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SUMMARY

RESUME

Some aspects of the sea-water desalting
plant at Terneuzen
The industrial development of Zeeland
Flanders has greatly increased the demand
for electric power and industrial process
water. The natural fresh water resources in
this region are very limited. These conditions
favoured the construction of a sea-water
desalting plant, combined with an electric
power station. A multi-stage flash evaporator with a capacity of 29.000 cu.m/24 hours
(7,7 mgd), coupled to a 25-megaWatt power
station, has recently been taken into operation near Terneuzen.
The plant consists of two units and is composed of 35 heat-recovery stages and 3 heatreject stages. The whole process takes place
in 8 vessels. Hydrochloric acid is added to
liberate the carbon dioxide. The maximum
brine temperature is 120° C (248° F). A
substantial part of the distillate will be used
directly as high-grade process water. The
total cost of the project is approximately
Fis 35.000.000 ($ 10,000,000).

Le développement industriel de la Flandre
Zélandaise provoque un accroissement rapide
des besoins en énergie électrique et en eau
industrielle. Les ressources naturelles en eau
douce sont très limitées en cette région. Ces
circonstances ont été favorables à l'érection
d'une installation de dessalement d'eau de
mer, combinée à une centrale électrique.
C'est pourquoi qu'un évaporateur-multi
flash à plusieurs effets d'une capacité de
29.000 m3 par 24 heures a récemment été
mis en usage près de Terneuzen, couplé à
une centrale de 25 mégawatts.
L'installation comprend actuellement deux
unités et se compose de 35 étages de
récupération de chaleur et de 3 étages d'
évacuation de chaleur. L'ensemble est contenu dans 8 compartiments. Pour libérer
l'acide carbonique, on ajoute de l'acide
chlorhydrique. La température maximum de
la saumure est de 120° C. Une partie importante du distillât sera employée immédiatement comme eau industrielle de haute qualité. Le coût du projet total, y compris la
centrale électrique, se monte à 35.000.000 de
Florins.

De zeewater-ontzoutingsinstallatie te Terneuzen
1. Historische ontwikkeling
1.1. Samenvatting
Hetgeen thans in Zeeuwsch-Vlaanderen
gebeurt mag, althans voor Nederland,
uniek worden genoemd.
Nauwe onderlinge samenwerking tussen
de N V Provinciale Zeeuwse Elektriciteits-Maatschappij en de NV Industriewatervoorziening
„Zeeuwsch-Vlaanderen" resulteerde in een installatie welke
tot ver buiten onze grenzen de aandacht
trekt.
De produktie met de zeewater-ontziltingsinstallatie, bestaande uit twee parallel werkende verdamperstraten, elk
met een kapaciteit van 4,75 miljoen m 3
per jaar, is onlangs gestart. De voor de

verdamping benodigde warmte wordt, in
de vorm van lagedrukstroom, geproduceerd in een elektrische centrale.
De gehele installatie bestaat uit een
hogedrukstoomketel, gestookt met aardgas, vervolgens een in tegendruk werkende turbogenerator en twee parallel
werkende verdamperstraten (afb. 1 geeft
een overzicht van het gehele complex).
De totale bouwkosten hebben ca. ƒ 35
miljoen bedragen, waarvan ongeveer de
helft voor de waterfabriek. Bouw en
bedrijfsvoering geschiedden geheel voor
rekening en verantwoording van de NV
Provinciale Zeeuwse Elektriciteits-Maatschappij, doch op water-technisch gebied
steeds in nauw overleg met de N V
Industriewatervoorziening
„Zeeuwsch-

Vlaanderen". Gedurende de ontwikkelingsperiode hebben de NV KIWA te
Rijswijk en het Waterleiding-laboratorium Zuid te Breda waardevolle adviezen verstrekt.
De installatie produceert 25.000 KW,
waarvan ongeveer 4.000 KW voor de
eigen
elektriciteitsbehoefte
gebruikt
wordt. De distributie van de circa
3
10.000.000 m gedestilleerd water per
jaar is geheel in handen van de N V
IWZV. Het gedestilleerde water wordt
voornamelijk afgezet aan de industrie,
hetzij als hoogwaardig proceswater, hetzij
na menging als normaal industriewater.
Aan de verschillende facetten der installatie en van het ontzoute water zal in
onderstaand artikel aandacht worden geschonken.

