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Projectbeschrijving 
 

Introductie 

In de eerste periode van jaar 3 staan de onderwerpen Stroming en Corrigerende Organen op de agenda. Voor dit 

project zijn Broom-producent ICL-IP én de Proeffabriek van Scalda jullie opdrachtgevers. 

In dit project ga je weer in duo’s aan de slag. De planning en volgorde van de opdrachten kun je voor een deel zelf 

bepalen, dus een goede overall planning en beheersing is erg belangrijk.  

Succes! 

Leerdoelen project ‘Neem de leiding’: 

Na afloop van deze periode kun je: 

Algemeen: 

 Een Plan van Aanpak schrijven. 
 Een tijdsplanning en een werkverdeling opstellen en bewaken. 
 Gegevens uit een procesverloop verzamelen, analyseren en hieruit conclusies trekken. 
 Een posterpresentatie geven. 
 Correct omgaan met materialen en middelen. 
 Gegevens afleiden uit een gesimuleerde omgeving. 
 Tekenen in Visio op basis van gegevens uit een praktijksituatie. 
 Veilig werken volgens voorschriften op het gebied van milieu, ARBO en veiligheid. 
 Wiskundige vaardigheden toepassen bij het benodigde rekenwerk. 
 Vaardigheden in Excel toepassen bij het benodigde rekenwerk. 

 

Specifiek: 

 Metingen uitvoeren in de proeffabriek en in een computergesimuleerde omgeving. 
 Kennis en inzicht t.a.v. stromingsleer en stromingsweerstanden gebruiken bij het oplossen van problemen 

in de (gesimuleerde) praktijk. 
 Berekenen en verklaren van het verschil tussen het theoretisch en daadwerkelijke bedrijfspunt. 
 Rendementen m.b.t. stromingsleer berekenen en interpreteren. 
 De NPSH waarde berekenen en interpreteren voor het installeren van een pomp. 
 De benodigde pomp druk voor een leidingsysteem berekenen.  
 De leidingkarakteristiek van een leidingsysteem bepalen.  
 De relatie kunnen leggen tussen de pomp- en leidingkarakteristiek.  
 Kennis en inzicht t.a.v. corrigerende organen (regelkleppen) gebruiken bij het oplossen van problemen in 

de (gesimuleerde) praktijk. 
 De invloed van drukval op corrigerende organen verklaren. 
 De verschillen uitleggen tussen parallel en seriegeschakelde pompen en de invloed hiervan op druk en 

debiet.  
 Eerstelijns onderhoud uitvoeren aan een pomp. 
 De oorzaken en gevolgen van cavitatie herkennen en toelichten. 
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Workshops pompunits EPZ en Krohne: 

 Centrifugaalpompen onder verschillende procescondities bedienen en de situaties verklaren. 
 Centrifugaalpompen bedienen in verschillende situaties (leidingen met verschillende diameters) en 

verklaren. 
 Instellen en regelen van flowregelingen. 
 Serie en parallel schakelen van pompen. 
 Het opstellen van pomp en leidingkarakteristieken. 
 Aantonen van cavitatie.  
 Meten en berekenen van debiet in een leiding. 

 

Voorkennis 

Projectmatig werken 

Procesbeheersing niveau 4 

Procestechniek niveau 4 

Veiligheid 

Rekenvaardigheden 

Simulatie vaardigheden 

Bedieningsvaardigheden 

Onderhoudsvaardigheden 

 

 

De opdrachtgevers 

ICL-IP Terneuzen is producent van een breed scala aan producten. De grondstof is in de meeste gevallen pure 

broom, dat uit de Dode Zee wordt gewonnen. De toepassingen van broom vind je bijvoorbeeld in brandvertragende 

middelen, life science producten, automobiel industrie, verf, de foto-industrie, bij oliewinning en in de behandeling 

van diverse waterstromen. 

 

ICL-IP Terneuzen (voorheen Broomchemie) is onderdeel van de Israëlische multinational ICL-(Israel Chemicals 

Limited) Industrial Products, de grootste broomproducent ter wereld. Meer informatie vind je op: www.icl-ip.com . 

 

Leeromgeving Scalda 

De warmtewisselaar HX1200, de destillatiekolom, de EPZ pomp-unit en de Krohne pomp-unit in de Proeffabriek 

worden ingezet als leeromgeving. Daarnaast wordt de simulatieomgeving Proces Studio gebruikt. 

