnede, waarin de aanvoerleiding voor het beluchte en inmiddels
ook natronloog bevattende water uitmondt; in dit vat heerst een sterk turbulente stromingstoestand. De tweede wand
van de doseergoot bevindt zich benedenstrooms van de verdronken overstort
van het trapeziumvormige vat en bovenstrooms van een duikschot, waardoor
onder de genoemde wand een neerwaarts
gerichte stroming ontstaat. Het slib wordt
dus gedeeltelijk in tegenstroom en gedeeltelijk in de stromingsrichting van het
water gedoseerd. In breedterichting wordt
het slib zo gelijkmatig mogelijk verdeeld
door relatief veel V-vormige openingen,
die bovendien in de twee wanden van de
doseergoot ten opzichte van elkaar verspringen. Aan de installatie voor slibdosering wordt onder 5.2. meer gedetailleerd aandacht besteed.
Teneinde te voorkomen dat de gevormde
vlokken in de vlokvormingskanalen bezinken zijn per kanaal, een viertal roerwerken toegepast. Het roerwerk bestaat
uit een ruimtevakwerk van stalen profielen met een lengte van 5,60 m en een
breedte van 0,85 m. De onderkant van
het vakwerk reikt tot circa 0,10 m boven
de bodem van het vlokvormingskanaal.
In de twee lange zijden zijn vertikale
platen van kunststof met een breedte van
0.65 m gemonteerd; de ruimte tussen de
platen bedraagt 0,32 m. De gehele constructie rust met vier flenswielen op twee
over het kanaal geplaatste railprofielen.
De aandrijving geschiedt door middel
van een met samengeperste lucht aangedreven luchtcylinder met pneumatische
eindcontacten, waarmee de omkering
wordt ingeleid. De bewegingssnelheid van
het roerwerk kan uiteraard door het ontworpen aandrijfsysteem eenvoudig worden gevarieerd en aangepast aan de vlokgrootte. De minimale tijd voor een heenen weergaande beweging van het roerwerk bedraagt circa 20 seconden; de slag
is 0,75 m.

De onafhankelijke programmering van
de vlokvormingskanalen is per kanaal
mogelijk door middel van een 6-standenschakelaar. Voor de standen 1 t/m 4 en
6 geldt hetgeen hierover onder 4.3.1. voor
de putten is toegelicht. Bij stand 5 staat
het desbetreffende kanaal in de reservepositie.
Indien 6 kanalen beschikbaar zijn, staan
twee schakelaars in stand 1 en in de
standen 2, 3, 4 en 5 steeds één schakelaar. Is evenwel één van de kanalen voor
de uitvoering van schoonmaakwerkzaamheden buiten bedrijf dan staat één van de
vijf vlokvormingskanalen in de reservestand voor de overige vier kanalen en
komt bovendien in bedrijf, indien 100%
productie wordt gevraagd en niet één
van de overige vier kanalen is gestoord.
Ook hier wordt de juiste stand van de
programmaschakelaars weer optisch bewaakt.
Voor een goed verloop van de verlaging
van de hardheid is het noodzakelijk, dat
alle tot het vlokvormingskanaal behorende afsluiters, doseringen en roerwerken
de juiste positie innemen respectievelijk
werken. Tct een kanaal worden gerekend:
1 membraanpomp voor de dosering van
natronloog;
4 roerwerken;
1 afsluiter in de leiding tussen het verzamelkanaal voor versproeid water en
het desbetreffende vlokvormingskanaal;
1 afsluiter voor doorlevering van verdunningswater voor de natronloog;
2 afsluiters in de recirculatiesystemen
voor slib;
2 afsluiters voor de eventuele dosering
van een vlokvormingshulpmiddel;
8 afsluiters voor het afspuien van het bezonken slib.

4.3.4. Vlokverwijdering
Nadat in de vlokvormingskanalen de
kalk-ijzer-mangaan-vlokken zijn gevormd,
vindt de vlokverwijdering plaats. Hiervoor is een systeem toegepast, waarbij
het water wordt geleid door pakketten,
die uit golfplaten van een polyesterhars
met glasvezelversterking zijn opgebouwd.
De pakketten hebben, gezien in de
stroomrichting van het water, een doorsnede van 1,00 x 1,00 m 3 , terwijl in
breedterichting steeds twee stuks tot een
dubbelpakket zijn gekoppeld. De golfplaten met een breedte van 1,00 m hebben vijf toppen en zes dalen, de lengte is
1,75 m en de onderlinge afstand tussen
de platen bedraagt 2 cm. Het pakket van
golfplaten is onder een helling van 54°
opgesteld, zodat de maximale bezinkafstand voor de vlok circa 3,4 cm bedraagt. Voor de verwijdering van de
vlokken zijn per vlokvormingskanaal vier
dubbelpakketten beschikbaar, hetgeen
leidt tot een oppervlaktebelasting van
37,5 m 3 /h per m- platenpakket.
Het met vlokken belaste water stroomt
uit de aanvoergoot in benedenwaartse
richting met het gevolg, dat de zwaarste
vlokken reeds in de eerste slibzak bezinken en derhalve het platenpakket niet
bereiken (afb. 6 en 11 rechtsboven). De
instroming aan de onderzijden van het
pakket vindt plaats tussen de „neuzen",
waardoor de dalen van de golfplaten zijn
afgeschermd (afb. 7). De op de golfplaten
tot bezinking gekomen vlokken glijden
af naar de dalen en kunnen vervolgens
via de „neuzen" ongehinderd in de tweede slibzak bezinken.
In de beide slibzakken per dubbelpakket
komt 90 % of meer van de vlokken oftewel het slib tot bezinking. Slechts de
kleinste vlokken lopen door het pakket
heen; deze vlokjes worden echter in de

Afb. 6 - Voorgrond: aanvoer naar een effluent van vlokverwijderingspakketten.
Achtergrond: overzicht over vlokvormingskanalen en roerwerken.

