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Nog teweinig bekend
overconditie van
drinkwaterleidingen
GoedonderhoudisnodigomdehogekwaliteitvandeNederlandsewaterieveringtewaarborgen.
Beslissingenoversanerenvanleidingenmoetenmhetbelangvandeklanttijdigwordengenomen: te
vroegsaneren leidttotkapitaalverlies,telaatsanerentotoverlastenextrakosten.Debedrijfstak past
inmiddelsopgroreschaalmethodenvoorhetbepalenvandeconditietoevoorgienjzer enasbestcement.VoorPVC-Ieidmgmaterialenzijn binnenhetbedrijjstakonderzoekamditiebepalingsmethoden
inontwikkeling(zieH,0 nr. ie>). InmiddelsiseentweedeversievanherKennissysteemLevensduurbepaling beschikbaar.Ditvernieuwdeensterkvereenvoudigdesysteemgeeftopbasisvandeconditie
énklantenperceptieeenindicatievande teverwachtenrestlevensduur.Overdezezakenhandeldeeen
workshopdieKiwanetvoordezomerverzorgdeende titeldroeg'Conditiebepaling leidingmatenalen:wetenwe nugenoeg?.
InNederland ligt 110.000kmdrinkwaterleidingdieopdenduur moetworden vervangen.Destoringsfrequentie isopdit
moment stabiellaag:gemiddeld trad per
kilometer leidingin hetafgelopen decennium eenspet tienjaar eenstoringop.Maarde
enestotingisdeandereniet:eenstotingop
hetplatteland wordtmeestalals minder
ernstigervarendan indestadeneenstoring
ineenleidingnaareenziekenhuis heeft
meergevolgendaneenstotingnaareen
afgelegen boerderij.Bovendien wordtdeeerstebreukineenleidingbinnen een bepaalde
termijn overhetalgemeen gemakkelijker
geaccepteerd dan dederde.Waterleidingbedrijven moeten manoeuvreren russeneen
aanvaardbarestoringsfrequentie eneen
beperkt onderhoudsbudget.

Gietijzer
InNedetland ligtnogcitca 11.000kmgrijs
gietijzeren drinkwaterleidingvansomsmeer
dan 100jaaroud,tienprocentvanhettotale
leidingenbestand.Gietijzer ligtvaakinoude
(dure)delenvanhet voorzieningsgebied.
Saneringisduurenveroorzaaktveeloverlast,
watgoedeondetbouwingvansaneringsbeslissingennoodzakelijk maakt.Conditiebepaling
vangietijzer blijktgoedmogelijkviahet
bepalenvanderesttreksterkte.Deinvloedvan
verschillendemateriaal-en omgevingsfactorenisdaarbij echternieteenduidigteverklaren.Onderzoeknaardeinvloedvanmateriaaleigenschappen,waterkwaliteitencoatingbij
deconditiebepalingvanruim400stukken
gietijzeren leidingdelenlaatziendatnauwe14
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lijkstotgeenalgemeengeldende(onderlinge)
relatiesbestaan.Eenindividueleconditiebepalinggeeft weleenindicatievandeconditie
vannabijgelegen leidingen;lokaleverbanden
bestaanduswel.

1950en 1990.Deconditievandezeleidingen
gaatachteruit dooruirloging.Inwendigkan
asbestcement uitlogenonderinvloedvanhet
drinkwaterenuitwendigdoor inwerking
vandebodem.Desterktevaneenasbestcementleidingwordtbepaalddoor hetniet uitgeloogdedeelvandewand. Conditiebepaling
richtzichdaaromopderesrwanddikte.Bijde
fenolftaleïnetest wotdt hetuitgeloogdedeel
zichtbaatgemaaktdoothetopbrengenvan
eenindicatotstofopeenvers breukoppervlak.
Eennadeelvandezemethode isdatdeze
destructiefis.Degeoradartechniek levertop
niet-destructieve wijzeeenbeeldvanderestwanddikteenisdaarmeegeschiktvoorgrotereleidingen,omdatgeenleidingdeelhoeft te
worden uitgenomen.
UitcircaZ30metingen metde fenolftaleïnetest inNederland blijkt datdeconditie
vanasbestcementleidingen sterk gerelateerd
isaandeverzadigingsindex (SI)vandrinkwatetendezuurgraad (pH)vandebodem.
MetnamebijeennegarieveSIeneen
bodem-pH kleinerdan6isdekansopuitloginghet hoogst.Bijeendrinkwater-SIkleinerdan0,25isinwendiggemiddeld meer
dan 25procent vandeoorspronkelijke wanddikteaangetast.Bijeenbodem-pH kleinet
dan6isuitwendiggemiddeld meerdan40
procent vandewanddikte uitgeloogd.