  

http://www.icl-ip.com/
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Werkprocessen Competenties 

KT 1 1.1 Voorbereiden productieproces A:Beslissen en activiteiten initiëren 

  1.2 Bedienen apparatuur C:Begeleiden 

  1.3 Bewaken procesverloop E: Samenwerken en overleggen 

  1.5 Onderhouden apparatuur J: Formuleren en rapporteren 

  
    1.6 Bewaken en bijsturen geautomatiseerde 

           processen (gesimuleerd) 
K: Vakdeskundigheid toepassen 

KT 2 2.1 Maken planning L: Materialen en middelen inzetten 

  2.2 Bewaken planning M/N: Analyseren/ Onderzoeken 

    P: Leren 

KT 3 3.1 Leveren input vanuit de werkvloer Q: Plannen en organiseren 

  3.2 Opstellen plan van aanpak voor werkvloer S: Kwaliteit leveren 

  3.3 Uitvoeren onderzoekwerkzaamheden T: Instructies en procedures 

    V: Met druk en tegenslag omgaan 
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De opdrachten 
Hieronder vind je de opdrachten voor dit project. Zorg zelf voor een goede planning! 

Algemeen 

 Maak  een Plan van Aanpak. Gebruik het format uit de bijlage.   
 Maak een gedetailleerde strokenplanning en werkverdeling in Excel of Visio.   
 Let op: Je mag pas aan de slag met het project als het Plan van Aanpak én de planning goedgekeurd zijn door de 

projectbegeleider. 

 

 

1. Proeffabriek: Bedrijfspunt HX1200, theorie vs. praktijk 

De Werkgroep Proeffabriek van Scalda heeft de taak de Proeffabriek als moderne leeromgeving in Terneuzen verder 

te verbeteren. De werkgroep heeft sinds kort het vermoeden dat het theoretisch bedrijfspunt van de HX1200 sterk 

afwijkt van het daadwerkelijke bedrijfspunt in de praktijk. We praten hier over het theoretisch bedrijfspunt binnen 

de stromingsleer en niet over de warmteoverdracht. 

De pomp betreft een M3 pomp met de pompkarakteristiek uit bijlage 5 

Jullie opdracht: 

Bereken het theoretische en daadwerkelijke bedrijfspunt van de HX1200. Onderzoek in hoeverre er een 

noemenswaardig verschil bestaat tussen theorie en praktijk en geef een goede verklaring.   

Gebruik de onderstaande deelopdrachten én de simulatie van de warmtewisselaar in Proces Studio. 

Opmerkingen:  

- Je mag de weerstand van de warmtewisselaar zelf verwaarlozen.  

- Vertakkingen waarbij de productstroom recht doorgaat, mag je verwaarlozen als extra 

   weerstand. 

- Verdeelkruis bij warmtewisselaar kan je als T-stuk behandelen. 

- K-waarde kogelhandafsluiter 0,06 (staat fout in tabellenboek) 

Instructies:  

 Stel eerst een gedetailleerd PFD op. 
 Inventariseer alle appendages (leidingen, bochten, T-stukken, leidinglengtes, diameters leidingen). 
 Geef voor alle appendages de K-waarden weer en voor al het (ter zake doende) leidingwerk de Pf waarde. Doe 

dit zowel voor meestroom als tegenstroom. 
 Bereken de theoretische leidingkarakteristiek en het bedrijfspunt. 
 Bereken de daadwerkelijke leidingkarakteristiek en  het bedrijfspunt.  
 
 
Extra vragen 
 
 Verklaar de verschillende waardes bij de mee- en tegenstroom berekeningen. Waardoor worden de verschillen 

veroorzaakt. 
 Verwerk je berekeningen in een dynamisch werkblad (Excel). 
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2. Proeffabriek: Onderzoek  naar voedingsklep FCV2200, destillatiekolom 

 

Achtergrond 

De werkgroep Proeffabriek heeft onlangs de doorstroomcapaciteit laten berekenen van de voedingsklep van de 

destillatiekolom. Nu blijkt dat de gegevens uit de praktijk afwijken van deze berekeningen. De werkgroep vraagt zich 

af hoe dit kan. Is er een rekenfout gemaakt of is er iets anders aan de hand? 