Er is in de mogelijkheid voorzien, om in
het vlokvormingskanaal enige tijd na het
vormen van de vlokken een vlokvormingshulpmiddel toe te voegen. In de
proefinstallatie heeft dit tot een verbetering van het effluent van de vlokverwijderingspakketten geleid. In het huidige
productieproces is het effluent van zodanig goede kwaliteit, dat de desbetreffende doseerinstallatie niet in bedrijf is
gesteld.
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onder 4.3.6. beschreven filtratiefase afgevangen.
Het in de slibzakken verzamelde slib
wordt periodiek afgespuid. Een deel van
die slibsuspensie wordt gerecirculeerd;
de „productie" van slib wordt naar de
bezinkvijver afgevoerd. De tijd tussen het
open-commando van de twee membraanafsluiters tot en met de melding van de
dichtstand is thans slechts 24 seconden;
de spuifrequentie is ongeveer éénmaal
per 15 minuten.
De spui-afsluiters, waarvan er 48 zijn
toegepast — namelijk zes vlokvormingskanalen met per kanaal vier dubbelpakketten en twee afsluiters per dubbelpakket — worden per dubbelpakket cyclisch open en dicht gestuurd. De spuiafsluiters op de slibzakken van een niet
ingeschakeld vlokvormingskanaal blijven
gesloten gedurende de in de cyclustijd
gereserveerde periode. De totale cyclustijd is dus constant en onafhankelijk van
het aantal in bedrijf zijnde kanalen. Zowel de cyclustijd als de openingstijd van
de afsluiters zijn instelbaar, waarbij uiteraard de cyclustijd > 24 maal de openingstijd. Jn verband met het grote aantal
schakelingen van de spui-afsluiters is een
contactloze besturing toegepast.
Na de inschakeling van een vlokvormingskanaal worden de spui-afsluiters
werkelijk weer geopend, indien èn de
normale waterstand in het kanaal is bereikt èn een instelbare tijd is verstreken,
namelijk de tijd, die nodig is, om verzekerd te zijn van een goede slibconcentratie in de slibzakken.
In de praktijk blijkt na verloop van enige
maanden het gladde oppervlak van de
golfplaten in de vlokverwijderingspakketten als gevolg van de afzetting van kleine
kalkvlokjes geleidelijk enigszins stroef te
worden. Het noodzakelijke afglijden van
het bezonken slib wordt daardoor bemoeilijkt en het pakket gaat „doorslaan".
Het euvel wordt verholpen door de pakketten met een sterk verdunde zoutzuuroplossing te behandelen. Daartoe worden
de vier tot een vlokvormingskanaal behorende pakketten van hun plaats gelicht
en in een met een zuurbestendige laag
beklede betonnen bak gehangen. Bij deze
behandeling is grote voorzichtigheid geboden, om te voorkomen, dat het
„schuim" de bak uitrijst.
4.3.5. Dosering van zoutzuur
Nadat het water door de vlokverwijderingspakketten is gestroomd, bevat het
nog slechts weinig slibvlokjes. De zuurgraad of pH-waarde van het water is
dan ongeveer 8,7 en zo hoog dat daardoor na-ontharding in het filterbed kan
ontstaan. Om dit te voorkomen moet de
pH-waarde lager dan circa 8,2 zijn, doch
om veiligheidsoverwegingen wordt naar
een ietwat lagere waarde gestreefd. De
na-ontharding in het bed van de open en
in neerwaartse richting doorstroomde
snelfilters is ongewenst, omdat daardoor
een relatief snelle aangroei van calciumcarbonaat aan het filtermateriaal zal
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ontstaan en de mate van na-ontharding
zal variëren onder meer afhankelijk van
de hoeveelheid kalkvlokjes. die na het
spoelen van een filter geleidelijk toeneemt.
De vermindering van de alkaliteit van
het water wordt bereikt door de dosering
van een zoutzuuroplossing. Daartoe
wordt het water na het passeren van de
vlokverwijderingspakketten verzameld in
een kanaal, waarin het zoutzuur wordt
gedoseerd.
De regelklep wordt gestuurd door een
signaal van een electrode, waarmee de
pH-waarde op een ruime afstand benedenstrooms van het doseerpunt wordt
gemeten. De concentratie van de zoutzuuroplossing is bij benadering 2 %.
De opbrengst van de pomp die de zoutzuuroplossing in het deseervat pompt, is
groter dan de te doseren hoeveelheid, zodat het doseervat als een overstroomvat
werkt. Hierdoor is de voordruk op de
regelklep constant en wordt de dosering
slechts door een wijziging in de pHwaarde beïnvloed. Uiteraard worden zowel een onderdosering met als gevolg
een verhoogde kans op het ontstaan van
na-ontharding, als een overdosering door
welke oorzaak dan ook gesignaleerd.
4.3.6. Filtratie
Na de conditionering van het water door
middel van zoutzuur volgt de filtratie als
eindfase van het zuiveringsproces.
De filters hebben een tweeledige functie,
namelijk:
a. de verwijdering van de restvlok uit
het water;
b. de oxydatie van de in het water voorkomende ammoniak tot nitraat.
ad a. In het aan de filters toegevoerde
water komen nog vlokjes voor, die de
vlokverwijderingspakketten zijn gepasseerd. In deze slibdeeltjes, die overwegend uit calciumcarbonaat bestaan, komt
slechts 10 à 15 % van het ijzer uit het
ruwe water voor.
Voor het tegenhouden van de genoemde
slibdeeltjes is het gewenst, om over filters met een aanzienlijk bergend vermogen te beschikken. Dit betekent een
filtermateriaal met relatief grote korrelafmetingen en met een lage uniformiteitscoéfficiënt.
ad. b. Vóór het filtratieproces zijn het
ijzer voor een goed deel en het mangaan
geheel verdwenen; de ammoniak daarentegen is nauwelijks verminderd.
De slechts geringe vermindering van
ammoniak moet vermoedelijk worden
toegeschreven aan het feit, dat, na dosering van natronloog de pH-waarde snel
stijgt en bij een toenemende p H de oplosbaarheid van ammoniak in water afneemt met als gevolg een vrij spontane,
geringe ontgassing. Dit houdt in, dat 80
à 90 % van de oorspronkelijk aanwezige
ammoniak in het filterbed moet worden
geoxydeerd.
Naast een voldoende hoog gehalte aan