Afb. 1 - Luchtfoto van het gehele complex. Van rechts naar links de stoomketel, de machinezaal en de waterfabriek. (Luchtfoto: Slagboom
en Peelers, Middelburg.)
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1.2 Problemen
watervoorziening
Gestimuleerd door de centrale overheid
is in de omgeving van Terneuzen een
industriële ontwikkeling ingezet, welke
het verbruik aan water en elektriciteit
in hoog tempo deed toenemen. Sinds
1960 is het waterverbruik reeds ongeveer verdrievoudigd, hetgeen ook uit afb.
2 moge blijken. Het toekomstig groeitempo is in hoge mate afhankelijk van
de faciliteiten welke de overheid ten
behoeve van de industrialisatie van
Zeeuwsch-Vlaanderen ter beschikking
stelt, doch voorlopig wordt rekening
gehouden met voortzetting van de ontwikkeling.
In geheel Zeeuwsch-Vlaanderen is het
grond- en oppervlaktewater brak of
zout, behoudens in St. Jansteen in het
uiterste zuidoosten, waar jaarlijks gemiddeld 2 miljoen m 3 aan bruikbaar zoet
grondwater kan worden gewonnen.
Gezien de geografische ligging zijn tot
1964 de mogelijkheden voor produktieverhoging gezocht in een watertoevoer
vanuit België. De Westerschelde werd
beschouwd als een moeilijk te nemen
hindernis, terwijl de ontzouting van zeewater niet konkurrerend was. Reeds in
1952 werd door kunstmatige infiltratie
van uit België afstromend oppervlaktewater de jaarproduktie van de winning
te St. Jansteen verhoogd tot ca. 3,5 miljoen m 3 . Direkt na de droge zomer van
1959 is in samenwerking met de Nationale Maatschappij der Waterleidingen te
Brussel een tijdelijke grondwaterwinning
geïnstalleerd in Oost Eeklo, met een produktie van ca. 1 miljoen m 3 per jaar.
Gericht op de benutting van het in de
winter als overtollig afstromend oppervlaktewater uit de Isabella- en de Zwartsluiswatering, gelegen in de provincie
Oost-Vlaanderen, werd in 1960 aangevangen met de bouw van spaarbekkens
en bijbehorende waterzuiveringswerken
in de Braakman nabij Philippine.
In 1964 ontwikkelde de NV Nederlandse
Gasunie een plan voor een zinker door
de Westerschelde ten behoeve van de
levering van aardgas aan de industrie in
Zeeuwsch-Vlaanderen. Overleg tussen de
NV Nederlandse Gasunie en de N V
IWZV leidde tot de aanleg van dubbele
zinkers voor gas en water door de Westerschelde. De uitvoering vond plaats in
1965 en 1966. Sinds juli 1966 wordt via
deze leidingen water uit Noord-Brabant
naar Zeeuwsch-Vlaanderen getransporteerd.
Toen in 1966 de N V P Z E M aanbood
om aan een in Zeeuwsch-Vlaanderen op
te richten elektrische centrale een ontzoutingsinstallatie te koppelen, is deze
mogelijkheid zorgvuldig afgewogen tegen de alternatieve produktiebronnen.
De voor Zeeuwsch-Vlaanderen niet abnormaal hoge prijs van het geproduceerde destillaat, de direkte beschikbaarheid van een produktiebron in de streek
zelf, de belangsteling van de industrie
voor kwalitatief hoogwaardig water en
de onzekerheid omtrent het beschikbaar
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Afb. 2 - Waterproduktie en herkomst Zeeuwsch-Vlaanderen.

blijven van de aanwezige produktiemogelijkheden, droegen in hoge mate bij
tot de realisering van de waterfabriek.
De bronnen waarover Zeeuwsch-Vlaanderen beschikte hielden alle een zeker
risico in. De aanvoer van oppervlaktewater uit België ten behoeve van de
kunstmatige infiltratie in St. Jansteen is
onzeker door de in voorbereiding zijnde
ontwateringsplannen in het afstromingsgebied. Een belangrijk deel van het overtollige polderwater zal waarschijnlijk
niet langer via de plaatselijke watergangen door het wingebied naar de
Westerschelde afstromen, doch in zuidelijke richting worden afgevoerd.
Afvoer van al het overtollige water via
Nederland zou enerzijds omvangrijke
werken vergen, terwijl anderzijds bij afvoer in zuidelijke richting het water kan
worden benut om de doorstroming op
het Kanaal Gent-Terneuzen te bevorderen. Handhaving van de grondwaterwinning te St. Jansteen is op langere
termijn onzeker, gezien de gedachte ontwikkeling van het havencomplex van de
stad Antwerpen langs de linker Scheldeoever.
De tijdelijke grondwaterwinning te OostEeklo in België moest inmiddels worden
ontmanteld omdat ter plaatse een definitief pompstation zal worden opgericht
om in het stijgende waterverbruik in
België zelf te voorzien. Door de onzekerheid omtrent de blijvende toestemming
voor benutting van het uit de Isabellaen de Zwartesluiswatering afstromende
water, vormde het produktiebedrijf
Braakman nabij Philippine lange tijd
geen voldoende basis voor het afsluiten

