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DevootstedrinkwaterzuivenryvandeBeneluxheeft.geïnvesteerdinlevenn^jszekerheid.DeredundantietsN-2,deproductieisverdeeldovertweeonafhankelijke zuiveringsstratenendeprocesautomattserm^isdusdanig datderisico'sopbednjfsuitval zijn^eminimaliseerd.Eenrondleidingdoor
deze4ojaar oudedrinkwaterfabriek nieuwestijl.
Dehoofddesinfectie vanBerenplaat isverhuisd.Perïjanuari 2006geldenlageregrenswaardenvoordenevenproductendiegevormd
wordenbijdesinfectie metchloorbleekloog.
Omtegelijkookdesmaakproblemen het hoofd
tebiedenisdechloorbleeklooginstallatiein
hetdoseergebouwopstand-bygezetenvindt
dehoofddesinfectie (inactivatievanruwwaterpathogenen)plaatsindetweenieuwe,onafhankelijk vanelkaarbedreven,UV-gebouwen.
Dechloorbleeklooginstallatie inhetdoseergebouwisalleennogbeschikbaarbijcalamiteiten.
DeUV-installatieineenUV-gebouw
bestaatuitzessträngenmetelktweereactoren.EenStrangheeft eencapaciteitvan 1000à
3100kubiekemeterperuur.Ineensträng
wordthetwatergedesinfecteerd meteendosis
van70mj/cm2,geleverddoor20middendruk
UV-lampen(200-300nm).Dedosisisgebaseerd
opeengarantievaneenlogverwijdering van
!,5vansporensulfietreducerendeClostridia
(SSRC),meteenzolaagmogelijk energieverlies
enbijproductvorming (nitriet,norm
0,10mg/l).Chemicaliën,zoalschloorbleekloog,
wordenniettoegevoegd,zodatgeenverslechteringvangeurensmaakoptreedt.Hetaantal
benodigdesträngenendeintensiteitvanhet
UV-lichtstellenzichautomatisch inopbasis
vanprocesdebiet,waterkwaliteit(UV-transtnissie,85-92%)enlampconditie (leeftijd).

eenkleinehoeveelheidchloorbleekloogingebrachtomhetstilstaandewaterindesträng
vrijvannagroeitehouden.Dezemaatregelen
garanderendatnietvoldoende gedesinfecteerd
waternooitdeUV-installatiekanverlaten.
Filterregeling
Denazuiveringbestaatperstraatuiteen
UV-gebouwentweeactiefkoolfiltergebouwen
(AKF-gebouwen).Nade hoofddesinfectie
wordt hetwaternaardetweemaalelfstalen
filterketels geleid,meteendiametervanzes
metereneenhoogtevanruimachtmeter.Via
eencentraalgeplaatsteinvoerleidingkomthet
proceswaterboveninhetfilterterecht,waarna
neerwaartsdeviermeterdikkelaagactieve

koolwordtgepasseerdmeteenschijnbarecontacttijd (EBCT)variërend tusseneenendrie
kwartier.Reuk-ensmaakstoffen, organische
stofenmicroverontreinigingen (bijvoorbeeld
bestrijdingsmiddelen) wordenuithetwater
verwijderd.
Viaeenfilterregelingwordtgegarandeerd
dathetdebietdoorelkeketelhetzelfde is.Het
filterbed metdegrootstedrukvalendaardoor
maximaalgeopendefiltraatregelklepbepaalt
hetdebietvooralleketels.Opde filtraatregelafsluitersziteenminimumdrukregeling om
bijlaagniveauindenageschakelde reinwaterreservoirsleegloopvandefilterketelstevoorkomen.Dekoolwordteensindetweeweken
metlucht(55Nm/u)enwater(14-26m/u)
teruggespoeld.Elketweejaarwordtdekool
geregenereerddoordefabrikant. Hetlegenen
weervullenvandefilterketelsgebeurtopde
Berenplaatvrijwelgeheelautomatisch.Met
bedrijfswater wordtdedrogekooltoteen
koolslurrygemaakt.Bijhetvullenenleeghalenvandefilterketelswordtdekoolslurrystroomdoordeleidingengecontroleerdmet
eenspecialedebietmeter,zodatdekoolniet
bezinktindeleidingen.
Doseringen nazuivering
OmdepHophetjuisteniveautebrengen,
wordtnatronlooggedoseerdnade koolfiltratie.VooreenpH-correctietotcirca8,0à8,3 is 1
tot2mg/l25%-oplossingnatronloognodig.
Indiennoodzakelijkwordt, seizoensafhankelijk,zuurstofgedoseerdvoorverrijkingtot5à6

mg/l.
Alslaatstezuiveringsstap vindt nadesinfectiemetchloordioxideplaatsvoordeafdodingvanmicrobiologischeorganismeninhet
fikraat,omnagroeiinhetleidingnet tevoor-

Dekeldervanhetkoolfiltergeboouwmetvijfvandeelfketels.