Afb. 7 - Instroomzijde vlokverwijderingspakket.
opgeloste zuurstof in het water is een
fijnkorrelig zandbed een belangrijke factor voor een gunstig verlopend oxydatieproces.
De onder ad. a en ad. b genoemde uitgangspunten voor de samenstelling van
het filterbed hebben geleid tot de toepassing van een tweelagenfilter. Voor de
bovenlaag met een dikte van 1,00 m is
een veredelde anthracietkorrel met afmetingen van 1,6-2,8 mm, een gemiddelde korreldiameter (60 % grens) van 2,27
mm en een uniformiteitscoëfficiënt van
1,27 toegepast. De fijnkorrelige laag met
een dikte van 0,50 m bestaat uit zand
met korrelafmetingen van 0,6-0,85 mm.
Tussen deze fijnzandige laag en de filterbodem, waarin de spoelkoppen zijn gemonteerd, zijn twee steunlagen met een
gezamenlijke dikte van 0,30 m aangebracht.
De filters zijn als open snelfilters met
een constante bovenwaterstand en zwevende spoelgoten uitgevoerd; het te filtreren water wordt eveneens via de spoelgoten op het filterbed gebracht. Het met
het oog op de zuurdosering in één kanaal
verzamelde water wordt door middel van
korte overlaten zo gelijkmatig mogelijk
over de filters verdeeld. In tegenstelling
tot de bedrijfstoestand van putten, sproeikamers en vlokvormingskanalen met bijbehorende
vlokverwijderingspakketten
zijn, onafhankelijk van de grootte van de
productie, steeds alle filters in bedrijf.
Aan het spoelproces van een tweelaagsfilter worden speciale eisen gesteld, teneinde een zo scherp mogelijke scheiding
tussen de fijnkorrelige zandlaag en de
anthracietkorrels te handhaven. Achtereenvolgens wordt met water, lucht en
weer water gespoeld.
Bij de bovengenoemde lagenopbouw van
het filter moet de spoelwatersnelheid
relatief hoog zijn en wel 50 à 55 m 3 /m 2
x h; de luchtspoeling gebeurt met een
niet ongebruikelijke snelheid van circa

60 m 3 /m 2 x h, doch wijkt in zoverre af,
dat vóór de luchtspoeling de waterstand
boven het filter moet worden verlaagd
tot juist boven het filtermateriaal.
De inleiding en afwikkeling van het filterspoelproces verlopen volkomen automatisch. De spoelprocedure wordt ingeleid,
indien een van de grootte van de productie afhankelijke filterweerstand wordt
bereikt. Hierdoor wordt voorkomen, dat
bij een productieverhoging een aantal
filters min of meer gelijktijdig voor een
spoelbeurt in aanmerking komen.
De filterweerstand van alle filters wordt
continu geregistreerd en cyclisch vergeleken met een ingestelde grenswaarde,
die afhankelijk is van de momentane
productiecapaciteit. Bij het bereiken van
die grenswaarde worden de afsluiters van
het desbetreffende filter verbonden met
de spoelautomaat. Het spoelproces wordt
slechts uitgevoerd, indien aan een aantal
algemene beveiligingsvoorwaarden is voldaan. Z o kan bijvoorbeeld niet worden
gespoeld, indien:
a. het niveau in de reinwaterkelder beneden een ingestelde stand is gedaald.
Deze blokkering is ingevoerd, omdat
enerzijds de inhoud van de reinwaterkelder ( = 1.500 m 3 ) relatief klein is
(zie onder 4.4.) en anderzijds het
spoelproces bij een tweelaagsfilter met
een relatief hoog waterverbruik gepaard gaat, namelijk circa 1.300 m 3 /h
gedurende de spoeltijd;
b. tijdens het spoelen van een filter een
zodanige storing is ontstaan, dat het
spoelen van volgende filters moet
worden voorkomen.
Teneinde variaties in de spoelwatersnelheid in een filter als gevolg van een
wisselend niveau in de reinwaterkelder
te vermijden, zijn in de spoelwaterleiding
een hoeveelheidsmeter en een regelafsluiter opgenomen.
4.3.7. Bezinkvijver
De slibproductie is in vergelijking met
een zuiveringsproces voor grondwater
zonder hardheidsverlaging relatief hoog.
Aan een vorm van verwerking van het
slib is gezien de zeer beperkte ontwerpen bouwtijd echter geen aandacht besteed. Voorlopig is dan ook gekozen voor
opslag in een bezinkvijver.
De bezinkvijver heeft een bruto-inhoud
van 45.000 m 3 ; de grootste diepte bedraagt 9,70 m beneden maaiveld. Op
grond van resultaten van steekmonsters
uit een vijvertje van de proefinstallatie
bestaat de verwachting, dat de slibproductie gedurende 12 à 15 jaren in de uitgevoerde vijver kan worden geborgen.
Het grootste deel van het gevormde slib,
dat uit door ijzer en mangaan verontreinigd calciumcarbonaat bestaat en in
gedroogde toestand een sterke gelijkenis
met bruinachtige zandkorrels vertoont,
wordt in de vlokverwijderingspakkctten
afgevangen en via slibzakken en verzamelbakken naar de vijver afgevoerd.
Slechts een bescheiden deel komt ver-
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traagd in de bezinkvijver namelijk door
middel van het spoelwater van de filters.
In de vijver komt het slib tot bezinking,
terwijl het bezonken water via een door
een vlotter „gedragen", flexibel leidingstuk wordt afgevoerd naar een sloot.
4.4. Waterberging
Het piëzometrisch niveau van het reine
water benedenstrooms van de filters
komt ongeveer overeen met de maaiveldhoogte van het bouwterrein. Indien wordt
uitgegaan van een reinwaterkelder met
een hoogte van tenminste 3,00 m en rekening wordt gehouden met de voorwaarde, dat het huis van de reinwater- en
spoelwaterpompen beneden het laagste
niveau in de reinwaterkelder moet worden geplaatst, dan volgt hieruit een
grote aanlegdiepte voor het machinegebouw. Teneinde dit diepgelegen machinegebouw te vermijden, is een pompfase ingelast tussen de opvangkelders
voor het filtraat van de filters en de reinwaterkelder. De reinwaterkelder met een
inhoud van 1.500 m 3 is dientengevolge,
na verwijdering van de teelaarde, op een
grondverbetering, die tot even boven het
maaiveld reikt, aangelegd.
De reinwaterkelder wordt door middel
van een waterkerende wand in tweeën
gedeeld; de opvangkelder bestaat uit twee
delen (2 x 225 m 3 ), die door een buizenkeldertje worden gescheiden.
Voor het verpompen van het reine water
uit de opvangkelders in de reinwaterkelder zijn vier dompelpompaggregaten
toegepast. De waterdichte electromotoren
van de aggregaten, met een totale lengte
van circa 6,50 m tussen bovenkant motor
en zuigmond van de pomp, zijn met het
oog op de periodieke revisie van de
pompen buiten opgesteld. Dit betekent,
dat ook een deel van de persleiding aan
de buitenlucht is blootgesteld. Met het
oog op bevriezen van deze leidinggedeelten is het noodzakelijk, dat de persleiding
van de buiten bedrijf zijnde pompen leeg

