PLATFORM

Eeneenvoudigebeoordelingsmethodevoordevervuilingsgraadvandrinkwaterleidingen
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Indisfributieleidingen hooptzich indeloopvanenigejaren altijd eenhoeveelheidsedimentop. Dit
wervelt irteestalgemakkeïijk openbestaat hoofdzakelijk nu organisch materiaal detnrus. Snelleredoorstroming ojverandering vanstroomrichting inleidingen niet veelsediment kunnen aanleidinggeventot
klachten overbruin water. Indehuidige praktijk worden leidingen ntctgrotc hocveelhedengemakkelijk
opwcrvelcndsediment vaakpasontdektalsdeafnemers klagen overbruin water. Inditartikel wordteen
methode beschrevendiedebeheerdervan hetdrinkwaternet kun helpen vroegtijdig eeninzichtte krijgen
indevervuilingsgraad vanherleidiugstelselomdaarmee bminwaterklachten tevoorkomen.
Het isbekend datveranderingen inhet
stromingspatroon bruinwaterklachten
kunnen veroorzaken. Hierbij spelen vooral
verhoging vandestroomsnelheid en verandering vanstroomrichting eenbelangrijke rol.
Het probleem vannetvervuiling isal langer
bekend. In het kader vaneenlandelijk onderzoek heeft Kiwa bijeenaantal bedrijven
metingen uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik
gemaakt vaneenopstelling die het mogelijk
maakt gedurende langere tijd (dagen) veranderingen indewaterkwaliteit in een bepaald
gebied frequent teobserveren. Een belangrijke
parameter diehierbij wordt gemeten isde
troebelingsgraad. Deresultaten van dergelijke
metingen laten zien datersoms pieken m
troebelingsgraad optreden, dienakorte tijd
weet verdwijnen1). Hetisaannemelijk dat
dergelijke pieken optreden alsgevolgvaneen
stroomsnelheidsverhoging ofveranderingvan
stroomrichting. Eris bij enkele Kiwa-metingen, m het PWN-voorziemngsgebied,een
kunstmatige verhoging vande troebelingsgraad opgewekt, door eenbrandkraan direct
na hetmeetpunt zodanig afte spuien dater
een snelheidsvermeerdering (0,35m/s)vanhet
water indeleiding optrad. Een dergelijke
verstoting vandestroomsnelheid blijkt ineen
vervuilde leiding inderdaad een duidelijke
piek tegeven indetroebelheidsregistratie.
BijPWNbestaat debehoefte aaneen
beoordelingsmethode waarmeede

vervuilingsgraad opmeerdere plaatsen door
eigen medewerkers kanworden bepaald.Het
ligt voordehand hierbij gebruik temaken van
kunstmatige opwetveling (opweivelingspotentie) vanopgehoopt leidingscdimcnt.
Kwantificering vandehoeveelheid leidingsediment kanplaats vinden door troebelheidsmetingen.

De opzet van het onderzoek
De relatie russen sedimentcoucentratieen
troebelingsgraad
Alseerste stap inhetondetzoek isde relatie tussen dehoeveelheid gesuspendeerd
sediment in hetbemonsterde watet endetroebelingsgraad bepaald. De troebelingsgraad
wordt uitgedrukt in 'fotmazine nefelomettischeeenheden' (FNE).Hiervoor isvanenkele
reeksen monstcts met gesuspendeerd
sediment detroebelingsgraad bepaald en
vervolgens door weging (natgewicht),na
filtratie oveteenNalgene membtaanfilter
o,45um, dehoeveelheid sediment bepaald.
Alsderesultaten van sedimentgehalte
(mg/l)entroebelingsgraad (FNE) tegen elkaar
worden uitgezet, blijkt et een tamelijk goed
verband tussen beide tebestaan (regressielijn:
FNE=o,ifoX; n =134;r2=0,9702;waarbij X =
mg sediment/l).Troebeling isduseen bruikbare maat voordehoeveelheid opwervelbaar
sediment, in monsters die genomen zijn
tijdens eenkunstmatige verstoring.