van langlopende leveringskontrakten met
de industrie. Enkele jaren geleden is de
afbouw van de zuiveringswerken voorlopig stilgelegd, omdat in België zelf
grote belangstelling bestond voor de benutting van het water voor een uitbreiding van het spaarbekkencomplex te
Kluizen. Inmiddels is het overleg over
de medewerking omtrent de blijvende
benutting van het afstromend polderwater weer geopend.
De aanvoer van water vanaf de Brabantse Wal is gelimiteerd in kapaciteit, terwijl
aan een transport over een grote afstand
een aantal risicofaktoren is verbonden.
Voor een goed industrieel klimaat moeten energie en water in voldoende hoeveelheden voorhanden zijn, ten alle tijde
beschikbaar blijven en storingvrij kunnen
worden geleverd. Gezien de prijs beschouwt de industrie, die zich eventueel
in Zeeuwsch-Vlaanderen wil gaan vestigen, het water als een grondstof waarvan
de kosten, evenals alle andere vestigingsfaktoren, moeten worden geëvalueerd.
Een industrie welke deze grondstof in
belangrijke hoeveelheden nodig heeft wil
zekerheid omtrent de toekomstige prijs,
waartoe aan langlopende kontrakten niet
kan worden ontkomen. Deze langlopende afspraken omtrent af te nemen hoeveelheid en prijs vormen bovendien voor
de waterleidingmaatschappij een basis
voor het in uitvoering nemen van voor
de waterlevering nodige grote, kapitaalsintensieve projekten. Langlopende kontrakten kunnen echter alleen worden afgesloten wanneer de waterleidingmaatschappij voor wat betreft de winning en
de produktie, zelf over de nodige zekerheden beschikt.
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1.3. Omwikkeling
elektriciteitsverbruik
De elektticiteitskonsumptie van ZeeuwsVlaanderen bedraagt thans ca 80.000
KW. De voeding vond tot voor kort
uitsluitend plaats vanuit Walcheren en
Zuid-Beveland, via de Westerschelde
kruisende kabels. De NV PZEM zocht
naar een mogelijkheid, een opwekeenheid te bouwen in Zeeuwsch-Vlaanderen
zelf, teneinde een steunpunt te bezitten
in geval van een kabelstoring. Deze eenheid zou noodzakelijkerwijs klein moeten zijn en daardoor een relatief hoge
kilowattuurprijs bezitten. Om deze reden
zocht de N V PZEM in de richting van
een tegendrukinstallatie, waarbij dan
lagedrukstoom zou kunnen worden aangeboden als warmtebron voor een nabij
gelegen industrie.
Nadat van de zijde van het Ministerie
van Ekonomische Zaken gewezen was
op het gemeenschappelijk belang van de
N V PZEM en de N V IWZV, werd besloten tot de bouw van een centrale van
25 megawatt, waaraan gekoppeld een
„multi-stage flash"-verdamper met een
kapaciteit van ca 10 miljoen m 3 per jaar.

2.

Technische gegevens van de
installatie

2.1. Het zeewatersysteem
Het ruwe water wordt ingenomen via
een speciaal daartoe uitgebaggerde geul
leidende van de Westerschelde rechtstreeks naar het pompstation gelegen
nabij de uitmonding van de Braakmanboezem.
Het water wordt diep onttrokken om
oppervlakteverontreinigingen, zoals drijvende olie, zoveel mogelijk buiten de
installatie te houden.
Uit stromingsmetingen is gebleken, dat
de met afvalprodukten verontreinigde
ebstroom ruimschoots bovenstrooms van
de insteekhaven de oever loslaat en af-

buigt naar het midden van de Westerschelde.
Het pompstation (zie afb. 3) heeft thans
een kapaciteit van ca 5.000 m :! /uur, in
de toekomst kan de kapaciteit van het
pompstation worden verhoogd tot 10.000
m 3 /uur. Al het Westerscheldewater wordt
geleid naar een filterbassin, gelegen op
het terrein van de waterfabriek.
De samenstelling van het Westerscheldewater wijkt momenteel niet beduidend
af van die van zeewater, zij het dan
dat het zoutgehalte 10 à 20 % lager is,
afhankelijk van het tij. Alhoewel in
het Westerscheldewater verontreinigingen
aanwezig zijn, blijken deze thans —
mede door de gunstige ligging van het
innamepompstation en het stromingspatroon van de Westerschelde — geen
waarneembare nadelige invloed te hebben. Het afvoerpunt van de brijn ligt
op ongeveer 1 km afstand van het innamepunt en wel zodanig dat bij de
inname geen hinder wordt ondervonden
van de retourstroom.
2.2. Stoomketel
De ketel (zie afb. 4) is van het fabrikaat
NV Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen. Onder normale omstandigheden wordt de ketel gestookt
met aardgas. In geval van een onderbreking in de gastoevoer kan met lichte
olie worden gestookt, waartoe een olievoorraad is aangelegd voldoende voor
enkele dagen produktie.
De ketel produceert 136 ton stoom per
uur onder 105 ata en 520° C. De schone
brandstoffen aardgas en eventueel lichte
olie, zullen geen of slechts weinig vervuiling van de vuurhaard veroorzaken.
Bovendien is luchtverontreiniging door
rookgassen nagenoeg uitgesloten.
De openluchtopstelling is om ekonomische redenen verkozen boven de inbouw
in een ketelhuis. Overigens betreft het

Afb. 4 - Stoomketel en machinezaal.

hier een standaard-industrieketel, waarmede veel ervaring is opgedaan, zodat
lange bedrijfstijden verwacht mogen
worden.
2.3. Machinezaal
In de machinezaal bevinden zich:
— De centrale kontrolekamer van waaruit het gehele bedrijf gestuurd wordt.
— De Stork turbogenerator voor de opwekking van 25.000 KW in tegendrukbedrijf, met toebehoren.
De kwaliteit van de tegendrukstoom
is 2,8 ata verzadigd.
— Een omloopreduceerinstallatie, waarmede stoom van dezelfde kwaliteit
gemaakt kan worden voor het geval
de turbogenerator uit bedrijf moet
worden genomen. Overigens is deze
reduceerinstallatie vooral bedoeld
voor het opstarten van de waterfabriek.
— De elektrische schakelapparatuur.