is. Daartoe mondt de persleiding uit in
een voor de desbetreffende pomp bestemd deel van een goot bovenin de reinwaterkelder. Na uitschakeling van de
motor stroomt de inhoud van het deel
van de goot en de persleiding in de opvangkelders terug; de hoeveelheid water
is gering, zodat het toerental van het
pompaggregaat bij het terugdraaien niet
te hoog oploopt. Het bovenste pompaslager en de asafdichting zijn tegen bevriezing beschermd door middel van een
electrische verwarming.
Het bij een pomp behorende deel van de
hoogste goot (afb. 4) stroomt over in een
andere, over de gehele breedte van de
reinwaterkelder voorkomende goot, waaruit het water in een dunne laag in de
kelder stort. In deze beluchtingsgoot is
tevens een dunne, geperforeerde leiding
gemonteerd, met behulp waarvan bij een
eventuele bacteriologische verontreiniging
van het water chloorbleekloog kan worden gedoseerd.
De statische opvoerhoogte voor de dompelpompen bedraagt minimaal 5,05 m en
maximaal 8,20 m. De capaciteit van de
pompen met schroefcentrifugaalwaaier is
2 x 600 m 3 /h x 6,90 m manometrische
opvoerhoogte, 900 m 3 /h x 7,14 m manometrische opvoerhoogte en 1.200 m 3 /h x
7,21 m manometrische opvoerhoogte. Bij
de verschillende bedrijfstoestanden, namelijk 40 %, 60 %, 80 % en 100 % productie, werken de pompen volgens een
bepaald programma. De pompen zijn
echter zodanig gedimensioneerd, dat bij
storing of revisie van één van de pompen
de overige drie pompen het volledige
productieprogramma kunnen afwerken.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat in
dat geval het rendement van het pompaggregaat wel wat ongunstiger ligt.
4.5. Waterlevering
De volledige productie verminderd met
het eigen verbruik van het pompstation
is bestemd voor de NV Watermaatschap-

Afb. 8 - Dieselgedreven reinwaterpompen met noodstroomaggregaat op achtergrond.
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pij Zeeland en wordt in een reinwaterkelder van het pompstation Huijbergen
geleverd.
Voor het reinwatertransport zijn de volgende gegevens van belang. De overstorthoogte in de reinwaterkelder in Huijbergen is N A P + 18,80 m. De hoogste
en laagste waterstand in de kelder in
Schijf zijn resp. N A P + 18,75 m en
N A P + 15,80 m. Dit betekent, dat de
statische opvoerhoogte voor de reinwaterpompen maximaal 3,00 m is. De
diameter van de transportleiding is 600
mm; de lengte bedraagt 16,7 km. Het
maximale energieverlies in de installatie
te Schijf, de transportleiding en de installatie te Huijbergen is berekend op 49
m.w.k.; de vereiste manometrische opvoerhoogte van de reinwaterpompen is
dus 52 m.w.k.
Uit het bovenstaande blijkt, dat de door
de pompen te leveren opvoerhoogte bij
100 % opbrengst ( = 1.420 m 3 /h) vrijwel
geheel benodigd is voor het overwinnen
van het energieverlies. Bij de overige,
regelmatig voorkomende leveringen van
40 %, 60 % en 80 % wordt weliswaar de
statische opvoerhoogte procentueel groter, doch het energieverlies blijft steeds
de grootste post. Dit betekent, dat een
oplossing met pompen met vast toerental, eventueel poolomschakelbaar, in
ieder geval tot een groot aantal zou hebben geleid, zeker indien ook nog met een
bepaalde reserve rekening wordt gehouden. De toepassing van pompen met
variabel toerental ligt dus sterk voor de
hand.
Uit veiligheidsoverwegingen moet een
noodstroomvoorziening tot de normale
uitrusting van het pompstation worden
gerekend. In het onderhavige geval is
voor het reinwatertransport ongeveer
40 % van het op te stellen vermogen benodigd.
Aangezien het water wordt verpompt
door een redelijk lange leiding, waarin
onder omstandigheden een tamelijk grote
watersnelheid voorkomt, is het zonder
meer noodzakelijk, om, ter beperking
van het waterslagverschijnsel, drukketels
toe te passen.
De benodigde inhoud van de drukketels
is op circa 50 m 3 berekend.
De drie bovenstaande overwegingen hebben uiteindelijk, met inachtneming van
de exploitatiekosten bij de toenmalige
gasolieprijs, geleid tot de toepassing van
twee dieselgedreven reinwaterpompen
met tussengebouwd vliegwiel. Het vliegwiel heeft een elastische koppeling met
de pompas en is door middel van een
vrijloopkoppeling met de dieselmotor
verbonden. Eén aggregaat kan het gehele
leveringstraject bestrijken, zodat er steeds
een volledige reserve aanwezig is.
Een aggregaat is uit de volgende onderdelen samengesteld (afb. 8):
— een horizontale pomp met tweezijdige
instroming voor de levering van
1.420 m 3 /h bij een manometrische opvoerhoogte van 56 m.w.k. en 1.490
omwentelingen per minuut;
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Afb. 9 - Schema reinwatertransport.
— een gietijzeren vliegwiel met D =
1.600 mm d = 125 mm en G = 1.960
kg;
— een stationaire zescylinder, viertact
dieselmotor met drukvulling en luchtkoeler met een vermogen van 375 epk
bij 1.500 omw./min.
Zonder aanvullende voorzieningen zal de
waterlevering tengevolge van niveauveranderingen in de reinwaterkelder sterker
variëren naarmate de waterlevering kleiner wordt. Immers bij 40 % afgifte is de
benodigde manometrische opvoerhoogte
van de pompen slechts ruim 10 m.w.k.
De handhaving van een constante levering door middel van toerenregeling van
de dieselmotor is, gezien de relatief lange
tijd, die benodigd is voor het veranderen
van de hoeksnelheid van het vliegwiel,
niet mogelijk. Om bij een gegeven bedrijfstoestand de afgifte zonder variaties
te laten verlopen is in de gemeenschappelijke persleiding van de reinwaterpompen een regelklep gemonteerd. Het systeem werkt zodanig, dat bij de transporthoeveelheden 40 %, 60 %, 80 % en
100 % de dieselmotor naar vier verschillende, nauwkeurig bewaakte toerentallen
wordt gecommandeerd. De fijnregeling
geschiedt vervolgens door middel van de
regelklep, die door een van de hoeveelheidsmeting afgeleid signaal wordt gestuurd. De toerentalinstelling is zodanig,
dat het energieverlies in de regelklep
voor iedere bedrijfstoestand minimaal is
(afb. 9).
Bij vergroting van de waterlevering bereiken dieselmotor en pomp vertraagd
het vereiste, hogere toerental, terwijl de
regelklep vrijwel onmiddellijk naar de
voor die hoeveelheid grootste openingspositie wordt gestuurd. Bij vermindering
van de afgifte wordt de brandstofinspuiting van de dieselmotor uiterst langzaam
en trapsgewijs verminderd. De servo-

