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Hetwaterleidingnet inNederland bevat 11111102003 ougcveei'35.000 kmasbestcement leidingen.De
conditie van deze leidingengaat op veel plaatsen achteruit, hetgeen zich uitineen toename van
breuken. Deoorzaak ligtindeuitloging vanasbestcement. Deze isouder meer in verband te brengen
met een lage verzadigingsmdex van hetwater. Bij' elke breukstaat hetwaterbedrijfvoordevraagof
deleiding vervangen ofgerepareerd moetworden. Indeajgelopen jaren zijn de(destructieve) fcnolftaleïnetestcn de(uiet-dcstriictieve)georadartechuiek ingevoerd omdeconditevanasbestcement leidingen tebepalen. Degrootschalige uizet vandeze relatie/eenvoudige technieken vergroothetinzicht 111
delevensduurvcnvachriiig van dezeleidingen. Detoepassing ervan stelt deNederlandse waterbedrijven instaat omecubetere keuzete kunnen maken nissenvervangen 0/ repareren.
Het Nederlandse waterleidingnet bestaat
voor circa35procent uitasbestcement leidingen.Indeafgelopenjarcn isdoor aantasting
van asbestcement hetaantal breuken indeze
leidingen opveelplaatsen toegenomen.Leidingbreuken leveren overlast voor consumenten enleiden tothogereparatie-enschadekosten. Bovendien staat het waterleidingbedrijf

bij ieder incident voordevraag ofde leiding
vervangen ofgerepareerd moet worden.Om
eengoedebeslissing tekunnen nemen ismeer
informatie overdeconditievandeleiding
nodig,zodat duidelijk wordt ofde breukeen
incident isofdevoorbode vanhet naderend
eindevandetechnische levensduur.Aantasting vanastbestcement leidingen kanook

MetingvanpH-verandenngenineenvoorzieningsgebied metrelatie/zachtdrinkwater.Opvrijdagisde
verblijftijd vanhetwatersterkbeperktdooreen brandkraanopentedraaien;dehogepH-verandering door
uitlogingvandeasbestcementleidingneemtin kortetijdaf
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waterkwaliteitsproblemen veroorzaken.Bij
het belangrijkste aantastingmechanisme, uitlogingvancalciumhydroxide, neemt depH
van hetdrinkwater toe.Ditkanleiden toteen
toename vankalkafzetting in dtinkwaterinstallaties.Binnen hetonderzoek voorde
Nederlandse waterbedrijven zijn technieken
ontwikkeld omdeeffecten vanuitlogingvan
asbestcement leidingen tekunnen vaststellen,
zowelopdewaterkwaliteit alsopdeconditie
vandeleiding.