Afb. 3 -Het inname pompstation in de Westerschelde.
2.4. Waterfabriek
De waterfabriek werd geheel ontworpen
en gebouwd door Werkspoor Amsterdam NV.
Het principe van de flashverdamping
mag genoegzaam bekend verondersteld
worden, zodat hierop thans niet verder
zal worden ingegaan. Verwezen moge
worden naar de literatuurlijst. Vermeld
zij slechts, dat de waterfabriek bestaat
uit twee parallel werkende verdamperstraten. Gekozen is een brijnrecirculatieverdamper met pijpen in lengterichting
van de vaten. De maximale brijntemperatuur bedraagt 120° C. De kwaliteit van
het gedestilleerd water is gegarandeerd
op maximaal 5 ppm opgeloste stoffen.
De zoutconcentratie in de brijn is tweemaal zo hoog als die van het Westerscheldewater.
Een goed beeld van de konstruktie der
H20 (2) 1969, nr. 10
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vaten, het transport en de opbouw der
waterfabriek geven de afb. 5, 6, 7, 8,
9 en 10.
Extra aandacht verdient de reiniging en
verdere chemische en fysische behandeling van het Westerscheldewater, teneinde verstopping van de verdamperpijpen door vuil en schaalvorming te
vermijden.
In het Westerschelde-pompstation wordt
het ingepompte water allereerst voorgereinigd door middel van een grof rooster met spijlen op onderlinge afstanden
van h.o.h. ca 4 cm. Al het opgepompte
water wordt intermitterend gechloreerd
(4 à 7 ppm, restgehalte in het filterbassin 0,1 ppm), teneinde afzetting van
mosselen en algen in de lange toevoerleiding te vermijden.
In het filterbassin wordt, zoals reeds
eerder werd vermeld, alle Westerscheldewater gefiltreerd over nylongaas met een
maaswijdte van 80 microns dat is gemonteerd op draaiende zeeftrommels,
fabrikaat Stork Boxmeer, waarin het
water van buiten naar binnen stroomt
(zie afb. 11). Dit water wordt primair
gebruikt als koelwater voor de kondensorsektie van de waterfabriek.
Het afgewerkte koelwater wordt gedeeltelijk gebruikt om het water in het filterbassin konstant op een temperatuur van
ca 20° C te houden, teneinde een stabiele
werking van de verdampingsinstallatie te
waarborgen. Een ander deel van het koelwater wordt gebruikt als voeding voor
de verdampers, terwijl de rest tezamen
met spuiwater en lenswater wordt afgevoerd naar de Westerschelde.
Het verdampervoedingwater wordt aangezuurd en vervolgens ontgast, waarbij
het gevormde COo en andere opgeloste
gassen zoveel mogelijk worden uitgedreven om het neerslaan van CaCOa en
Mg(OH)2 te voorkomen en korrosie te
onderdrukken.
Teneinde te vermijden dat zich in de
verdamperpijpen ongewenste slibafzettingen voordoen, zoals bijvoorbeeld ook
afzetting van CaS04 . Yi H2O is de gehele verdamper uitgerust met een zogenaamd Taprogge-systeem, waarbij kleine
sponsrubber balletjes van tijd tot tijd
door de pijpen gevoerd worden.

Afb. 5 - Constructiefoto van de verdampervaten. Duidelijk te zien zijn de damp- doorvoeropeningen en de destillaatruimten.

Afb. 6 - Watertransport van de verdampervaten naar Terneuzen.

Afb. 7 - Landtransport van de verdampervaten naar de bouwplaats.

2.5. Bedrijfsvoering
De bouw is begonnen omstreeks augustus 1967. In maart 1969 werd het eerste
gedestilleerd water door IWZV gedistribueerd. Voor een projekt als dit is een
bouwtijd van ca I K jaar kort.
Het aantal kinderziekten mag, zo heeft
de praktijk uitgewezen, als aanvaardbaar
gekenschetst worden. Moeilijkheden bleven niet geheel uit, doch traden voornamelijk op aan secundaire delen der
installatie.
Enkele voorbeelden hiervan zijn geweest
een niet juist werkende ketelvoedingwaterregelafsluiter, een mankement aan
een brijnrecirculatiepomp en het bezwijken van een met glasvezel gewapende
polyester vacuumleiding. Al deze zaken
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konden evenwel betrekkelijk snel in orde
gebracht worden. Reeds na een maand
was het zo ver dat P Z E M personeel de
bedrijfsvoering van de gehele installatie
kon overnemen. Het personeel bestaat
voornamelijk uit mensen die ervaring
hebben in elektrische centrales, aan
boord van stoomschepen of op zeewaterontziltingsinstallaties elders ter wereld.
De opleiding van het personeel duurde,
afhankelijk van de funktie, tot maximaal
een jaar, in welke tijd tevens intensief
kontakt bestond met de op de bouwplaats aanwezige deskundigen van aannemers-zijde.
Het in bedrijfnemen van een verdamperstraat duurt 5 à 6 uur. Daaraan gaat
uiteraard vooraf de tijd, nodig voor het
op druk brengen van de stoomketel.
Vooropgesteld moet tevens worden dat
tijdens het op druk brengen van de ketel
de verdamper alvast gevuld wordt met
voorbehandeld zeewater. Zodra stoom
van voldoende druk beschikbaar is kan

Afb. 8 - De waterfabriek in aanbouw.

Afb. 9 - De waterfabriek in nagenoeg bedrijfsvaardigc toestand.