motor, die de inspuiting regelt, wordt
daartoe periodiek in- en uitgeschakeld en
stopt zodra het juiste toerental is bereikt. Hierbij wordt gestreefd naar een
toestand, waarbij de dieselmotor de pomp
blijft aandrijven. De werking van de
regelklep wordt bij vermindering van de
afgifte geblokkeerd totdat het toerental
van de dieselmotor nog slechts 3 % afwijkt van het voor de desbetreffende
hoeveelheid ingestelde aantal omwentelingen.
Indien de in bedrijf zijnde dieselmotor
ten gevolge van een of andere storing
uitvalt, neemt het in reservepositie staande aggregaat de levering automatisch
over. De overnemende dieselmotor wordt
door middel van lucht gestart en loopt
vervolgens naar het met de gevraagde
hoeveelheid overeenkomende toerental.
Tijdens het aanlopen neemt op een zeker
moment de door deze dieselmotor aangedreven pomp de levering over van de op
het vliegwiel uitlopende pomp en sluit
de hydraulisch geremde keerklep in de
persleiding van de laatstgenoemde pomp.
Teneinde een temperatuurstijging van het
water in de door het vliegwiel nog aangedreven pomp te vermijden, worden de
pers- en zuigleiding van deze pomp, bij
het bereiken van de dichtstand van de
keerklep, door middel van een leiding
met geringe diameter kortgesloten.
Het in de motor circulerende koelwater
(„zoete" water) en de smeerolie worden
in warmtewisselaars door middel van
water (zoute" water) gekoeld. De in dit
water („zoute" water) opgenomen warmte wordt via een gesloten systeem met
warmtewisselaar aan het reine water
overgedragen. De koelwaterpomp in dit
circuit onttrekt het water aan de gemeenschappelijke zuigleiding van de reinwaterpompen en perst het via de warmtewisselaar benedenstrooms van het onttrekkingspunt weer in de zuigleiding. Door
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toepassing van deze „dubbele intcrkoeling'' wordt een optimale beveiliging
tegen verontreiniging van het reine water
verkregen, terwijl er in feite geen koelwaterverbruik (circa 25 m 3 /h bij vollast
dieselmotor) is. Samengevat komt het
hierop neer, dat er drie volledig gescheiden koelwatercircuits zijn met ieder een
eigen pompfase en waarbij uiteindelijk
het reine water het in warmte omgezette
deel van de energie van de dieselbrandstof opneemt.
5. Diverse installaties
5.1. Opslag en dosering van natronloog
De natronloog wordt als een 50 %-ige
oplossing bij een temperatuur van 50 à
60° C met tankauto's aangevoerd. Door
middel van een compressor op de tankwagen wordt de lading van circa 24 ton
via een aansluiting in een vulput in een
lege opslagtank geperst.
Zowel de drie opslagtanks als de doseerpompeenheden met installatie zijn in de
kelder van het sproeigebouw ondergebracht. In afb. 10 is een schematisch
overzicht gegeven van opslag en doseerinstallatie.
De oplosbaarheid van natriumhydroxyde
in water is sterk temperatuurafhankelijk;
de uitkristallisatie van hydraten vindt
voor een 50 %-ige loogoplossing reeds bij
12° C plaats. Om deze moeilijkheid te