Bijzondereaandachtisbesteedaandekwaliteitsborgingbijonverhooptinstoringvallen
van(eenonderdeelvan)deUV-installatie.De
strängenvangenkleinestoringen moeiteloos
op.Bijgrotestoringen,waarbijdeintegriteit
vandedesinfectie ingevaarkomt,wordtautomatischeenprocesstopenspuivaneventueel
onvollediggedesinfecteerd wateringezet.TenslottewordtbijuitschakelingvaneenStrang
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komen.Dedoseringisrelatieflaag(van0,07tot
maximaal0,2mg/l)enafhankelijk vande
DOC-verlaging(voornamelijkadsorptief) door
deactiefkoolfilters.
Dechloordioxidewordtinhetchemicalièngebouwbereiduitzoutzuur en natriumchloriet.Inditgebouwwordtbehalvedezoutzuurennatriumchloriet(elkdrietanks),ook
denatronloogopgeslagen(viertanks,elkmet
eenbrutoinhoud van 198kubiekemeter). De
vierdechemischestofdieisopgeslagen inhet
chemicaliëngebouw,wordtgedoseerd inde
voorzuivering:zwavelzuur.Vloeibaarzuurstof
wordtopgeslagen inverticalecryogeentanks
openigeafstand aanweerszijden vanhetchemicaliëngebouw.
Wijzigingen voorzuivering
Hetlagedrukpompstation levertruwwater,afkomstig uitdeBiesbosch,aandevoorzuivering.Nademicrozeven,wordt indecascades
zwavelzuur{96%,3-8mg/l)gedoseerdomeen
pHvan7,1 tebereiken.Dedosisis afhankelijk
vanhetproceswaterdebiet,deruwwater-pH en

deijzerdosering enwordtautomatischgecorrigeerdopdegemeten influent-pH vandenageschakeldevlokkendekenapparaten. Doorde
lagezuurgraad vindtvergaande verwijdering
vanorganischestofindevlokkendekenapparatenplaats,waardoorindenazuiveringdeUVdosismeteenlagereenergie-inbrengkan
wordengerealiseerdendeverzadigingvande
actiefkoolwordt beperkt.
Nadezwavelzuurdoseringwordencoagulant(ferrichloride, 12%,4-7mg/l)en,bijtemperaturenonderde15°C,vlokhulpmiddeltoegediend.Humuszuren enzwevende stoffen
wordenhierdooringeslotenin ijzerhydroxidevlokkenenzoafgevangen indevlokkendekenapparatenendedubbellaagsfilters.Dehiervoorreedsbestaandeinstallatieszijn
gerenoveerd,zodatmaximale bedrijfszekerheid isgegarandeerd.Tussendevlokkendekenapparatenendedubbellaagsfilters wordtnatronloog(25%,10-18mg/l)gedoseerdomde
zuurgraad weertecorrigeren tot8,1.Eventuele
kalkafzetting vindtzoplaatsindedubbellaagsfilters ennietindeUV-installatie.De

Berenplaatbijnacht:tweeW-gebouwenmetpaarselichtlijnende44actiefkooljilterketels.Opdeachtergrondhetspaarbekken.
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loogdosiswordtbepaalddoorhetproceswaterdebietgecombineerd meteenfeed-forward op
deinfluent-pH vande vlokkendekenapparaten.
Devoormaligedoseringen vanchloorbleekloogindedetentiekelder (hoofddesinfectie,doseergebouw)eninde buffêrkelder
(nadesinfectie,filtergebouw)zijn uiteraard
gestopt.Niettemin zijndeinstallaties intact
gelaten tenbehoevevanbijzondere situaties
(parallel bedrijf].
Dubbellaagsfilters
Vaneenenkellaagsfiltratiestap metkoolis
inhetfiltergebouwovergestapt naareendubbellaagsfiltratiestap metzanden hydro-antraciet.Desnelfilterszijnomgebouwd,omdatde
adsorptievekoolstapvoordeverwijdering van
bestrijdingmiddelen enorganischestoffen is
verplaatst naardeactiefkoolfilters. Hetvoordeelvaneendubbellaagsfilter isdegroterebergingscapaciteit vanzwevendestoffen en
vlokkenendedaaruitvoortvloeiende langere
looptijden enlagerespoelwaterverliezen.De
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Cijfers
aantalstraten:
producticdebietbijregulier bedrijf:
aantalvlokkendekenapparaten:
oppervlaktebelasting vlokkendekenapparaten:
aantal dubbellaagsfilters:
oppervlaktebelasting:
aantal UV-strangen:
UV-dosis:
aantalactiefkoolfiltets:
filtervolume:

troebelheid nadedubbellaagsfiltratieis
kleinerdano,iFTE.
Naasthetvervangen vancirca2.500
kubiekemeterfiltermediumishetspoelsysteemaangepast.Devanoudshetaanwezige
asbestcementdrainage-enspoelbuizen zijn
verwijderd envervangendoorintotaalzo'n20
kilometeraangesleufd buisoppervlak voorde
waterspoelingendenieuweluchtspoeling.
Heteffluent vande dubbellaagsfilters
stroomtuit indebufferkelder, vanwaarhet
wordtverpomptdoorhet middendrukpompstation.Ditpompstation levertnietmeer
directaandereinwaterreservoirs,maaraande
processtappenindenieuwenazuivering.Om
dezenieuwewaterloopmogelijk temaken isde
opvoercapaciteitvanditpompstationverhoogdtot 22meter,doordepompenuitte
ru
sten metnieuwepompwaaiersenzwaardere
motoren.Omonderdrukken bijuitvalvanhet
pompstation tevoorkomen,isperstraateen
Waterslagketel toegevoegd.Tevensishet
°crgendvolumevandebufïerkeldet vergroot
enhetbijbehorende terreinleidingwerkgrootschaligopdeschopgegaan.Eenoverkoepelenderegelingisdoorgevoerddiezorgdraagt
voorhetautomatisch startenenstoppenvan
devolledige zuiveringsstraten.
Leveringszekerheid
Berenplaatbestaatsindsdenieuwbouwin
feiteuittweestriktgescheiden,identieke
Waterzuiveringen:straat 1 en2.Alszichproblemenvoordoenineenstraat,kandeandere
straatongehinderddoordraaien.Zohebbende
stratenookhuneigen energievoorziening.
Bijeengrootschaligestoringofeencalamiteit,dienietopgevangen kanwotdendoor
extraproductievanandere waterzuiveringen
v
anEvides,heeft deBerenplaat nogeennoodmaatregelachterdehand.Inoverlegmetde
InspecteurvanhetMinisterievanVolksgezondheid kanbeslotenwordenoverteschakelennaarhet'parallelbedrijf. Devoor-en
nazuiveringwordenontkoppeld enproducetenonafhankelijk vanelkaardrinkwater.
Naastdereguliereruwwaterinnamedoorhet
'agedrukpompstation wordteenextra ruwwaterstroomingenomenendirect naardenazui-

3.500-9.300m'peruurperstraat
40perstraat
maximaal4,8m' perm2peruur
12perstraat
maximaal9,4m'perm2peruur
6perstraat
70mjpercm2
22perstraat
112m