Afb. 10 - Het bepijpen van de destillaatAfb. 11- De trommelfilters.
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begonnen worden met het opwarmen
van het zeewater. Daartoe wordt dit water met de brijnrecirculatiepomp in het
rond gepompt en in de brijnverwarmer
met behulp van lagedrukstoom opgewarmd.
Het opwarm-tempo mag niet meer dan
ongeveer 5° C per kwartier bedragen
teneinde de temperatuurspanningen binnen de perken te houden. Tijdens het
opwarmen is het stoomverbruik aanzienlijk hoger dan tijdens normaal bedrijf.
Zodra de zeewatertemperatuur begint op
te lopen kan begonnen worden met het
trekken van vacuum. Zodra een der kamers begint te flashen gaat de verdamper
als warmtewisselaar optreden en daalt
het stoomverbruik.
Als de verdamper goed is afgesteld is
het destillaat reeds direkt na het in bedrijf nemen redelijk goed van kwaliteit.
Gebleken is, dat na het bereiken van de
maximale brijntemperatuur nog ongeveer
1 uur moet worden gewacht alvorens het
destillaat als hoogwaardig proceswater
in het leidingnet kan worden geleverd.
Gedurende dat uur krijgt de verdamper
de gelegenheid, zich te stabiliseren.
Opkoken en carry-over van brijndruppels komen na een uur dan ook vrijwel
nooit meer voor.
Gebleken is dat de verdamperinstallatie
te Terneuzen, de grootste ter wereld,
bijzonder goed funktioneert. Het destillaat voldoet kwalitatief ruimschoots aan
de gestelde eisen en heeft als gedestilleerd water geen bijsmaak.
De verdamperinstallatie haalt bovendien
gemakkelijk de gegarandeerde kapaciteit
van 2 x 600 m 3 gedestilleerd water per
uur.
3.

water, toonde de industrie grote belangstelling voor de afname van dit kwalitatief hoogwaardige proceswater. Door de
hoge bedrijfstijd, de beschikbaarheid van
goedkoop aardgas voor zover het de
produktie van gedestilleerd water betreft,
de mogelijkheid om in perioden van
onderbreking in de produktie van destillaat gebruik te maken van bestaande
produktie en opslagmiddelen van de NV
Industriewatervoorziening
„ZeeuwschVlaanderen" en de vrij grote initiële
levering, kon het gedestilleerd water
tegen een aantrekkelijke prijs worden
aangeboden.
Bovendien is de prijs van het leiding-

water, dat anders de demineralisatieinstallaties bij de industrie zou moeten
voeden, in Zecuwsch-Vlaanderen relatief
hoog.
Alhoewel de onderhandelingen met één
van de industriële afnemers nog niet geheel zijn afgesloten, zal direkt ca de helft
van de totale produktie van de waterfabriek als gedestilleerd water wordt afgezet, terwijl naar de huidige inzichten
omstreeks 1980 de volle produktie als
gedestilleerd water kan worden verkocht.
Vanaf de ingang van het voedingwater
in de twee verdamperstraten tot aan het
punt van aflevering door de N V PZEM,
zijn de installaties voor beide waterstro-

Afb. 12 - Situatie leidingsysteem rond waterfabriek en bodemreservoir.

Het destillaat

3.1. Bedrijfsgegevens
In februari 1968 werd tussen de N V
P Z E M en de N V IWZV een overeenkomst getekend omtrent de afname van
de volledige produktie van de waterfabriek te Terneuzen.
De waterproduktie wordt gekenmerkt
door de volgende gegevens:
— jaarproduktie ca 9,5 miljoen m 3
— etmaalproduktie 29.000 m 3
— maximum uurproduktie, gebaseerd op
een bedrijfstijd van 8.000 uur, 1.200
m 3 /uur
— terwille van de bedrijfszekerheid twee
volledige gescheiden verdamperstraten
— voor het in goede staat houden van
de installatie zijn onderbrekingen
nodig, doch deze zullen beperkt blijven tot maximaal 3 x 24 uur volle
produktiekapaciteit, mogelijk gedurende enkele malen per jaar
— temperatuur destillaat 37° C, indampresidue maximaal 5,2 mg/l.
3.2. Opname destillaat in transportsysteem
Reeds bij de eerste kontakten omtrent
een mogelijke afzet van gedestilleerd
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Afb. 13 - Situatie leidingen tussen pompstation Braakman en waterfabriek.

Afb. 14- Detail mengpunt.