voorkomen worden de ruimten waar
50 %-ige natronloog voorkomt in tanks,
pompen of leidingen door middel van
een electrische bijverwarming op circa
20° C gehouden.
De opslagtanks hebben een mantel van
een polyesterhars met glasvezelversterking en een circa 2 mm dikke voering
van polyvinyl-chloride; de nuttige inhoud
van een tank is 18 m : '. Tedere tank is
voorzien van een pneumatisch bediende
vulafsluiter, een afname-afsluiter en een
capacitieve niveauschakelaar met een instelbaar minimum- en maximumcontact.
Bij het bereiken van het minimumcontact
in een tank gaat de vulafsluiter open en
wordt na enige minuten overgeschakeld
naar de volgende tank. Daarbij wordt
eerst de afname-afsluiter van de opvolgende tank geopend en na de openmelding wordt de afname-afsluiter van de
lege tank gesloten. Gaat de afname-afsluiter van de volle tank niet open, dan volgt
een dichtcommando aan deze afsluiter en
wordt de afname-afsluiter van de derde
tank geopend.
De vulling van de tanks is zodanig geprogrammeerd, dat nooit meer dan één
vulafsluiter open staat. De vulafsluiter
van een tank wordt enige minuten na het
bereiken van een bepaald niveau gesloten. Na die dichtmelding wordt de
vulafsluiter van een andere lege tank ge-

opend. Indien de drie vulafsluiters gesloten zijn, gaat bij het openen van het
deksel van de vulput een claxon werken.
Deze claxon werkt ook, wanneer bij het
vullen van een tank een extra hoog
niveau wordt bereikt. Deze beveiligingen
zijn aangebracht om te voorkomen, dat
in het gemeenschappelijke deel van de
vulleiding in buitenput en grond natronloog achterblijft en gaat uitkristalliseren.
De acht opgestelde doseerpompjes hebben een maximale opbrengst van 125 l/h
per pomp; de slag van deze membraanpompen is met de hand instelbaar. Zes
pompen zijn door middel van een vaste
doseerleiding met de zes vlokvormingskanalen verbonden, terwijl één pomp in
reservepositie staat. De achtste pomp is
in de automatiek voor het aanmaken van
het vlokvormingshulpmiddel opgenomen,
doch kan door een handschakeling ook
als reservepomp werken.
Bij weigering of uitval van de doseerpomp van een bepaald vlokvormingskanaal wordt de reservepomp automatisch ingeschakeld en wordt de pneumatisch bediende afsluiter in de reservedoseerleiding bij het desbetreffende kanaal geopend (afb. 5).
De door een doseerpomp geleverde natronloog (circa 40 l/h 50 %-ig loog) wordt
geperst in een leiding, waardoor een begrensde hoeveelheid water (circa 2 m 3 /h)

Afb. 10 - Schema voor opslag en dosering natronloog.
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Afb. 11 - Schema voor recirculatie en afvoer slib.
stroomt. Deze verdunning tot een ruim
1 %-ige loogoplossing is uit een oogpunt
van menging met het versproeide ruwe
water gunstig, terwijl het transport door
de, in een koude ruimte lopende doseerleidingen en de stilstand in die leidingen
na uitschakeling, geen kristallisatieproblemen geeft.
De werking van de doseerpompjes wordt
gecontroleerd door middel van een seriemelding over een hulpcontact op de magneetschakelaar en een minimumcontact
van een manometer. Uit het bereiken van
het beschikbare maximumcontact wordt
afgeleid, dat de doseerleiding en/of het
doseerpunt verstopt zijn.
5.2. Transport en dosering van slib
Onder 4.3.4. is de wijze, waarop de kalkijzer-mangaanvlokken oftewel het slib uit
het water worden verwijderd, reeds uiteengezet. Het schema voor recirculatie
en afvoer van het slib is in afb. 11 weergegeven.
Het periodiek uit de slibzakken gespuide
slib stroomt naar een verzamelbak, waarin een snelmenger de suspensie in stand
houdt. Het surplusslib stort over in een
bak, waaruit het periodiek door middel
van een pomp naar de bezinkvijver
wordt afgevoerd.
Het recirculatieslibsysteem is in verband
met het feit, dat het slib enerzijds noodH20 (6) 1973, nr. 4

zakelijk is voor een juist verloop van de
hardheidsverlaging en anderzijds gemakkelijk tot verstopping of aangroei in de
leidingen kan leiden, dubbel uitgevoerd.
Er wordt continu door één van de twee
recirculatiepompen een zodanige hoeveelheid slibsuspensie (circa 10à 15 kg droge
stof per m 3 water) verpompt, dat bij
100 % productie, ( = vijf vlokvormingskanalen) ook nog slibsuspensie door de
retourleiding terugstroomt naar de in bedrijf zijnde verzamelbak. De hoeveelheid
slibsuspensie (circa 5 m 3 /h), die via de
doseergoot aan een vlokvormingskanaal
wordt toegevoegd is met een handbediende afsluiter aan het einde van de
doseerleiding instelbaar (afb. 5). Om
variaties in voordruk — en derhalve hoeveelheid — op deze afsluiters te vermijden, eindigt de centrale aanvoerleiding benedenstrooms van het laatste vlokvormingskanaal boven een trompetstuk op
de retourleiding (voordruk <** 2 m.v.k.).
Aangezien de slibdosering voor een goed
verloop van de hardheidsverlaging noodzakelijk is, wordt het recirculatieslib zowel kwantitatief door een hoeveelheidsmeting als kwalitatief door middel van
een troebelheidsmeting bewaakt.
Indien de hoeveelheid een ingesteld minimum bereikt, wordt omgeschakeld naar
het tweede recirculatiesysteem en de
tweede verzamelbak. Stijgt daarna de