veringgeleid.Devoorzuiveringwordtweerop
de'ouderwetse'manierbedrevenmetchloorbleekloogalshoofddesinfectiemiddel. Inde
nazuiveringwordt nadeUV-installatieferrichloridegedoseerd,voorvlokverwijdering in
deactiefkoolfilterketels. Delooptijden vande
filters zullendaardoorveelkorterworden.
Ookvoordeenergievoorzieningzijn noodmaatregelen mogelijk: naastdevastopgestelde
noodstroomaggregaten kanelkgebouw
gevoedwordendooreenmobielnoodstroomaggregaat.Ombijuitvalvandeenergievoorzieningdehoofddesinfectie tewaarborgen,
zijndeUV-installatiesbovendien voorzienvan
noodbatterijen. Dezeoverbruggen detijd
tussen uitvalvandeenergievoorzieningvan
hetnutsbedrijfenhetinkomenvandenoodstroomaggregaten.
Procesautomatisering
Deautomatisering vanhetprocesisingerichtophetgeheelzondermenselijk ingrijpen
handhaven vandekwaliteitenkwantiteit.Bij
falen vaneenhedenwordenautomatischvervangendeeenheden ingeschakeld.Ditmaakt
onbemand draaienvandegeheleproductielocatiemogelijk. Deeenduidigewijzevan
bedieningenoverzichtelijkepresentatieophet
beeldschermmoethetprocesvooroperators
efficiënt eneffectief maken.
Medeomvolledigeautomatische besturingmogelijk temakenishetprocesuitgerust
metredundanteeenheden.Denazuivering
kentperstraatbijvoorbeeld tweeextraUVstrangen,eenextraactiefkoolfilterketel (bij
maximaleproductie)enmeerdere redundante
doseereenheden.Ruim 2.500instrumenten,
afsluiters,pompenenregelafsluiters regelen
deproductieen dekwaliteitvanhetdrinkwaterindenazuivering.Hiervoorzijn ruim
6.300signalen uit hetveldnodig.Meerdan85
procentervanwordtviaveldbussen verstuurd.
Hiermeeishetmogelijk veelinformatieover
destatusvaninstrumenten enapparatenvia
éénkabeldoortegevenaanhetbesturingssysteem.Behalvebesparingindebekabeling
encompacterei/o-kaarten(aanzienlijk minder
ruimtebeslag) isookhetenergieverbruikvan

bussystemenveellagerdanhetequivalentaan
separatekabels.
Develdbussystemen Profibus DPenFoundationFieldbus wordentoegepast indenazuivering.Metdeeerstewordendediscrete
signalenvanonderdelen naarhetbesturingssysteeminéénkabelgebundeld.Hettweede
veldbussysteem wordtgebruikt voorhetdoorgevenvaninformatie van procesinstrumenten:
opafstand isonderanderetezienwatdestatus
vanhetinstrument isenkaninhetbesturingssysteemeenwaarschuwingwordengegenereerdwanneeronderhoud nodigis.Hierdoorkandepreventiefonderhoudcyclus
optimaalopgerektworden.
Hettoegepasteautomatiseringssysteemis
ontworpen vooreeninstallatiediegebruik
maaktvanveldbussenvoordesignaaluitwisseling.Specifieke kenmerken hiervanzijndegrafische configureeromgeving,dediagnotische
optiesenheton-linekunnenmeekijken met
hetproductieproces.Deelektrotechnische
dienstkanmetdeconfigureeromgeving makkelijkzienwatwerkelijkwordtgemetenenwat
aanhetbesturingssysteem wordtdoorgegeven.
Ookwordtdeproductiegeschiedenis opgeslagenenkunnentrendplaatjes opeenvoudige
wijzewordensamengesteldengeprint.
Architectuur
ProductielocatieBerenplaatgenietbij
architectenbekendheiddoordeindrukwekkendegebouwenvanWimQuist.Hetmajestueuzefiltergebouwmetdetothetdakuitwaaierendekolommenenglasgevel,het
hoofdgebouw oppaleninhetwaterende
enorme,rondereinwaterreservoirs zijnzeer
fotogeniek. QuistWintermansArchitekten
stondbijhetontwerpenvandeuitbreiding
voordeopgaveomeenontspannen interpretatievanovereenkomstenverschiltecreëren
tussen hetindejarenzestigontworpen bedrijf
endeuitbreidingvoordenieuwezuiveringstechnologiemetUV-Iicht.
Indehelderesfeermetbijzondere lichtsituatiesbovenhetspaarbekken,het filtergebouwendeenormewaterreservoirs,zijn,gelet
opdegesteldeeisenvanveiligheid,degebouwenalsgeslotenzachtglanzendevolumesaan
eencentraleasgegroepeerd.DetweeUVgebouwen worden'opgetild'bovenhetmaaivelddoorde'savondsverlichteglasstrooken
lijken zotezweven.Binneninzorgtdelage
glasstrookvooreenmooilichteffect opdevloer
eneenzachteweerkaatsingophet imposante
leidingwerkvandeUV-sttangen.
AchterdeUV-gebouwen ligthetveldmet
sttenggeordendeactiefkoolfilters. Hetchemicaliëngebouw,omdeoudeproeffabriek heengebouwd,endevuilwaterkelder, metdegele
pompen voordedeur,begrenzendecentrale
as.«"
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