Het opwekken van een kunstmatige
verstoring
Om inallerlei verschillende situaties
vergelijkbare stroomsnelheidsveranderingen
op te wekken, isgepoogd dewerkwijze te
standaardiseren. Eerst moet hiertoeeen
eenduidige stromingsrichting worden ingesteld eneenstabiele situatie (nacirca ée'n dag)
wotden vetktegen.Vooihet verkrijgen vande
extra stroomsnelheid m eenleiding moet
gebruik gemaakt worden vaneen brandkraan
met eenvolumebegrenzer. Hetvoor eensnelheidsverhoging vancirca 0,35m/sec benodigde debiet bedraagt vooreenleiding met
een doorsnede van 100mm rokubieke metet
per uur,voor eenleiding meteendootsnede
van 150mm 22,5kubieke metet petuuten
voot eenleiding meteendoorsnedevan
200mm45kubieke meter peruur.
Bij hetwerken metbtandktanen moet
men altijd rekening houden methetzogenaamde insluiscffcct. Dit iseensituatie waarbij indebrandkraan opgehoopt vuil bij het
openen vandebrandkraan indeleiding komt.
Dit insluizcn treedt opalser onvoldoende
watet uit deuitstroomopening vande standpijp kanwegvloeien. Hetopgehoopte vuil
wordt danniet uit debrandkraan gespoeld,
maar zakt viadegeopende brandkraanklep in
de leiding.Eendergelijke vervuilingkan
ernstige gevolgen hebben voor debacteriologische kwaliteit vanhet water.
Geletophet mogelijke insluiseffect bijhet
gebruik vaneenbrandkraan wordt normaliter
een geheel geopend opzetstuk geplaatst,
waarna debrandkraan geheel wordt opengedraaid. Hetgevolg hiervan iseendebiet en
derhalve eenstroomversnelling dieenige
malen hoger ligt dan hetgeen voor dit doel
gewenst is.Alsvervolgens deafsluiter vanhet
opzetstuk tothetgewenste debiet wordt
teruggerdraaid, leidt dit toteen onnauwkeurigeen niet reproduceerbare mate vanverstoring. Daarom wordt gezocht naareen
eenduidige en nauwkeuriger werkwijze, waarbij rekening isgehouden met het voorkomen
van het insluiseffect.
Om insluizing vanvuil te voorkomen, is
het gewenst indebtandkraan een voldoende
hoge snelheid teontwikkelen, zodat eventueel
aanwezig vuil niet indeleiding kan zakken.
Door debrandkraan slechts gedeeltelijk te
openen, ontstaat tet plaatse vandeklepeen
hogere stroomsnelheid (citca 1,5m/s), waardoor insluizing vanvuil onmogelijk is,zelfs
niet alsdeuitstroming vanhetopzetstuk is
begrensd op 10kubieke meter peruur. Wel
moet hierbij rekening gehouden worden met
het feit datdebrandkraanklep zover geopend
moet worden datde leegloop wordt afgesloten.HetbijPWNmeest gebruikte type brandkraan (RMI-Holland, type BOR)blijkt hieraan
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tevoldoen;voorandere typen moet dit nog
worden onderzocht.
Debegrenzing tot 10of22,5 kubieke
meter per uur kan bij aanwezigheid van 'grof
vuil lelden tot het dichtslaan van de begrenzer, waardoor toch insluizing zou kunnen
optreden. Bij PWN iseen hulpstuk ontwikkeld
met daarin eenzeef,die voorkomt dat de
begrenzer dichtslaat. Het hulpstuk wordt
door middel van een Stortzkoppeling op de
uitstroomopenmg van het volledig geopende
opzetstuk geplaatst. Dekunstmatige verstoring wordt daarna aangebracht door een
brandkraan gedurende 12minuten afte
spuien, zodanig dat er in de leiding een snelheidsvermcerdermg van 0,35 m/s ontstaat.
Deze snelheidsvermeerdcring wordt gedurende een bepaalde tijd (12minuten) constant
gehouden. Indie periode worden een aantal
monsters (na 3,6,9 en 12minuten) genomen
en in het laboratorium onderzocht. Vergelijking van monsters diegenomen zijn direct na
openen van de brandkraan en na drie en zes
minuten, heeft aangetoond dat vuil uit de
brandkraan na drie minuten verstoring geen
invloed meer heeft op de FNE-waarde van de
daarna genomen (3,6,9 en 12min.)
monsters2!.Opdezewijze wordt een leidingdeel van ongeveer 250m onderzocht
(0,35 m/s x12 mm x60s = 252 m).
Metimjen vooren na schoonmaak
Een serie metingen is uitgevoerd op
leidingen die kort daarna schoongemaakt
zouden worden. Dezelfde monstetpunten
werden kort na de schoonmaak weer onderzocht. Opdie manier ontstond inzicht in de
mate van vervuiling en in het effect van
schoonmaak. Omdat er zo kort na schoonmaak werd gemeten, kunnen deze waarden
beschouwd worden als representatief voor
schone leidingen.