verpompte hoeveelheid slibsuspensie dan
is de vermoedelijke oorzaak een verstopping of te sterke aangroei van het eerste
leidingsysteem. Blijft de hoeveelheid te
laag, dan functioneert de eerste slibrecirculatiepomp onvoldoende en wordt
de tweede pomp ingeschakeld. Een omschakeling van recirculatiesysteem vindt
ook plaats, indien één van de pneumatisch bediende afsluiters in de leiding
naar een doseergoot niet opent. Tenslotte
wordt de gehele productie uitgeschakeld,
indien de slibconcentratie te laag is.
5.3. Dosering van
vlokvormingshulpmiddel
Gedurende de periode, waarin in de
proefinstallatie verschillende varianten
zijn onderzocht is onder meer gebleken,
dat dosering van een vlokvormingshulpmiddel het effluent van de vlokverwijderingspakketten gunstig beïnvloedt. Om
deze reden is dan ook besloten, om in
het ontwerp voor het pompstation een
installatie voor oplossing en dosering
van een vlokvormingshulpmiddel op te
nemen.
Tot dusver is deze installatie niet in werking gesteld en zijn de kwaliteitseisen,
die aan het effluent van de vlokverwijderingspakketten worden gesteld, zeker niet
verlaagd. Voorzichtigheidshalve kan misschien worden geconcludeerd, dat vlok-
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vorming en -verwijdering in het huidige
productieproces toch gunstiger verlopen
dan in het proefbedrijf. Het achterwege
laten van deze dosering levert in absolute
zin het geringe voordeel, dat daardoor de
bacteriologische hoedanigheid van het
water beter is gewaarborgd.
5.4. Opslag en transport van zoutzuur
Het zoutzuur wordt als een 30 %-ige oplossing in tankwagens met een ladinggewicht van circa 18 ton aangevoerd. Voor
de opslag zijn twee tanks met een nuttige
inhoud van 18 m 3 per tank beschikbaar.
Het schema van de zoutzuurinstallatie is
in afb. 12 gegeven.
In verband met de sterk agressieve eigenschappen van zoutzuurgas worden de
ruimten, waarin gas kan vrijkomen, geforceerd afgezogen. Lucht met een hoge
gasconcentratie uit opslagtanks en verdunningsvat wordt via een gaswasser en
een leiding naar buiten gevoerd. De gaswasser krijgt continu het afgevoerde sperwater van de pakkingsbussen van een
aantal pompen en discontinu het zoutzuurgas uit het verdunningsvat, namelijk
gedurende de aanvulling, toegevoerd. De

wateraanvoer wordt bij het openen van
het deksel van de vulput automatisch
vergroot, zodat de tijdens de vulling uit
een opslagtank geperste lucht afdoende
wordt ontzuurd. Verder is hetgeen over
vulling en lediging van de natronloogtanks onder 5.1. is opgemerkt, ook voor
zoutzuurtanks van toepassing.
De dosering van de circa 2 %-ige zoutzuuroplossing vindt plaats in een verzamelkanaal benedenstrooms van de
vlokverwijderingspakketten en is onder
4.3.5. reeds beschreven. De concentratie
van de circa 2 %-ige zuuroplossing wordt
verkregen door in het verdunningsvat
gelijktijdig met de door het niveau geschakelde aanvoerpomp voor 30 %-ig
HCl een begrensde hoeveelheid water toe
te voegen. De circa 50 m lange leidingen
naar het doseervat (2 %) en de schoonmaakbakken voor de vlokverwijderingspakketten (30 %) zijn in mantelbuizen
van eveneens zuurbestendig materiaal gelegd. Deze mantelbuizen hebben op de
laagste punten een aansluiting op een
verzamelvaatje, dat t.b.v. de signalering
van een lekkage met een electrode is uitgerust.
Buiten de ruimten, waarin opslagtanks

en installaties zijn ondergebracht, is een
zgn. neutralisatieput gemaakt. Op het
vrijwel luchtdicht afsluitende deksel zijn
aansluitingen voor natronloog en water
gemaakt en een tweetal pompen opgesteld. Eén van de pompen transporteert
het continu uit de gaswasser aanstromende water periodiek naar de bezinkvijver.
De natronloogaansluiting moet worden
benut, indien een ernstige lekkage van
zoutzuur voorkomt. Een aanzienlijk lek
wordt door middel van een electrode op
de vloer gesignaleerd, waarna een snel
optreden uiteraard noodzakelijk is.
Het niveau van putwanden en drempel
onder de toegangsdeur is zodanig, dat de
complete inhoud van de twee tanks kan
worden geborgen. De wanden tot iets boven dit niveau alsmede de vloeren zijn
vanzelfsprekend met een zoutzuurbestendige laag beschermd.
Voor ieder van de vier transportfuncties
in de zoutzuurinstallatie zijn twee pompen opgesteld, zodat steeds 100 % reserve
beschikbaar is.
5.5.
Hydrofoorinstaltatie
Voor de eigen watervoorziening in het
pompstation is een hydrofoorinstallatie