Mechanisme
Asbestcement, beton en cementmortel
bestaan vooreenbelangrijk deeluit cement,
dat alsbindmiddel fungeert voorrespectievelijk asbestvezels,grind enzand. Cement bevat
eenzeergroot aantal verbindingen: debelangrijkste zijn tricalciumsilicaat(CajSi05), dicalciumsilicaat (Ca2Si04)en tricalciumaluminaat
(Ca,Al20A)encalciumhydroxide Ca(OH)2.Deze
cementzouten hydrateren incontact met
water, waarbij onder meer calciumhydroxide
wordt gevormd.Ditlostopinwater, waarbij
Caa+en OH"vrijkomen6)'?).
Ca3Si05+ 5H 2 0 -> CaSiO,.3H20+ 2 Ca(OH)2
Ca 2 Si0 4 14 H 2 0 - > CaSiCy3H20+ Ca(OH)2
Ca(OH)2
-> Ca»+ 2 OH'
Door hetuitlogen van calciumhydroxide
uit cement stijgt depHendeCaz+-concentratieinhetwater endaarmee ookhet kalkafzettend vermogen.Somsstijgt datzosterkdatal
tijdens distributie kalkafzetting gaat optreden. Calciumcarbonaat kandanopdebuiswand, maar ookalskleinedeeltjes inhet water
(microkristallen) voorkomen.Wanneer geen
pH-stijging wordt waargenomen, hoeft dit
niet tebetekenen datgeen uitloging plaatsvindt.DepH-stijging door uitlogingkan
worden gecompenseerd door eenpH-daling
alsgevolgvankalkafzetting ofmicrobiologischeprocessen inhetleidingnet. Problemen
met kalkafzetting zullen metname optreden
bij verwarming vanhetdrinkwater, bijvoorbeeld inwarmwatertoestellen. Uitlogingvan
asbestcement isvooral waar tenemen ingeval
van kleine leidingdiameters (100tot 150mm),
lange verblijftijden, eenlage verzadigingsindexeneenlage buffercapaciteit vanhet drinkwater/).Afbeelding 1geeft deresultaten weer
vancontinue pH-metingen opeen pompstationenopeenaantal plaatsen vaneen 0ioo
mm astbestcement leidinginhetvoorzieningsgebied metrelatiefzacht water.De
pH-veranderingen tijdens distributie zijn
vastgesteld metmonitorsystemen. Deze
meten continu eenaantal waterkwaliteitparameters,zoalsdepH2).VergelijkingvanpHwaarden opverschillende plaatsen inhet voorzieningsgebied geeft inzicht in
pH-veranderingen indeleiding.Gedurendede
H2O
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alsdezuurgraad, deverzadigingsindex en uitwendige factoren, zoalsdebodem en grondwater. Effecten worden bepaald doordegemiddelden van degemeten waarden van één
parameter weer tegeven alsfunctie van een
tweede parameter. Het bijbehorende getal geeft
het aantal metingen aan.Opbasis van de
beschikbaregegevens totdusver isteconcluderendareen significante relatie besraat tussen
deverzadigingsindex vanhet water en de mate
van uitloging van de inwendige leidingwand
(afbeelding 2).Bijeen lageverzadigingsindex is
meer uitloging tezien.Derelarietussen de uitlogingvandeuitwendige leidingwand en de
zuurgraad vandebodem isminder duidelijk.
Bijbodems met eenpH-waardehogerdan6tot
7,vindt geen uitloging van asbestcement vanaf
debuitenzijde plaats;bij pH-waarden lager dan
6isuitwendige uitloging van asbestcement leidingen meer waarschijnlijk (afbeelding 3).

Bepalingvandematevanuitlogingvanasbestcementmet dejenolftaleïnetest.

metingen tussen 6en 13maart 2002isop vrijdagdeverblijftijd verkorr door een brandkraan teopenen en continue tespuien. Het
effect vandekortere verblijftijd opde pH is
snelzichtbaar;depH-stijging neemt af

ment leidingdelen zijn weggenomen. Uit deze
gegevenszijn relaties afteleiden tussen de
mate van inwendige uitlogingen parameters

Deafbeeldingen 2 en 3 geven een indicatie
van de invloed van omgevingsfactoten opde
conditie van een asbestcement leiding. Om
nauwkeuriger trends en relaties vast te kun-

Mate van uitloging
inwendige leidingwand

(%)

Conditiebepalingsmethoden
Uitloging van asbestcement leidingen kan
eveneens destetkte van deleiding doen afnemen, waardoor de kans opbreuk en lekkage
toeneemt8).Demate van uitloging van de
buiswand wordt beschouwd alseen maat voor
deconditie van deleidingen. InNederland zijn
twee methoden beschikbaar om de mate van
uitloging van een asbestcement leiding te
bepalen:de fenolftaleïnetest (destructief) en de
georadartechniek (niet destructief).
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Defenolfialeïnetest
Voorde fenolfraleïnetestï) wordt een deel
van de leiding uitgenomen, zodat een vers
breukvlak ontstaat. Op het breukvlak wordt
met een druppelflesje, overdegehele doorsnedevandeleidingwand, de fenolftaleïne-oplossing aangebracht (ziefoto).WaardepH hoger
isdan 8,3,kleurt het asbestcement paars.Wanneer depH lager isdan 8,3,blijft het asbestcement kleurloos ofgrijs. Een pH lagerdan 8,3
wijst op uitloging van asbestcement. Opde
plaats waar het uitgeloogde gedeelte maximaal is,wotdt met een schuifmaat de dikte
van het uitgeloogde deelen de totale dikte van
de leidingwand gemeten.Vervolgens wordt
het uitlogingspercentage van de wand berekend.
Veelgegevensover uitloging van asbestcement worden opgeslagen in een databestand
bij Kiwas).Dit bestand bevatookgegevensover
desamenstelling van hetwater ende bodem
vandelocatie waar stukken vandeasbestce30 H 2 0 - 162003
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Afl). 1:

Matevan uitloging van deinwendigeleidingwand, uitgezettegendehuidigeverzadigingsindexvan het
drinkwater(230 meetpunten).

A/b.3:

Matevanuitlogingvan deuitwendigeleidingwand, uitgezettegendezuurgraadvan debodem(244 meetpunten).
Matevan uitloging
uitwendige
leidingwand (%)
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nen stellen iseen uniforme landelijke registratievangroot belang. Dezeblijkt echter moeilijk in depraktijk te realiseren.

rioleringen. Het voordeel van deze techniek is
dat het niet nodigisom dewaterlevering te
onderbreken. Welmoet deleiding worden
blootgelegd. Recent isonderzocht ofdeze techniekookgeschikt isvoor het bepalen van de
uitloging van waterleidingen van astbestcement.Het principe van materiaalonderzoek
met radar berust opvettraging en reflectie die
eenelektromagnetische golfindewand van de
asbestcement leidingondervindt.Tijdens het
radaronderzoek worden de tijd- en signaalsterkteverschillen tussen een uitgezonden
impuls en dereflectiesignalen gemeten
(afbeelding 4).Dezeverschillen worden
bepaald door verschillen in laagdikte en karakteristiekeelektrische eigenschappen van de
diverse lagen waaruit deasbestcement leiding
isopgebouwd. Uit degemeten waarden kan de
opbouw vandeonderzochte leidingwand

Geomdanechmek
Defenolftaleïnetest isalleen uit te voeren
op uitgenomen leidingdelen en dus destructief!In hetgeval van buisbreuken vormt dit
meestalgeen probleem, omdat dan testmateriaalmet versbreukvlak beschikbaar is.Wanneer het ongewenst isdat de waterlevering
onderbroken wordt,geniet een niet-destructieveconditiebepalingsmethode de voorkeur.
InNederland isde niet-destructieve georadartechniek toegepast om de uitloging van asbestcement leidingen vast testellen.Deze techniek
wordt bij bodemkartering ingezet om gelaagdheid indebodem tebepalen en wordt in
Nederland ookaltoegepast bij onderzoek van

lengterichting
dwarsrichting
Tabel2:

genieten
wanddikte

gemiddeld
gezonde deel

41,5 mm
40,5 mm

38,1 m m
37,9 mm

minimaal
gezonde deel

uitgeloogd

8,2-16,3
6,4-12,1

34,7 mm
35,6mm

worden bepaald.Dan wordt gebruik gemaakt
van een hoogfrequente antenne met een middenfrequentie van 1 GHz.Dieantenne wordt
met de hand over demeetraaien voortbewogen.Vanelkevijfmillimeter afgelegde wegop
de buis wordt een radaropname gemaakt. Deze
dichtheid levert voldoende informatie op.
Om degeschiktheid van de georadartechniekvoor waterleidingen tebepalen isde uitloging van asbestcement leidingen bepaald
met zowelde fenolftaleïnetest alsmet degeoradartechniek4).Tabel 1 geeft de resultaten van
metingen aan een 50jaar oude asbestcement
leidinguit het voorzieningsgebied van Brabant Water. Het blijkt dat de georadartechniek
vergelijkbare resultaten geeft alsde fenolftaleïnetest. Degeoradartechniek lijkt derhalve
eengeschikte non-destructieve methode om
demate van inwendige uitloging van asbestcement leidingen te bepalen.Aanvullende validatiemetingen zijn nodigom tebepalen ofde
georadartechniek ookgeschikt isom de mate
van uitwendige aantasting temeten.Deverwachting isdat het onderscheidend vermogen
van degeoradartechniek toeneemt met toenemende wanddikte van de leiding.