men onafhankelijk van elkaar uitgevoerd, met op daartoe geschikte plaatsen
een koppeling. Hiermede in overeenstemming zijn de leidingen voor het
transport van het gedestilleerde water
tot aan het leveringspunt van de nabij
gelegen industrie eveneens dubbel uitgevoerd. Het leidingschema is aangegeven
in afb. 12.
Het is duidelijk dat de afzet van proceswater niet direkt de sprongsgewijze inzet
van 9,5 miljoen m :! per jaar zal volgen.
Volgens de verwachting zal door het
snel stijgende verbruik van industriewater de aanloopperiode echter betrekkelijk kort zijn (zie afb. 2). Het deel van
het destillaat dat in eerste instantie niet
rechtstreeks als kwalitatief hoogwaardig
proceswater wordt afgezet, wordt na
menging met gezuiverd oppervlaktewater
van het pompstation Braakman in een
verhouding 5 delen gedestilleerd water
op 1 deel oppervlaktewater, in het bestaande voedingssysteem naar de nabijgelegen industrie gebracht (zie afb. 13).
Het mengpunt is aangegeven in afb. 14.
De eerste tijd geschiedt de bijmenging
ter konditionering om onder meer aantasting van het betonnen reservoir, de
asbest cement- en betonleidingen te
voorkomen. Naarmate meer gedestilleerd
water rechtstreeks wordt afgezet en de
totale behoefte van de industrie stijgt,
verschuift de verhouding van het mengprodukt in de richting van oppervlaktewater. Uiteindelijk zal naast gedestilleerd
water uitsluitend gezuiverd oppervlaktewater worden geleverd. Het eerste jaar
zal ca 1 miljoen m 3 van het mengprodukt worden teruggevoerd naar de spaarbekkens in de Braakman.
3.3. Kwaliteit destillaat
De bakteriologische hoedanigheid van
het destillaat is uitstekend, hetgeen, gezien de verhitting vaii het water tot
120° C, niet verwonderlijk is. Voor enige
kwaliteitsgegevens van het destillaat, zie
tabel I.
Besmetting van buitenaf dient te worden vermeden aangezien door de relatief
hoge temperatuur van het destillaat de
omstandigheden optimaal zijn voor het
optreden van groeiverschijnselen.
Het transport van gedestilleerd water
naar de afnemer(s) geschiedt door pvcleidingen. Een uitgangspunt vormde hierbij de overweging, dat het transportsysteem geen nadelige invloed, in kwalitatief opzicht, zou mogen uitoefenen op
het destillaat.
Hoewel het destillaat uiteindelijk volledig
als hoogwaardig industriewater afgezet
zal worden, dekt de afname momenteel
nog niet de gehele produktie. Het surplus
wordt als industriewater van normale
kwaliteit aan de industrie geleverd via
een bestaand transportsysteem.
Teneinde aantasting van het eterniet en
het beton in het systeem, vanwege het
zeer lage calcium- en (waterstof)carbonaatgehalte in het destillaat, te voor-
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TABEL I - Enige kwaliteitsgegevens van het
destillaat van de waterfabriek (kolom I) en
het gekonditioneerde water (kolom II), in
mgll, tenzij anders aangegeven.
II

I*)
Waarde van
de mediaan
Geleidingsvermogen
(in ftS bij 20° C)
pH
Temperatuur in °C
Indampresidue
Chloride
Waterstofkarbonaat
Karbonaat
IJzer
Koper
Zink
Natrium
Ammoniak
Kaliumpermanganaatverbruik
BOD205
Zuurstof
Siliciumdioxide
Totale hardheid
(in °D)
Hydrokarbonaathardheid (in °D)

7,7
9,3
31
2,1
< 0,2
3,7
2,4
< 0,02
< 0,02
< 0,02
<0,1
1,0
1
0,7
0,5
< 0,05
< 0,05

130—150
8,7—9
25—27
16—20
2—6

6—8

2,5—3
1,2—3

komen, wordt dit gedeelte van het destillaat „gekonditioneerd" met gezuiverd
oppervlaktewater van het pompstation
Braakman. Na de konditionering wordt
het water in het op afb. 12 aangegeven
reservoir gevoerd of getransporteerd naar
de spaarbekkens in de Braakman. In
beide gevallen wordt het water bij de
voeding belucht. Het konditioneringswater wordt tevens gebruikt als transportmedium voor chloor. De industrie
stelt prijs op restchloor in het gekonditioneerde water vanwege de desinfekterende werking.
Overwogen is de kondionering van het
gedestilleerd water op andere wijze te
realiseren. Mogelijkheden hiertoe zijn:
— toevoeging van Ca(OH) 2 en CO2;
— van Ca(OH) 2 en Na H C 0 3 ;
— van Ca Cl 2 (of Ca SO4) en Na HCOa;
— van Ca CO3 (magnofilters) en CO2.
De N V IWZV heeft een vijftal jaren
ervaring opgedaan met het transport van
water met een tijdelijke hardheid van
ca 1° D en een blijvende hardheid van
ongeveer 11° D door een asbestcementleiding, waarbij in sloot- en wegkruisingen, dijkovergangen enz. bonnabuis was
verwerkt. Bij inspektie bleek dat het
leidingmateriaal geen nadelige invloed

*) Behoudens voor pH, temperatuur en die
grootheden, waarbij een detektiegrens is
aangehouden zijn in de korte waarnemingsperiode afwijkingen tot maximaal 50% van
de weergegeven mediaan opgetreden.
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heeft ondervonden van dit type water.
Gezien voornoemde ervaring, het tijdelijk karakter van de konditionering van
het gedestilleerde water en de mogelijkheden van het aanwezige leidingsysteem,
is de keuze gevallen op de konditionering
door menging met gezuiverd oppervlaktewater. De menging vindt in een
zodanige verhouding plaats dat het
mengprodukt een tijdelijke hardheid van
tenminste ca 1° D verkrijgt, waarbij de
blijvende hardheid op ca 2%° D komt
te liggen.
Een direkte toepassing van het destillaat
in de drinkwatersektor is niet wenselijk.
Hiertoe bezit het water eigenschappen,
welke voor drinkwater minder gewenst
zijn, namelijk de relatief hoge temperatuur (maximaal 37° C), het zeer lage
zuurstofgehalte en het nagenoeg ontbreken van zouten, welke het destillaat een
enigszins laffe smaak verlenen. Het water bezit een lage bufferkapaciteit. Bij
de huidige kwaliteit van het destillaat,
(afwezigheid van hinderlijke smaakstoffen) kan echter met een eenvoudige nabehandeling een goede kwaliteit drinkwater worden verkregen.
De kwaliteit van het destillaat wordt, in
zekere mate, beïnvloed door de kwaliteit
van de voeding van de waterfabriek i.e.
het Westerscheldewater. Zo is er een