Jullie opdracht 

Onderzoek de oorzaak van het verschil in theoretische en daadwerkelijke doorstroomcapaciteit van de FCV2200. 

Instructies: 

 Maak een beschrijving van de werking van de regelklep.  

 Maak een beschrijving van de klepaandrijving. Verklaar hierbij ook het krachtenevenwicht. 

 Maak een beschrijving van het  toegepaste fail safe principe  

 Bereken Kv waarde (doorstromingsformule) 

 Bereken de theoretische doorstroomcapaciteit (in m3/h) van de voedingsklep bij een drukval van 1 bar 

over de klep.  

 Bekijk de daadwerkelijke doorstroom via de simulatie in Proces Studio (SIMEX21). Noteer de waardes in 

onderstaande tabel. 

 

Klepstand Flow 
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 Zet in je gemeten gegevens ineen grafiek. 

 Hoe noemen we dit grafiek. Motiveer je antwoord. 

 Wat kan je uit al deze gegevens opmaken en wat heeft dat te maken met de klepweerstand. 
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3 ICL-IP: Koelwaterleiding vervangen 

ICL-IP wil een oude koelwaterleiding vervangen. Zij vragen jullie hulp voor bij het benodigde denk- en rekenwerk 

voor deze (fictieve) opdracht. 

Jullie opdracht: 

Voer de onderstaande opdrachten uit voor ICL-IP. Let op: Deze opdracht bestaat uit vijf deelopdrachten. 

Deelopdracht 1: 

Op het terrein van ICL-IP bevindt zich een buffertank van 500 m3 voor de opslag van gefilterd kanaalwater, 

afkomstig van het kanaal Gent-Terneuzen dat langs ICL-IP loopt. Het koelwater is bedoeld voor de koeltoren die 98 

meter verderop staat. Door middel van het bedienen van enkele afsluiters en een regelklep kan het water via een 

ondergrondse stalen leiding, dankzij free flowing, van de buffertank naar de koeltoren stromen. Zie schets in bijlage 

3. 

Gegevens: 

Δh   5,0 m 

ρ   998 kg/m3 

kschuifafsluiter  0,2  

aantal afsluiters  4  

aantal haakse bochten 5 

aantal regelkleppen:  1  

khaakse_bocht  1,3  

kuitstroom tank  1  

kuitstroom koeltoren 1,5  

f   0,025  

l   ? m 

d   0,06 m 

v   1,00 m/s 

 

 Maak op basis van de schets in bijlage 3 een tekening van de huidige situatie in Visio. 
 Bereken het drukverlies als gevolg van de weerstand in de leiding. 
 Bij welke vloeistofhoogte in de buffertank is er geen garantie meer van toevoer van koelwater naar de 

koeltoren? 
 Geef een oplossing voor dit probleem, uitgaande van de bestaande situatie. 
 Geef de fail-safe positie aan van de benodigde regelklep. Onderbouw je keuze. 
 Werk je berekeningen uit in een dynamisch rekenblad (Excel). 
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Deelopdracht 2: 

De operator van ICL-IP heeft gesignaleerd dat de druk in de leiding de afgelopen maanden is afgenomen. 

Veldonderzoek wijst uit dat de huidige (20 jaar oude) stalen leiding ernstig lekt en vervangen moet worden.  ICL-IP 

wil graag een duurzame en onderhoudsvriendelijke oplossing en kiest daarom voor het aanleggen van een nieuwe 

leiding via de al bestaande pijpenbrug tussen het buffervat en de koeltoren. Zie schets in bijlage 4. 

Gegevens: 

Δh   5 m      

ρ   998 kg/m3      

kschuifafsluiter  0,2       

aantal afsluiters  4       

aantal haakse bochten 3       

khaakse_bocht  1,3       

kuitstroom tank  1       

kuitstroom koeltoren 1,5       

f   0,025       

l   110 m      

d   0,06 m      

v   3,5 m/s 

ηmechanisch  0,9 

ηvolumetrisch  0,8 

ηhydraulisch  0,8       

 

 Maak een nieuwe tekening (zie bijlage 4) van de situatie met de pijpenbrug in Visio. 
 Bereken het drukverlies door wrijving wanneer de koelwaterleiding via de pijpenbrug loopt. 
 Bereken het benodigde praktische pompvermogen en adviseer welk type pomp geschikt is. 
 Werk je berekeningen uit in een dynamisch rekenblad (Excel). 
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Deelopdracht 3: 

De benodigde pomp moet uiteraard op de juiste positie geïnstalleerd worden! 