Afb. 12 - Schema voor opslag, transport en dosering zoutzuur.
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ontworpen. De beweegredenen, die aan
deze beslissing ten grondslag liggen zijn
de volgende:
a. de persdruk van de reinwaterpompen
is met name bij 40 % afgifte en in
mindere mate bij 60 % te laag (zie
onder 4.5.) voor de verschillende interne gebruiksdoeleinden;
b. de hoeveelheid water, die circuleert
(verdunningswater voor chemicaliën)
of wordt verbruikt, is variabel en
vormt als zodanig een storend element in het samenspel tussen het
aantal omwentelingen van de dieselgedreven reinwaterpomp en de door
een hoeveelheidssignaal bestuurde regelklep;
c. een niet onderbroken verbinding tussen het reinwatergedeelte en het bedrijfswaternet is ongewenst. In verschillende aftakkingen van het bebedrijfswaternet worden immers vloeistoffen, zoals natronloog en eventueel een oplossing van een vlokvormingshulpmiddel, geïnjecteerd, teneinde de gewenste verdunningsgraad
te verkrijgen. Ofschoon deze aftakkingen door middel van keerkleppen
tegen terugstroming zijn beveiligd,
kan een niet functionerende keerklep
in combinatie met een niet of niet geheel geopende afsluiter en de hoge
drukken, die een membraandoseerpomp onder die omstandigheden kan
opbouwen, een reëel gevaar opleveren.
De hydrofoorinstallatie is uit de volgende onderdelen opgebouwd.
— 1 breektank (inhoud ** 5 m 3 ), waarin
de vulleiding uitmondt boven het
overstortniveau; de tank wordt rechtstreeks uit de zuigleiding van de reinwaterpompen gevuld, terwijl een vlotterbediende afsluiter het overlopen
voorkomt.
— 2 pompen (2 x 40 m 3 /h x 25 m.w.k.),
die door middel van drukschakelaars
worden bestuurd. Eén pomp staat
steeds in de reservestand.
— 2 liggende drukketels (inhoud = 7 m 3
per ketel) en een compressor voor
handhaving van het luchtkussen.
5.6. Lucht behandelingsinstallatie
Teneinde de in een pompstation voorkomende condenswaterproblemen en het
daarmee gepaard gaande extra onderhoud en de eventuele besmetting van het
water te vermijden, wordt de ventilatielucht gedroogd en zonodig enigszins verwarmd. Voor deze luchtbehandeling zijn
de volgende installaties opgesteld:
— een luchtinstallatie opgebouwd uit
aanzuig-, filter-, verwarmings-, koel-,
condensor- en ventilatorsectie voor
ventilatie van de „droge" ruimten, zoals kelders in machinegebouw en onder de bedieningsruimte en de buizengang in het filtergebouw;
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— een luchtinstallatie met een veel grotere capaciteit, doch eveneens opgebouwd uit de reeds genoemde elementen. Op de aanzuigsectie is tevens een
kanaal voor aanvoer van buitenlucht
aangesloten, om de lucht, die door
middel van afzuigventilatoren uit de
verschillende ruimten wordt gezogen,
te kunnen suppleren. Deze eenheid
levert de ventilatielucht voor de gebouwen, waarin open vloeistofoppervlakken voorkomen;
— een verwarmingsketel voor de levering
van warm water t.b.v. de radiatoren
in bedieningsruimte, ontvangstruimte
en kantoor annex laboratoriumruimte
en voor beide luchtbehandelingsinstallaties.
Bij de dimensionering van de luchtbehandelingsinstallaties is ervan uitgegaan,
dat voor een doelmatige ontvochtiging
de verschillende ruimten gemiddeld 2 à 3
maal per uur moeten worden geventileerd.
5.7.
Noodstroominstallatie
Indien de stroomlevering door het electriciteitsbedrijf wordt onderbroken zal
het noodstroomaggregaat de voor de productie benodigde energie leveren. De
reinwaterpompen worden immers rechtstreeks door een dieselmotor aangedreven.
Het aggregaat bestaat uit:
— 2 stationaire, zescylinder, viertact
dieselmotoren met drukvulling en
luchtkoeler met een vermogen per
motor van 400 epk bij 1.500 omw./
min.;
— 1 draaistroomgenerator met een vermogen van 660 kVA, cos phi = 0,8,
380/220 V en 50 Hz.
De aan beide zijden verlengde generatoras is elastisch gekoppeld met de twee
verend opgestelde dieselmotoren; de generator heeft een vaste opstelling.
De noodstroomset komt na spanningsuitval of bij een spanningsdeling groter
dan 25 % in één of meer fasen en gedurende twee seconden automatisch in
bedrijf. Indien de netspanning van het
stroomleverende bedrijf terugkomt, wordt
de gehele productie automatisch en zonder onderbreking op dat net teruggeschakeld.
Voor voeding van de 10 kV-kabel naar
het puttenveld (zie onder 4.2.2.) door
middel van de noodstroominstallatie
wordt de P.N.E.M.-transformator (500
kVA), die onder normale omstandigheden de 10 kV-spanning naar 380 V
transformeert, als „step-up"-trafo gebruikt.
Het noodstroomaggregaat kan zowel onbelast (proefstart) als belast worden beproefd. In het laatste geval wordt de
waterproductie noch bij inschakeling
noch bij uitschakeling onderbroken als
gevolg van de toestemming, om, na automatische synchonisatie van het nood-

stroombedrijf met het P.N.E.M.-net,
kortstondig parallel te draaien. Bij het
belast proefdraaien van dit noodstroomaggregaat moet vooraf worden gekozen
tussen de gehele waterproductie of productie exclusief waterwinning.
6. Bewaking
Het pompstation is als een volkomen
automatisch werkende eenheid ontworpen. Dit houdt in, dat er geen dagelijkse
bezetting is, alhoewel de verwachting
reeds is bevestigd, dat het onderhoud
meer tijd vergt dan bij een klassiek grondwaterzuiveringsproces gebruikelijk is.
Onder normale omstandigheden wordt de
besturing vanuit het pompstation Seppe
(afb. 1) geregeld. In dit geval wordt onder besturing verstaan het aanbrengen
van een wijziging in de bedrijfstoestand
namelijk 0 % , 4 0 % , 6 0 % , 8 0 % of
100 %. Deze commando's kunnen ook
vanuit Huijbergen worden gegeven, indien de mogelijkheid daartoe in Seppe
wordt vrijgegeven.
Vanuit Schijf worden naar Seppe een
viertal meetwaarden overgedragen namelijk:
— ruwwaterproductie
— reinwaterkelderstand
— reinwaterafgifte (eveneens naar Huijbergen)
— persdruk
De meldingen worden zowel naar Seppe
als naar Huijbergen continu overgedragen en wel
—
—
—
—

de werkelijke bedrijfstoestand
bediening lokaal of op afstand
verzamelsignaal voor urgente alarmen
verzamelsignaal voor minder urgente
alarmen

Een urgent alarm houdt in, dat de kwaliteit en/of de kwantiteit in gevaar zijn,
waarna onmiddellijk een onderzoek ter
plaatse moet worden ingesteld. Een minder urgent alarm betekent een niet geheel normale toestand, doch een onmiddellijke ingreep is niet noodzakelijk.
De transportleiding tussen het pompstation Schijf en de meetkelder Wouw
(meetpunt voor verrekening geleverde
hoeveelheid) over een afstand van circa
15 km wordt door middel van een verschilmeetinstallatie in Seppe bewaakt. De
productie en reinwaterafgifte te Schijf
worden uitgeschakeld bij overschrijding
van een ingesteld hoeveelheidsverschil
tussen de reinwaterafgifte te Schijf en de
doorlevering te Wouw gedurende een ingestelde tijd. Indien de afstandsbediening
op Huijbergen staat, zal bij het bovengenoemde hoeveelheidsverschil automatisch een terugschakeling naar Seppe
plaatsvinden en na een bepaalde tijd
volgt het 0 %-commando naar Schijf. Bij
storingen in overdrachtsapparatuur en
telefoonkabels wordt de hoeveelheidsverschilmeting automatisch buiten werking gesteld.
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