duidelijk verband gekonstateerd tussen
het ammoniumgehalte van het ingenomen water en het ammoniakgehalte in
het destillaat. Enige kwaliteitsgegevens
van het Westerscheldewater zijn opgenomen in tabel II.
3.4. Transport destillaat
Aan het transport van het destillaat moet
bijzondere aandacht worden besteed omdat enerzijds gedestilleerd water door
zijn lage zoutgehalte agressief is ten opzichte van bepaalde materialen en anderzijds omdat tijdens het transport de
kwaliteit vanwege het speciale gebruik
niet mag teruglopen.
In Zeeuwsch-Vlaanderen zijn normale in
de handel zijnde buizen van Polyvinylchloride (pvc) gekozen. Op plaatsen waar
bijzondere spanningen konden worden
verwacht zijn glasvezel versterkte polyesterbuizen, voorzien van een pvc-voering, toegepast.
Ook de in de leidingen voorkomende
hulpstukken (T-stukken,
FF-stukken
enz.) zijn vervaardigd van met glasvezel
versterkt polyesterhars, gewikkeld op een
pvc-voering.
De in de leiding opgenomen gietijzeren
schuifafsluiters met bronzen spindel en
dichtingsringen zijn inwendig bekleed
met rilsan.
Aangezien voor pvc buizen de toelaat-

TABEL II - Enige kwaliteitsgegevens van het Westerscheldewater over de periode oktober
1967 tot augustus 1968.
mediaan
1. Kleur, in mg Pt/l
2. Geleidingsvermogen, in mikro Siemens
bij 20°C
3. pH
4. Chloride (Cl'), in mg/l
5. Kaliumpermanganaatverbruik
in ongefiltreerd water, in mg/l
in gefiltreerd water, in mg/l
6. Nitriet (N0 2 '), in mg/l
7. Nitraat (NO3'), in mg/l
8. Sulfaat (S0 4 "), in mg/l
9. Hydrokarbonaat (HC0 3 '), in mg/l
10. Kooldioxide (C0 2 ), in mg/l
11. Orthofosfaat (PO4'"), in mg/l
12. Polyfosfaat (PO4), in mg/l
13. Siliciumdioxide (Si0 2 ), in mg/l
14. Ammonium (NH 4 ), in mg/l
15. Organisch gebonden stikstof, als
ammoniak bepaald, in mg/l
16. IJzer (Fe), in mg/l
17. Mangaan (Mn), in mg/l
18. Calcium (Ca), in mg/l
19. Magnesium (Mg), in mg/l
20. Zwevende stof, in mg/l
21. Olie, in mg/l
22. Detergenten, in mg/l
23. Totale hardheid, in °D
24. Hydrokarbonaathardheid, in °D

spreiding

aantal
waarnemingen

17

8—24

45

33600
7,9
14370

23910—39500
7,6—8,0
10050—18910

45
45
45

21
13
0,27
<2
1900
179
2,7
0,32
0,07
18,5
0,19

12—35
9—45
< 0,03—2,0
< 2—2,5
1438—2325
165—206
0—6,1
0,12—0,69
0,01—0,56
4,4—30,0
0,03—1,22

39
45
36
43
44
41
45
40
35
42
41

0,07
0,04
< 0,03
326
906
65,0
1,2
0,10
257
8,2

0,01—0,34
0,02—0,16
< 0,03—0,05
258—382
639—1135
26,0—190,8
0,2—5,7
0,08—0,14
187—312
7,6—9,5