Gegevens: 

lzuigleiding  2 m 

dzuigleiding  0,06 m 
 

 Bereken de beschikbare NPSH waarde (in bar en in meters) voor de pomp. 
 Verklaar het verband tussen NPSHbeschikbaar en NPSHvereist.. 
 Werk je berekeningen uit in een dynamisch rekenblad (Excel). 
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Deelopdracht 4: 

De regelklep aan de zijde van de koeltoren moet er voor zorgen dat de watertoevoer, druk en flow goed regelbaar 

is. 

 Zoek uit welk type regelklep het meest geschikt is. 
 Zoek uit welke plug het meest geschikt is. 
 

Deelopdracht 5: 

In verband met de brandveiligheid op het terrein wil ICL-IP een extra blusvoorziening aanbrengen in de buurt van de 

koeltoren. Hiervoor wil men een extra aftakking van de koelwaterleiding aanbrengen vóór de regelklep bij de 

koeltoren.  

Hiervoor gelden o.a. de volgende voorwaarden: 

 Er moet een extra pomp geïnstalleerd worden.  
 Wanneer de blusinstallatie in bedrijf is, wordt de niveauregelklep van de koeltoren op de hand dicht gezet. 
 De pompen moeten ook garant staan voor een constante druk in het bluswaternet (8 bar) en een druk voor 

het koelwatertransport van 1 bar. 
 Pas de tekening in Visio aan op basis van deze gegevens. 
 Maak een flowschema waarin aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

 

 

4 Proeffabriek: bijvullen Krone unit 

In deze opdracht even geen rekenwerk. Het is tijd om je onderhoud-skills als  operator te laten zien…   

De Krone unit dient bijgevuld te worden. In welke tank het zit, maakt niet uit, maar de hoeveelheid dient gelijk te 

zijn aan 80% vulling van 1 tank. 

De praktijk: 

 Zorg voor dat je begint voor de juiste veiligheidsmaatregelen. 
 Vul de Krone unit bij.  
 Werkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden onder begeleiding van een docent/begeleider. 

 

Na afloop: 

 Zorg dat de installatie veilig achtergelaten wordt. 
 Let op: Jullie kennis en handelingen worden tijdens de uitvoering beoordeeld (zie beoordelingsformulier, 

bijlage 2). 
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5 Proces Studio: Simulatieopdracht stromingsweerstanden 

 

Achtergrond 
Door middel van simulatieopdracht SIMEX24 krijg je inzicht in stromingsweerstanden bij diverse appendages. 

Daarnaast leer je de effecten herkennen van het parallel of serie schakelen van pompen. Je kan bij de berekening 

uitgaan van een leidingdiameter van 0.02m. 

 

Instructies 

 Zoek in Proces Studio SIMEX24 op. 
 Neem onderstaand schema over in Excel. 
 Lees de bijbehorende waarden af in de simulatie en vul de witte velden voor de vier situaties in.  
 Bereken vervolgens de gekleurde formule velden. 
 Vergelijk de gegevens en trek conclusies naar aanleiding van de verschillen. 
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Practicum 

Proeffabriek: Practicum EPZ unit, Krohne unit 

 

Achtergrond 
Deze periode besteed je een groot deel van de workshoptijd aan de practicumopdrachten voor de EPZ unit en de 

Krohne Unit. Let op: Werk je niet aan de practicumopdrachten, dan werk je aan de simulatie opdrachten in Proces 

Studio! 

 

EPZ-unit: 
Met behulp van de EPZ pomp unit wordt de werking van centrifugaalpompen onder verschillende procescondities 

gedemonstreerd. 

 

De volgende opdrachten kunnen met deze unit worden uitgevoerd. 

 Het bedienen van de pompen unit in handbedrijf. 

 Het bedienen en aflezen van het proces via het Siemens panel. 

 Het opereren van de afzonderlijke pompen. 

 Het opereren van de pompen in serie en parallel bedrijf. 

