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Evidesstelt uitbreiding
Berenplaat fasegewijs
in bedrijf
De900.000huishoudelijkeklantenendeindustrieinhetvoorzieningsgebiedvandeBerenplaatvan
Evidesknjgensindsnovember2005helderdrinkwaterdatgeproduceerdismetdenieuwstezuiveringstechniekendieinNederlandvoorhandenzijn.Dedwingendedeadlinewas 1januari2006.Vanafdat
momentmochtgeenchloorbleekloogmeeralshoo/ddesinjêctiemidde!wordentoegepastinhetdrinkwaterproductiebedrijf!Tijdenshetinbedrij/stellenvandenieuweinstallatie(denazuivering]moestde
waterproductievandeBerenplaat(devoorzuiveringjgewoondoorgaan.Diemochtzominmogelijkhindervandeveletestsondervinden.Detestperiodeisdaarominmeerderefasenopgeknipt,mettoenemende
invloedopdedrinkwaterproductieeneenverschuivingvandeverantwoordelijkheid vandetesten.
Devoorbereidingen voorhetin bedrijf
stellen begonnen inhet najaar van2004,
driekwartjaar nadeeersteheipaalvoorde
uitbreidingvandeBerenplaat.Drietestcoördinatoren werden aangesteld:éénvoorde
UV-installaties,éénvoordeactiefkoolfilters
endevuilwaterkelder enéénvoorhetchemicaliëngebouw.Opbasisvandeprocesbeschrijvingen inventariseerden zij welke
werkzaamheden nodigwarenomdeuitbreidingvandeBerenplaat ronddeopleveringsdatum succesvolovertedragen.
Indeeerstetestfase isdenazuiveringvolledigonafhankelijk vandevoorzuivering.Als
onafhankelijke testwaterbron wordt daartoe
hetruwwatertransportpompstation (RWTP)
gebruikt.DitiseenvoorzieningopdeBerenplaatombijcalamiteiten hetproductiebedrijfKralingenvanruwwater te kunnen
vc
voorzien,maardieverdernietinhet regulie-

reproceswordtgebruikt.Bijhetnieuweproductiebedrijfvan deBerenplaat zalhetRWTP
ptoceswaterleverenalsbijcalamiteiten overgeschakeld moetworden naarhetparallelbedrijf Devoor-ennazuiveringworden dan
ontkoppeldenproduceren onafhankelijk van
elkaardrinkwater (zievooreenmeeruitgebreideuitleghetPlatformartikel 'Betenplaat
NieuweStijl'oppagina41).
HetRWTPkanmaximaal4.000kubieke
meter waterperuur aande nazuivering
leveren,terwijleenzuiveringsstraat vande
Berenplaateenmaximaaldebietvan9.300
kubiekemeter peruur kanverwerken.Door
detestfasering speeltdezebeperkte testwaterhoeveelheid nauwelijks eenrol.Teneerste
isdebouwplanning nietvoorallegebouwen
gelijk.Straat 2 loopt,conform planning,continu eenpaarweken vooropderealisatievan
straat 1,juist omdaarmeeeenfasering van
detestenmogelijk temaken.Tweedeaspect

waardoor detestengefaseerd worden uitgevoerd,isdekwaliteitscontrole.Om teonderzoeken ofdeactiefkoolfilters goed functioneren nadeUV-desinfectiestap, moet dit
UV-gebouweerstgetest zijn.

Planning
Detestplanning volgt hierdoor zowelde
bouwvoortgangalsde proceswaterstroom.
Eerstishet,voorhetparallelbedrijfaangepaste,RWTPgetest.Methet watervanhet
RWTPkanUV-gebouw 2worden beproefd.
Heteffluent vandeUV-installatiezalviade
influentheader vaneenactiefkoolfiltergebouwdirectworden afgevoerd opdeoverstort,dieafvoert ophetspaarbekken.Op23
mei,enigszins laterdande oorspronkelijke
planning,ishetzover:hetRWTPpompt
voordeeerstemaalwater naarUV-gebouw2,
deeerstetetestensträngwordt doorstroomd
enhet testwater wordt viaactief koolfiltergebouw 2.2endeoverstort afgevoerd naar
hetspaarbekken. Deaannemers moeten vanafdatmoment toestemming hebben om
werkzaamheden uit tevoeren in UV-gebouw
2.Na het'kwantitatief onderzoekofpompen,kleppen,doseringen en- overkoepelend
-deprocesautomatisering volgens het ontwerpfunctioneren, volgthet kwalitatieve
onderzoek vandeheleUV-installatie.Alsna
monstername deanalyseresultaten tevreden
stellen,geeft deafdelingTechnologie&
Bronnen hetbetreffende installatieonderdeelvrij. Het nu bewezen gedesinfecteerde
watervandeUV-installatie wordt gebruikt
doordetestcoórdinatoromheteerstegerealiseerdeactiefkoolfiltergebouw te testen.
Defiltratieprocedures wordengetest, terwijl
deketelsnognietgevuldzijn met actief
kool.Het testwater wordt nogsteeds afgevoerdnaathet spaarbekken.
Nadewatertesten vandenaelkaar
gereed komende actief koolfiltergebouwen

aprocesschemavandeBerenplaat.
( NHw zutvrinptopmProdurttotooMaDfnptMl )
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Hetjiltergebouwvan binnen.