41
45
43
45
45
43
36
5
45
45

H20 (2) 1969, nr. 10

bare drukken teruglopen bij hogere temperaturen, is de druk, welke in het transportsysteem zal worden toegelaten, gesteld op maximaal 45 mwk.
De toegepaste pvc-buizen zijn geschikt
voor een bedrijfsdruk van 60 mwk bij
een temperatuur van 20° C, proefdruk
bij deze temperatuur is 100 mwk.
De lineaire uitzettingscoëfficicnt van pvc
bedraagt 6 x 10"3 m'lm'/'C. Theoretisch
wordt een niet onder druk staande buis
van l m ' - gelegd bij 7° C - waardoor
water wordt gevoerd van 37° C : 1 x
(37-7) . 0,06 mm = 1,8 mm langer. Met
het oog hierop zijn pvc-buizen van 10 m'
lengte toegepast, gekoppeld door middel
van pvc-steekmoffen met rubbermanchetten, waarin tussen de spie-einden van
de buizen tenminste 20 mm vrije ruimte
werd gelaten, voor het opvangen van de
uitzetting bij in bedrijfstelling.
Bijzondere aandacht is ook besteed aan
de meetinstallaties.
Aangezien de prijs per m 3 van het gedestilleerd water hoog ligt, is er naar gestreefd de miswijzing van de opgestelde
Woltmann-meters tot het minimum te
beperken. Daartoe werd als rechte ongedeelde lengte buis vóór de meters 50 x
de inwendige diameter en na de meters
10 x de inwendige diameter aangehouden, waarbij ook oneffenheden door
wanddikteverschillen zijn vermeden.
Het gietijzeren huis en deksel van de
Woltmann-meters zijn inwendig door een
daarop door de fabrikant aangebrachte
speciale lak tegen aantasting beschermd.
3.5. Gebruik destillaat
De industrie zal het afgenomen gedestilleerde water voornamelijk benutten als
ketelsuppletiewater voor lage- of hogedrukstoomketels en als proceswater voor
speciale doeleinden. Voor de suppletie
van lagedrukstoomketels zal het water
geen verdere behandeling behoeven, doch
voor suppletiewater voor hogedrukstoomketels is een „polishing" noodzakelijk.
Bij de aanwezige industrie zal het gedestilleerde water in eerste instantie
worden benut als vervanging van het
effluent van de reeds aanwezige demineralisatie-installaties. Dit betekent voor
deze afnemers voorlopig alleen een besparing op variabele lasten, zoals gebruik aan chemicaliën, langere looptijden, minder waterverlies door regeneratie enz. De demineralisatie-installaties
zullen in perioden van onderbreking in
de leverantie van gedestilleerd water
wederom worden gevoed met het normale proceswater uit het leidingnet.
Het is voor de industrie belangrijk te
weten in hoeverre voor de toekomstige
behoefte ook een besparing op kapitaalslasten kan worden verkregen door geen
of minder gecompliceerde demineralisatie-installaties te installeren.
De
NV
Industriewatervoorziening
„Zeeuwsch-Vlaanderen" heeft thans in
samenwerking met de industrie in onderzoek op welke wijze periodes van onderbieking in de levering van gedestilleerd
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Afb. 15 - Spaarbekkens en zuiveringswerken pompstation Braakman. Op de voorgrond
het proefspaarbekken.

water op ekonomische wijze kunnen
worden overbrugd.
In principe staan de volgende mogelijkheden open:
— het „stand by" houden van demineralisatie-installaties bij de industrie
zelf;
— opslag van het destillaat in gesloten
reservoirs, hetzij centraal bij de waterfabriek, hetzij op het afnamepunt
bij de industrie;
— het bijplaatsen van een reserve-verdamperinstallatie;
— de opslag van het destillaat in een
open reservoir.
Indien in een open reservoir geen onaanvaardbare kwaliteitsverandering zou
optreden, lijkt de laatste oplossing het
meest ekonomisch. Voor de NV IWZV
is de laatste oplossing wel bijzonder interessant, aangezien op het pompstation
Braakman een proefspaarbekken, met
een netto inhoud van ca 70.000 m 3 , aanwezig is (zie afb. 15). Het ligt in de bedoeling in de praktijk na te gaan in
hoeverre door blootstelling aan de open
lucht, besmetting door vogels, regen,
groei van phytoplankton enz., de kwaliteit van het gedestilleerde water zal veranderen. Het onderzoek zal geruime tijd
vergen.
3.6. Proefverdamper
De Werkgroep Flashverdamping van de
NV KIWA, ingesteld door de Commissie Ontzouting, heeft besloten een door
Werkspoor-Amsterdam NV ontworpen
proefverdamper eerst een half jaar in
Terneuzen op te stellen, parallel aan de
commerciële verdampingsinstallatie. Op
deze wijze kan worden nagegaan in hoeverre de resultaten van een kleine proefinstallatie overeenkomen met die van
een installatie op technische schaal, zodat de „nulstand" van de proefverdamper kan worden bepaald. De proefver-

damper zal dus in eerste instantie worden gevoed met hetzelfde water als de
grote installatie.
4. Slotbeschouwing
Wanneer de tijdens de aanloopperiode
opgedane ervaringen maatgevend zijn
voor de gehele levensduur van de installatie, dan kan reeds nu worden gesteld
dat het „dual purpose" projekt aan de
hooggespannen verwachtingen voldoet.
Hiermee zou dan gelijktijdig de Nederlandse industrie die de vervaardiging
van de gehele installatie, van stoomketel
via turbogenerator tot waterfabriek op
zich nam, hebben bewezen dat zij ook
op het nog tamelijke nieuwe gebied van
de ontzouting van zeewater niet alleen
meetelt, doch baanbrekend werk kan
verrichten.
Indien het projekt in zijn volledigheid
zou slagen, zouden de waterleidingbedrijven ook in gebieden waar natuurlijke
zoetwaterbronnen ontbreken, ten aanzien
van industriewater een aktief verkoopbeleid kunnen voeren mits energie en
zout water in voldoende mate voorhanden zijn.
5. Literatuurlijst
Enige literatuurgegevens omtrent ontzouting en de installatie te Terneuzen.
Ir. G. H. The,
Water jaargang 51,no. 7.
Dr. Ir. C. F. Lerk,
Water jaargang 51,no.21.
Ir. J. H. van der Torren,
Water jaargang 51,no. 21.
Ir. C. Biemond
Water jaargang 51,no. 21.
Ir. P. R. Bom,
Water jaargang 52, no. 7.
Ir. T. Bogerd,
De Ingenieur jaargang 81, no. 13.
Ir. P. R. Bom,
De Ingenieur jaargang 81,no. 13.
235