 Flow regeling met behulp van, pomptoerental regeling, bypass-sturing en klepsturing. 

 Het bedienen van de pompen door variatie van de procesparameters druk, flow, snelheid. 

 Het maken van pomp en leiding karakteristieken. 

 Aantonen van cavitatie. 

Let op: Elk duo werkt onder begeleiding van de workshop docent ‘zelfstandig’ aan de practicumopdrachten. De 

opdrachten vind je in de N@tschoolomgeving. 

Krohne unit: 

Met behulp van de Krohne pomp-unit wordt met behulp van de centrifugaalpompen het verpompen van water door 

leidingen met verschillende diameter gedemonstreerd. 
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Organisatie  & werkwijze 

Organisatie workshops: 

 Elke week staat er 4 uur workshoptijd gereserveerd in je rooster.  

 De workshop is opgedeeld in 2 x 2 uur. 

 Per sessie (2 uur) werken 4 duo’s aan de praktijkopdrachten (EPZ of Krohne). 

 Na twee uur mogen vier andere duo’s aan de slag. 

 Wanneer je niet ingeroosterd bent voor de EPZ of Krohne unit, werk je aan de simulatie opdrachten in 

Proces Studio. 

 De practicumopdrachten zijn bedoeld voor het vergroten van je praktijkvaardigheden, kennis en inzicht. De 

opdrachten worden niet met een cijfer beoordeeld.  Er geldt wel een aanwezigheid- en 

inspanningsverplichting! 

Werkwijze 

In dit project werk je als duo op de volgende manieren:  

 Projectbijeenkomsten: werken aan opdrachten en verwerken van resultaten 
 Praktijksessies: leren in de Proeffabriek 
 Simulatie: Opdrachten in  Proces Studio 
 Workshops: Practicumopdrachten EPZ unit en Krohne unit 

 
Tips en begeleiding krijg je van je docent of begeleider. 
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Producten en criteria  

 

Producten Criteria 

Plan van Aanpak  

Strokenplanning 

 

 PvA is uitgewerkt volgens format 

 PvA bevat goede analyse van de opdrachten 

 PvA bevat strokenplanning en werkverdeling (in Excel of 

Visio) 

 Strokenplanning bevat minimaal: hoofd en 

subactiviteiten/start/einde/duur/speling/relaties  

 De strokenplanning is realistisch 

 De strokenplanning is regelmatig gecontroleerd en 

bijgesteld 

 De controles en bijstellingen zijn vastgelegd in een logboek 

Bedrijfspunt HX1200 Er is een onderzoeksverslag (min. 5 A4) uitgewerkt met de 

volgende onderdelen: 

 Gedetailleerd PFD. 

 Inventarisatie appendages, inclusief K-waarden 

(mee/tegenstroom) 

 Berekening  theoretische leidingkarakteristiek en 

bedrijfspunt. 

 Berekening daadwerkelijke leidingkarakteristiek en  

bedrijfspunt.  

 Onderbouwde verklaring gevonden verschillen en 

consequenties voor bedrijfsvoering. 

 Berekening benodigd pompvermogen.  

 Alle berekeningen zijn uitgewerkt in Excel. 

 Alle analyses en beweringen zijn  onderbouwd met de juiste 

formules en/of theorie. 
 

Voedingsklep FCV2200, 

destillatiekolom 

Er is een onderzoeksverslag (min. 3 A4) uitgewerkt met de 

volgende onderdelen: 

 Beschrijving werking regelklep en klepaandrijving 

 Beschrijving toegepaste fail safe principe  

 Verklaring toepassing van ATO of ATC  

 Tekening krachtenevenwicht 

 Berekening Kv waarde 

 Berekening doorstroomcapaciteit (in m3/h) 

voedingsklep.  

 Bepaling klepkarakteristiek (in Excel). 

 Vergelijking en verklaring gegevens, juiste conclusie. 

 Alle berekeningen zijn uitgewerkt in Excel. 