Resultaten en discussie
Onderzoek in kunstmatig verstoorde
leidingen
Uit metingen van monsterseries met een
hoge troebelingsgraad blijkt in veel gevallen
dat een hoog FNE-getal aanwezig blijft gedurende de hele verstoringsperiode.Verder is te
zien dat de troebelingsgraad sterk fluctueert
(afbeelding r).In sommige monsterseries is in
het begin een lagere troebelingsgraad te zien,
terwijl de waarden in latere monsters duidelijk toenemen, om tenslotte weer afte nemen.
Demeest waarschijnlijke verklaring hiervoor
is,dat het leidmgscdimcnt niet homogeen
verdeeld isover de lengterichting in de
leiding. Deophoping van sediment kan in een
leidingdeel van slechts 250meter lengte
kennelijk sterk velschillen. In niet al te sterk
vervuilde leidingen zal de troebeling in relatiefkorte tijd weer constant en laag worden
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(afbeelding 2).In leidingen die als vervuild
beschouwd moeten worden, isde aanvangstroebelingsgraad veel hoger (hoger dan
50FNE)dan in schone leidingen (lager dan
20FNE).Bovendien blijft in een vervuilde
leiding de troebelingsgraad langer hoog.
Omdat ersoms een vrij sterke variatie in
troebelingsgraad blijkt op te treden tijdens
verstoringen, isgekozen om voor vergelijkingen tussen verschillende monsterpunten
gebtuik te maken van de gemiddelde
troebelingsgraad (3, 6,9en 12minuten).
Alsmen een vergelijking maakt tussen
monsters diegenomen zijn uit leidingen die
tot dtie, drie tot zesen meer dan zesjaar voor
distributie in gebruik zijn geweest, is hierin,
volgens verwachting, tezien dat naarmate de
leidingen langer in gebruik zijn, het percentage monsters met hoge waarden toeneemt
(afbeelding 3).Bij de monsters van de eerste
periode (tot driejaar) ligt de piek op een
waarde tussen oen 5FNE.In leidingen tussen
drie en zesjaar na schoonmaak (ofaanleg) ligt
de troebelingsgraad van ongeveer de helft van
de monsters tussen de 5 en 20FNE.In de
langste periode na schoonmaak (meer dan zes
jaar) vertoont meer dan de helft van de

monstets een waarde groter dan 20FNE.
Verder is in alle tijdsperioden een spreiding van de meetwaarden waargenomen. Dit
wijst erop dat niet alle leidingen even snel
vervuild raken (netconfiguratie), een gegeven
dat overigens opgrond van ervaring al langer
bekend was.
Het cjffect van despuiactics en de beoordeling
van de vervuilingsgraad
Om te bepalen wat het effect van reiniging
is,zijn op40locaties verstoringsmetingen
verricht, zowel voor als na het spuien met
water en lucht. De toestand van de gekozen
leidingdelen varieerde van 'vermoedelijk niet
verontreinigd' tot 'waarschijnlijk sterk verontreinigd'. Per verstoringssessie werden devier
waarden van de troebelingsgraad (3,6,9 en 12
minuten) gemiddeld. De frequentieverdeling
van dezegemiddelden isweergegeven m
afbeelding 4.Degemiddelde troebelingsgraad
varieerde in de verschillende monsters voor en
na reiniging, zoals verwacht, significant. De
verdeling van de monsters diegenomen zijn
in schoongemaakte leidingen, is duidelijk naar
links verschoven: 85procent van de locaties
vertoonde een gemiddelde troebelingsgraad
kleiner dan ofgelijk aan 5 FNE.De resterende
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gereinigde leidingen vertoonden een waarde
tussen 5en 20FNE.
Omdat dit soort metingen, voorzover de
auteurs van dit artikel bekend is,nog niet
eerder is uitgevoerd, bestaan noggeen criteria
voor debeoordeling van de vervuilingsgraad.
Als men ervanuit gaat dat gereinigde leidingen schoon zijn, moet het mogelijk zijn praktisch haalbare criteria afte leiden uit metingen dieaan deze leidingen zijn uitgevoerd.
Dewettelijke norm voor de troebelingsgraad in drinkwater tijdens (ongestoorde)
distributie is kleiner dan ofgelijk aan 1 FNE.
Uit degegevens,kort na reinigen met water en
lucht, blijkt dat zelden waarden lager dan
1FNE worden waargenomen. Hierbij moet
worden opgemerkt dat alle monsters voor deze
metingen zijn genomen op de plaats van de
verstoringsbron zelf(brandkraan) en tijdens de
verstoring. Erzijn aanwijzingen verzameld dat
een vergelijkbare verstoring in perceelmonsters

