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Het afvalwater van Friesland Campina Foods wordt via een egalisatie tank d.m.v. een gemaal met een
persleiding naar de RWZI Beilen afgevoerd. De persleiding is 2500m lang met een diameter van
250mm. De leiding heeft 5 gestuurde boringen welke in HDPE zijn uitgevoerd. Het rioolgemaal heeft
een constante aanvoer van 190 m3/h, 24 uur lang. Als de capaciteit van dit gemaal terugloopt dan zal
het rioolgemaal in hoogwater situatie komen waardoor de aanvoer naar het rioolgemaal aangepast moet
worden, met als gevolg dat het waterschap niet meer aan zijn afnameverplichting voldoet (het
rioolgemaal heeft geen berging). Voorheen moest deze persleiding elke 2 maanden gepropt worden om
zijn debiet van 190 m3/h te kunnen halen. Onder proppen wordt verstaan, het schoonmaken van de
leidingen d.m.v. flexibele schuimprop. Voor het proppen is geen extra pomp nodig. Het rioolgemaal
drukt de prop op eigen kracht door de persleiding.
Tijdens een propsessie zijn meerdere proppen vast komen te zitten doordat er veel vaste delen in de
zinkers waren opgehoopt. De persleiding is destijds een paar weken buiten gebruik geweest omdat het
reinigen veel tijd heeft gekost. Deze persleiding heeft vanaf het begin al last van versmering zodat de
capaciteit terugloopt, als gevolg van kalkaanslag. Het ‘proppen’, oftewel schoonmaken, van de leidingen
is arbeidsintensief en kan hoog in de kosten oplopen. Deze varieerden van €1.500,- tot €25.000,- Euro
per propbeurt. Dit was voor RWZI Beilen de aanleiding om te kijken naar een oplosing. Zodoende kwam
Herman Kemkers, via Friesland Campina Foods, uit bij Jongsma Enginering Solutions (o.a.
gespecialiseerd in implementatie/verkoop van juist afgestemde anti-kalk installaties). Samen is er
gekeken naar het optimaliseren van de aanslag binnen de leidingen.
In december 2014 is er door Jongsma Engineering Solutions een juist afgestemde
kalkbestrijdingstoestel, genaamd D-CALC, geleverd. RWZI Beilen heeft binnen één jaar de investering
terugverdiend, en na het aanbrengen van D-CALC is duidelijk te zien dat de aanslag in de persleiding
binnen datzelfde jaar verdwenen is (zie foto’s). Ook is de hoeveelheid kalkaanslag in de leiding
teruggebracht van 1-1,5cm tot 0-0,5cm. Het overmatig proppen (6 keer per jaar) is niet meer nodig als
gevolg van de zuivering door D-CALC, en gebeurd nu uit voorzorg slechts 1 keer per jaar. Tevens zijn
er geen verdere onderhoudskosten. De resultaten laten zien dat dit een nieuwe markt opent naar alle
waterschappen die te maken hebben met (kalk)aanslag en/of soortgelijke problemen.
Het type D-CALC toestel hangt af van de grootte van gebouwen, doorsnede waterleiding en daarbij het
waterverbruik per uur. De website www.kalkbestrijding.nl geeft een duidelijk overzicht van het
assortiment en verdere specifieke informatie over het product zelf.
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