 Alle analyses en beweringen zijn  onderbouwd met de 

juiste formules en/of theorie. 
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Vervanging 

koelwaterleiding ICL-IP 

Er is een verslag (min 7 A4) uitgewerkt met de volgende 

onderdelen: 

 

Deelopdracht 1: 

 Berekening vloeistofhoogte 

 Uitgewerkte oplossing drukverlies oorspronkelijke situatie 

 Juiste positie failsafe 

 Verklaring en/of conclusie 
 

Deelopdracht 2: 

 Berekening drukverlies nieuwe situatie 

 Berekening pompvermogen 

 Verklaring en/of conclusie 
 

Deelopdracht 3: 

 Berekening NPSH 

 Verklaring verband NPSH beschikbaar - vereist 

 Verklaring en/of conclusie 
 

 

Deelopdracht 4: 

 Onderbouwd voorstel type regelklep en plug 
 

Deelopdracht 5: 

 Berekening benodigde druk en debiet leiding 

 Kloppend flowschema op basis van voorwaarden 

 Verklaring en/of conclusie 

  

 Heldere schetsen/tekeningen van de drie situaties in Visio. 

 Alle berekeningen zijn uitgewerkt in Excel. 

 Alle analyses en beweringen zijn  onderbouwd met de juiste 

formules en/of theorie. 
 

SIMEX24 Er is een onderzoeksverslag uitgewerkt met de volgende 

onderdelen: 

 Excelformulier is correct opgesteld en ingevuld 

 Vergelijking en verklaring gegevens, juiste conclusies. 
 

Proeffabriek: bijvullen 

Krone unit 

 zie beoordelingsformulier 
 

Practicum EPZ unit, Krohne 

unit 

 Studenten waren aanwezig bij alle bijeenkomsten 

 Studenten hebben voldaan aan de inspanningsverplichting 
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Bijlage 2: Beoordelingsformulier:  Eerstelijns onderhoud 
  

Naam student: 

Naam begeleider:  

Uitvoeringsdatum: 

Werkprocessen:  1.5 Onderhouden apparatuur 

 

 

Leerdoelen 

 

Beoordeling Begeleider 

 

O    V    G 

 

O    V    G 

 Student kan de werkwijze bij het vervangen van een filter 
uitleggen. 

 Student voert het onderhoud op juiste wijze uit. 

 

Criteria competenties 

 

Beoordeling Begeleider 

Materialen en middelen inzetten 
1. Ik zorg dat hulpstoffen en apparatuur klaar zijn voor gebruik 

2. Ik gebruik de juiste materialen 

 

O    V    G 

     

O    V    G 

Samenwerken en overleggen 

3. Ik stem vooraf mijn werkzaamheden af met de leidinggevende 

en mijn collega 

4. Ik informeer mijn collega over wat ik aan het doen ben 

 

O    V    G 

 

O    V    G 

Vakdeskundigheid toepassen 

5. Ik controleer de staat van de apparatuur 

6. Ik signaleer eventuele gebreken of fouten 

7. Ik gebruik de juiste technieken 

 

O    V    G 

O    V    G 

O    V    G 

 

Formuleren en rapporteren 

8. Ik rapporteer de uitgevoerde werkzaamheden op juiste wijze 

 

O    V    G 

 

Instructies en procedures opvolgen 

1. Ik werk veilig en zorg voor een overzichtelijke en schone 

werkplek 

2. Ik werk volgens procedure of instructies 

 

 

O    V    G 

 

O    V    G 

Leerpunten, tips: 
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 Normering: 

onvoldoende  Niet alle leerdoelen behaald, en/of; 

 Minder dan 5 gedragscriteria met beoordeling ‘voldoende’, en/of; 

 Niet veilig gewerkt (criterium 9) 

voldoende  Alle leerdoelen behaald 

 Meer dan 6 gedragscriteria met beoordeling ‘voldoende’ 

goed  Alle leerdoelen behaald 

 Alle gedragscriteria beoordeeld met ‘voldoende’ of ‘goed’ 

 Meer dan 7 gedragscriteria met beoordeling ‘goed’ 

 

Beoordeling: 

Eindbeoordeling uitvoeren eerstelijns 

onderhoud 

 

O    V    G 

Paraaf begeleider: 
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Bijlage 3: Situatieschets 1
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Bijlage 4: Situatieschets 2 
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Bijlage 5: Pompkarakteristiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                 

 

 

 

                     Dit boek is eigendom van:   

 

 

 

 

 

Het mag alleen vermenigvuldigd en gebruikt worden met hun toestemming 
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