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door schommelingen in watertemperatuur,
maar isgeen trendmatige afname meer opgetreden.

Effectenvanonthardingal
hinnenéénjaarhereikt
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In een aantal panden met loden leidingen
in het voorzieningsgebied van pompstation
Scheveningen zijn gedurende een week debiet
proportionele monsters genomen van geconsumeerd drinkwater (afbeelding 1).Door
invoering van ontharding is het gemiddelde
loodgehalte teruggelopen van 42ug/1in 1993
naar 25ug/1in 1994.In 1997lag het gemiddelde loodgehalte op vrijwel hetzelfde niveau.
Veernen van de 32panden die in 1993en 1994
in het onderzoek betrokken waren hadden
door loodsanering inmiddels geen loden
leidingen meer.
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Uit onderzoek van her DuinwaterbedrtjfZuid-HoIland (DZHj naar deeffecten van wateroniharding blijkt da: dieal binnen c'en jaar bereikt worden enda: hierna deeffecten met meer bovende
'meetruis' uitkomen. Tot dusverging men ervan mr dat instelling van liet evenwicht tussen drinkwater endedrinkwatcrbiiisvvand m hetalgemeen met binnen een jaar volledig werd bereikt. Sinds
december 19513levertDZH onthard water in het voorzieningsgebied van pompstation Scheveningen.
Na een jaar bleek hetgcmiddelde loodgehalte aan dekraan in panden met loden leidingengedaald
tezijn van 41 naar 25 Lig/lende koperafgifte door koperen waterleidingbuizen niet bijna 10ton per
jaar. DZH wildeweten ofde langetermijneffecten noggroter zonden kunnen zijn.
Door de ontharding op pompstation
Scheveningen wilde DZH het comfort voor de
consument verhogen en tegelijkertijd de
agressiviteit van het drinkwater ten opzichte
van loden en koperen waterleidingbuizen
verminderen. In 1994zijn deeffecten van
ontharding voor het eerst onderzocht (Tielemans et al., H , 0 1995nr. 21).In 1997iseen
tweede onderzoek uitgevoerd, om vast te
stellen ofde effecten van invoering van
ontharding na 1994nog zijn gewijzigd.

daardiseerde omstandigheden wordt het loodgehalte bepaald m drinkwater dat gedurende
16of24uur stil heeft gestaan in een loden
leiding. Dit loodgehalte wordt het loodoplossend vermogen Pb max genoemd. Met invoering
van ontharding oppompstation Scheveningen
is het loodoplossend vermogen vrijwel gehalveerd, van ongeveer 125ug/1tot ongeveer
60ug/1.Dit effect is vrijwel vanafhet eerste
jaar na invoering van ontharding al bereikt.
Daarna heeft het loodoplossend vermogen nog
wel enigszins gevarieerd, vooral veroorzaakt

Het onderzoek bevestigt de al eerder
getrokken conclusie dat een norm van 10ug/1
in aanwezigheid van loden leidingen niet
haalbaar is,ook niet bij vergaande conditionering van het water. Delopende vervanging
van nogaanwezige loden leidingen blijft dus
noodzakelijk.

Diffuse verspreiding van koper in
het milieu
Koperafgifte aan drinkwater iséén van de
belangrijkste diffuse bronnen van koper in het
milieu. Het afgegeven koper komt via het
afvalwater op rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Een deel van het koper wordt uit het afvalwater verwijderd in het rioolslib, het resterende koper komt met het gezuiverde afvalwater in het oppervlaktewater.
Deomvang van koperafgifte aan drinkwater wordt gemeten met koperenbuizenopstellingen. Hiermee wordt onder gestandaardiseerde omstandigheden het koperoplossend

Loodgehaltes in drinkwater
Loodafgifte aan drinkwater speelt vooral
in panden waar nog loden drinkwaterleidingen aanwezigzijn. Tot omstreeks de Tweede
Wereldoorlogzijn loden leidingen toegepast in
binneninstallaties en dienstleidingen (huisaansluitingen vanafde hoofdleiding). De norm
voor het gemiddelde loodgehalte in drinkwater bedraagt volgens het huidige Waterleidingbesluit 50ug/1.Inmiddels isechter duidelijk dat voor enkele risico-groepen (ongeborenen, zuigelingen enjonge kinderen) een norm
van gemiddeld 10ug/1gewenst is(Haring en
VanDijk-Looijaard, H 2 0 1994nr.4).Deze
lagere normwaarde isopgenomen in de
onlangs van kracht geworden Europese Drinkwaterrichtlijn en zal ook worden opgenomen
in het herziene Waterleidingbesluit.
Deomvang van loodafgifte door loden
waterleidingbuizen wordt gemeten met zogenaamde lodenbuizenproeven. Onder gestan-
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vermogen (Cu ma J gemeten, dit ishet kopergehalte in drinkwater dat 16uur stil heeft
gestaan in een koperen leiding. Ontharding
leverde op pompstation Scheveningen een
daling op van het koperoplossend vermogen
van 0,9mg/l naar 0,2mg/l. Dezedaling is in
het eerstejaar na invoering van ontharding al
opgetreden.