volgteenperiodewaarin40vande44ketels
gevuld worden metactiefkool.Het unieke
kooltransportsysteem wordt hierdoor intensiefbeproefd. Nahetvullen wordt een filter
mproductiegenomen totdat bepaalde zuurstof-enpH-gehaltesworden bereikt,om
vervolgens het terugspoelen tetesten.Per
filtergebouw wordteenketel leeggelaten,
zodatviadezetestwater kanworden afgevoerdzonderdekooltebelasten.
Tegelijk met dewateriest in het actiefkoolfiltergebouw wordtookdevuilwaterkeldergetest,dievoldoendegereed isomde
vuilwaterstromen optevangen vande
nazuivering.Veelinstallatietestenlopen nu
parallel.Indezomerperiode beleeft deinbedrijfstelling vandeuitbreiding vande
Berenplaatzijn meestintensieve periode.
Hetchemicaliëngebouw komt als laatste
gereed.Ditheeft geenconsequenties voor
nettestenenfunctioneren vandeUV-instal'atie.Dechemicaliën diegedoseerd (kunnen)
Wordenbij UV,zijn afkomstig uit daartoe
ingepaste installaties indevoorzuivering,
'n deactiefkoolfiltergebouwen wordende
doseringen ineersteinstantie nietgetest.De
testen inhetchemicaliëngebouwworden
°Pgedeeld in tweefases:water-enchemicahëntesten.Zodraeeninstallatie inhetchemicaliëngebouwvoldoendegereed is,wordt
dezegetestmet water.Vanuitdemet water
gevuldeopslagtanks wordtgedoseerd in het
filtergebouwendeactief koolfiltergebouwen,zodatdirectookdedoseerinstallaties
m
et waterzijn getest.
Op 13 september vindt deeerstechemic
aliënlossingplaatsvanafdelosplaats basen
D1
Jhetchemicaliëngebouw:de natronloog'nstallatiewordtgetest met chemicaliën.

Eindseptember zijn deresultaten vande
inbedrijfstellingstesten dusdanigdattoestemming wordt verkregenomwateruitde
voorzuiveringaftetappen voorhet testen
vandenieuweinstallaties.Omdit terealiserenmoetdenazuiveringaandevoorzuiveringgekoppeld worden.Perstraat moetde
terreinleiding tussen middendrukpompstationenreinwaterreservoir wordenopengesnedenendenazuivering 'tussengevoegd'
worden.Hierbij wordtdirectookde afvoer
vandenazuivering (effluentleidingen vande
actiefkoolfiltergebouwen) aangesloten opde
reinwaterreservoirs.OmdatdeBerenplaat
drinkwater moetblijven produceren, worden inhetmiddendrukpompstation afsluiterszodaniggeschakeldengeknepen datde
voorzuivering viabestaande noodleidingen
ooknogdirectaande reinwaterreservoirs
levert.Devoorzuiveringdraaitvanafdit
moment dusopvolletoeren.Degecompliceerdeeningrijpende ombouw wordt inéén
weekgerealiseerd.
Op29septembergaatUV-2inbedrijfmet
(reedsgedesinfecteerd) voorzuiveringswater.
Doordezekoppelingneemtdeuitbreiding
nietalleen'kostbaar'drinkwaterafvande
oorspronkelijke Berenplaat,ookbeveiligingen
indeinstallatieskunnenvanafdit moment
invloedhebbenopdevoorzuivering.Alsde
UV-installatiefaalt,zaldevoorzuiveringin
diestraatookuitvallen.HetdoordeuitgebreideBerenplaatgeproduceerdewaterwordtvia
eenverbindingsleidingnaardeoverstortnog
steedsafgevoerd naarhetspaarbekken: tijdens
hetheletraject isintotaalcirca20miljoen
kubiekemetertestwater rondgepompt.
Delaatstetesten worden uitgevoerd.
Straat2wordtvoordelaatstemaalgevoed

doorhetRWTPomhetparallelbedrijfkwalitatieftetesten.Delaatstechemicaliëninstallatieswordeninbedrijfgesteld.Naast
hetonderzoekenenverhelpenvanoptredendestoringen,bezoekendetestcoördinatoren
veelvuldigdewacht.Dewachtdienstploegen
wordenviadebedieningsschermen vertrouwdgemaaktmetdeinstallatie,omdat zij
dezebinnenkortzullenmoeten bedrijven.
HettweedeenlaatstedirectiebesluitvanEvidesisaanstaande:inmiddelsbestaat voldoendevertrouweninhetintegraal functioneren
vanvoor-ennazuiveringomdrinkwater te
produceren enteleverenaandeklant.Op21
november wordendetestrunsgestopt.Alle
afsluiters wordenzodanigingestelddatalle
procesonderdelenopdejuistewijzeaan
elkaargekoppeldzijn.Onverhoopt valtookde
voorzuiveringuit,maaralsnellukthetom
zowelstraat 1 alsstraat2weerinbedrijfte
nemen.Omdrieuur'smiddagswordtgeleidelijkovergeschakeldnaarhetnieuwezuiveringsproces.Alleafsluiters vanennaarde
nazuiveringwordengeopendendeafsluiters
indenoodleidingen tussendevoorzuivering
endereinwaterreservoirsworden langzaam
gesloten,waardoordewaterstroomvande
voorzuivering,viadenazuiveringnaarde
reinwaterreservoirs opgangkomt.Tenslotte
wordendechloorbleekloogdoseringen inde
voorzuiveringuitgezet.Vanafietsovervier
uur maaktEvidesheerlijk helderdrinkwater
metdenieuwstezuiveringstechnieken die
voorhandenzijn.%
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