kan worden waargenomen. Een aanwijzing
voor een dergelijk verloop kan wellicht worden
afgeleid uit de metingen dieVreeburg1) rapporteert. In dat onderzoek werd gebruik gemaakt
van dezelfde verstoringssnelheid (0,35m/s),
maar er werden slechts beperkte verhogingen
van de troebelingsgraad waargenomen, inveel
gevallen slechts enkele tienden FNE-verhoging.Waarschijnlijk hangt dit samen met het
feit dat er bij de metingen van Vreeburg eens
per tien minuten een troebelheidsmeting
wordt uitgevoerd. Dekans dat die meting
precies in de kortdurende maximale verstoringspick wordt gedaan isrelatiefklem.Alsde
sterke verhoging alleen lokaaloptreedt en van
korte duur is,kan men criteria hanteren die
hoger liggen dan de wettelijk norm. Op grond
van waarden diezijn verkregen uit metingen
van recent gereinigde leidingen, kan worden
besloten devoorlopige criteria voor 'schoon' als
volgt te formuleren: gemiddelde troebelingsgraad van 3,6,9 en 12min monsters is kleiner
dan ofgelijk aan 5FNE.

Het verloop van de troebelingsgraad
tijdens kunstmatige verstoring loopt meestal
van hoog naar laag.Vooral in vervuilde leidingen kan het patroon duidelijk afwijken
(afbeelding 1). Daarom is het van belang een
aantal metingen tut te voeren en alle waarnemingen in de beoordeling te betrekken.
Waarden tussen 5en 20FNE worden voorlopig
beschouwd als 'licht vervuild', terwijl waarden
hoger dan 20FNEgezien worden als een
aanwijzing voor een vervuilde leiding.
Toepasbaarheid methode
Demethode voor de beoordeling van de
vervuilingsgraad van drinkwaterleidingen is
nog niet in detail uitgewerkt. PWN zal de
methode binnenkort in gebruik nemen en een
aantal nog niet uitgewerkte details aanvullen.
Demethode isgeschikt voor de beoordeling
van leidingen tot een diameter van 200mm. In
leidingen met eengrotere diameter is het
veelal niet mogelijk voldoende snelheidsverhoging op te wekken.
Een aspect van de toepasbaarheid waar
nog met over werd gesproken, is het opzetten
van een meetnet waarmee de vervuilingsgraad
van een gebied kan worden bepaald. In afbeelding 1werd getoond dat de vervuiling lokaal
kan variëren. Ook isduidelijk dat er geen
extreem grote verschillen bestaan binnen een
bepaald leidingdeel:een variatie van 'schoon'
tot 'sterk vervuild' werd nooit waargenomen
tijdens verstoringssessies. Daaruit concluderen wedat het voorlopig voldoende zal zijn
een teonderzoeken gebied onder te verdelen
in gebieden van twee kilometer leiding. Een
gebied van 1000km leiding zou dus onderzocht kunnen worden via 500 brandkraanbemonsteringen. Men kan, inclusiefvoorbewerkingen, ongeveer tien locaties per dag
bemonsteren. Op deze wijze kan een dergelijk
gebied dus in ongeveer 50werkdagen worden
onderzocht. Bij elk monsterpunt zalgoed
omschreven moeten worden in welke
omgeving de brandkraan gelegen is.Het
sterke vermoeden bestaat dat verschillende
leidingconfiguraties verschillende vervuilingssnelheden kennen.
Doorjaarhjks verstormgsmetingen uit te
voeren op een vast meetnet kan men samen
met gegevens over netconfiguratie, bruinwaterklachten en schoonmaakdata inzicht
krijgen in devervuilingsgraad en de vervuihngssnelheid van het leidingnet. ;i
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