van dezegeleidelijke daling isgelegen in
buffering van het rioolslib.Het kopergehalte
in slib wordt bepaald bij ruiming van het slib,
maanden nadat het slib is ontstaan. Kopergehaltes in op Houtrust aangevoerd afvalwater
en in het geloosde rioolwater-effluent zijn wel
binnen eenjaar afgenomen. Het kopergehalte
in het afvalwatet ismet ongeveer 2/3deel afgenomen (van ongeveer 200naar 70Mg/1).In het
geloosdeeffluent is het kopergehalte gedaald
van ongeveer 25naar 7ug/1.Almet al blijkt de
totalejaarlijkse kopervracht met bijna 10ton
koper perjaar verminderd te zijn.

Het kopergehalte in rioolslib geeft een
goedeindicatie vandehoeveelheid koper in
afvalwater. Het kopergehalte in afvalwater zelf
wordt ook gemeten, maar met een lage
frequentie, waardoor ontwikkelingen moeilijker te volgen zijn. Op de Haagse rioolwaterzuiveringsinstallatie Houtrust van het Hoogheemraadschap Delfland ishet kopergehalte
in rioolslib verminderd van ongeveer
500mg/kg d.s. naar ongeveer 250mg/kg d.s.
(afbeelding 2). Devermindering van het
kopergehalte heeft zich over tweejaren
verspreid voorgedaan (1994en 1995).Oorzaak

Minimale kalkafzetting
Voorinvoering van ontharding waren
problemen met kalkafzetting in het voorzieningsgebied van pompstation Scheveningen al
beperkt. Informatie vandiverse instanties over
onderhoud aan warmwaterapparatuur geeft
aan dat problemen met kalkafzetting zeld-

zaam zijn. Hier isgeen verandering in gekomen na invoering van ontharding.
Inde afgelopenjaren iseen nieuwe meetmethode beschikbaar gekomen om het optreden van kalkafzetting te kwantificeren, de
zogenaamde 'hechtingsmeter'. Dit iseen klein
warmwatertoestel, waarin de omstandigheden
zogekozen zijn dat deze zoveel mogelijk overeenkomen met die in huishoudelijke warmwatertoestellen alsgasgeisersen combi-toestellen.
Met de hechtingsmeting wordt de'in Praktijk
Afgezette hoeveelheid CalciumCarbonaat'
PACCgemeten. In 1997zijn 'af pompstation'
Scheveningen en in het voorzieningsgebied
waarden gemeten dievariëren tussen 1 en3
mg/l. Dit zijn lagewaarden, vergeleken met
landelijke ervaringen dat bij waarden onder 20
mg/l problemen met kalkafzetting in het algemeen geringzijn (Projectbegeleidingsgroep
Kalkafzetting, KiwaSWE97.012).

Aantasting gietijzer en staal
Aß>. 2

Hetkoperyrialteinnoolwatcrzuiveriiiejsslib is doorontharding ongeveergehalveerd, van500naar250
mg/kg d.s.Dedaling isgedurendedeeerstetwecjaren nastartvandeontharding opgetreden.
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Door ontharding neemt de corrosie-index
voor gietijzer en staal toe,waardoor er een
verhoogd risico isop aantasting van gietijzer
en staal.Metingen met continue monitoren
hebben geen verhoogde aantasting laten zien.
Ook na vierjaar isdit beeld ongewijzigd.

Almet alzijn de resultaten van ontharding op langere termijn (na vierjaar) vergelijkbaar met de effecten die alna éénjaar
geconstateerd waren.Alleen de kopergehaltes
in slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties
blijken nog verder tedalen in het tweedejaar.
Deoverigeeffecten vanontharding zijn na vier
jaar gelijk gebleken aan de effecten na eenjaar.
Geconcludeerd kan worden dat een effectmeting die éénjaar na start van de ontharding
wordt uitgevoerd een goed beeld geeft, ook van
deeffecten op de lange termijn. *