Resultatenvanderadarmetirigeuvande0800mmasbestcementleidiiujvanNuonWater.
T o e p a s s i n g i n d e praktijk
Debeide technieken worden inmiddels in
Nederland toegepast om deconditie vanleidingen te bepalen en derestlevensduur te
voorspellen.Defenoltaleïnetest kan na een
korte instructie door medewerkers van het
waterbedrijf worden uitgevoerd. Voorhet uitvoeren van degeoradartechniek iseengespecialiseerd bedrijf nodig. Eenvoorbeeld van een
praktijktoepassing isde bepaling van de conditie van een0800mm asbestcement leiding
vanNuon Water naarArnhem.Deleiding is
vermoedelijk aangelegd in 19581).Om deleveringszekerheid te waarborgen isgoed inzicht
indeconditievandeleidingnodig.Daartoe is
de mate van uitloging van deze leiding
bepaald.Met de fenoltaleïnetest is vastgesteld
dat de leiding inwendig vier tot zes millimetei
isuitgeloogd over degeheledoorsnede (zie
foto).Aandebuitenkant isgeen uitloging
geconstateerd. Dewanddikte varieert van41
tot44millimeter.Ditkomt overeenmet een
uitloging van negen tot 15procent. Degeoradarmetinggeeft aan dat 6,5tot 16,5procent

u[mV]
Antenne

t[ns]
Ontvangen signaal
Afi>. 4:

Prmcipeschetsradarmetintj.

Tabel1:

Matevanuitlogingvaneen50jaaroude asbestcementleiding
leidingsegment

fenolftaleïnetest
georadartechniek

monster 1 uit 1,5 m
monster 2uit 1,5 m
lengte van 1,5 m

gemetenmetdefeno [ftaleïnetestenmet^eoradartechntck.
uitwendige
diameter

wanddikte

uitloging
inwendig

uitloging
wendig

130,5m m
130,0 mm
niet te bepalen

15,2-15,4 mm
14,5 - 14,8 mm

max.1,5 m m
max. 2,0mm

;

15,1 -15,5 mm
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ResultaatJetiolftolcïnc-test op eendeelvan dedoorsnede van de0 800 mm leiding van N u o n Water. De wanddikte is43
7)

mm; de leiding isaan de binnenkant zes millimeter uitgeloogd.
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vandebinnenkant vandeasbestcementleidingisuitgeloogd(zietabel2). Opbasisvande
resultatenzijn sterkteberekeningen uitgevoerd.Deverwachtingisdathetleidingsegment(enwaarschijnlijk degeheleasbestcementleiding) bijdehuidige
watersamenstelling nog30jaar meegaat.
Conclusies
Aantastingvanasbestcement drinkwaterleidingenkandelevensduur verkortenenkan
eennegatiefeffect hebbenopdewaterkwaliteitinherleidingnet.Inmiddelszijn

eenvoudigeenbetaalbaretechnieken beschikbaarvoorhetbepalenvandeaantastingvan
asbestcemenrleidingen.Dezetechnieken kunnenenwordeninNederlandalopgroteschaal
ingezet.Detechniekenvergroten hetinzicht
indelevensduur vandeleidingenenindeconditievanhettotaleleidingnet.Metderesultatenvandetechnieken ishetmogelijk omvast
testellenofeenbreukeenincident isofde
voorspellingvanhetnaderendeindevande
technischelevensduur.Opdezewijze kunnen
beslissingenoverhetonderhoud vanhetleidingnetbeterworden onderbouwd.
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advertentie

ASTRASANï.1continue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatieen polijstingvan afvalwater
• Kringloopsluiting
• Proceswaterbereidinguitoppervlaktewater
• Spoelwaterbehandelingin de drink- enproceswaterbereiding
• (Biologische) zijstroomfiltratie inkoelwatercircuits
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