Asbestcement
Asbestcementleidingen vormen 30procentvanhettotaleleidingbestand inNedetland.Hetgrootstedeelervanisgelegd tussen

PVC
Binnen hetBTO-ondetzoekworden in
consorriumverbandmetTNOIndustrie,

Inwendigeuitlogingvandeleidingwandvaneen asbestcementleiding:hetblauwgekleurdegedeelteu uitgeloogd,
hetpaarsedeelishetnietuitgeloogdedeel.

PVC-leidingfabrikanten en -grondstofleveranciersconditiebepalingsmethoden ontwikkeldomderestlevensduurvanin
gebruikzijnde PVC-waterleidingentevoorspellen.Eenbelangrijk verouderingmechanismebijPVCishetontstaan vanmicroscheurtjes, enmetname rond
verontreinigingen enbeschadigingen inde
buis.Doorbelastingwisselingen kunnen
zulkehaarscheurtjes gaangroeien,waardoor
debuisuiteindelijk kanbezwijken. Deconditiebepalingsmethoden worden ontwikkeld
opbasisvanmetingen van microscheurtjes
bij verschillende(stoot)belastingen. Hetdistributienet vanWaterbedrijf Europoort
bestaatvoor6yprocent uitPVC.Met name
overdekwaliteit vanoudePVC-leidingen
metkleinerediameters was onvoldoende
bekend.WBE isdaarommedio 2001 gestart
metstelselmatigonderzoeken vanallelekkagesenvervangingen vanPVC-leidingen
dievoor 15176zijn aangelegd.Opbasisvande
resultaten concludeerdeWBEdar lekkages
nietdirect teverklarenzijn uitdeuitgangskwaliteit vanhetPVC; dielijkt weleenrelatietehebben met heteffect vandelekkage;
bijeengoedeuitgangskwaliteit isscheurvormingbeperkt.Vuilinsluitingen inPVCspelenookvaakeenrolbijlekkages.

Kennis
Indeafgelopenjaren iseentweedeversie
vanhetKennissysteem Levensduurbepaling
ontwikkeld.Dezeversieisflexibeler, eenvoudigerenmeergebruikersvriendelijkdande
eersteversie.Hetsysteemcombineertde
klantperceptie metdetechnische resultaten
vanconditiebepalingsmethoden (viahet
technischverouderingsmodel).Deklantperceptieomvatondermeer verkeershinder,
wateroverlast, imagoschade,kostenperstoringendegevoeligheid entijdsduur vaneen
leveringsonderbreking.Aandehandvande

combinatieklantperceptie en technischverouderingsmodel wordendegrenzen bepaald
vandeteverwachten levensduutendedaarvanafhankelijke saneringsmogelijkheden.
Denieuwste versievanhetKennissysteemLevensduurbepaling isaandewaterbedrijven terbeschikkinggesteld.Hetisnu
vanbelangdatzijditsysteemgaan vullen
metgegevensuit de praktijk.

Hoe nu verder?
Hoekunnenderesultaten vandeconditiebepalingen opeenjuiste wijze worden
toegepast?Conditiebepaling kost relatief
veelinspanningenveelleidingen worden
ookvervangenomandereredenendanachteruitgang inconditie.Storingenin leidingenvormeneenanderebelangrijke indicatie
omleidingen tegaan vervangen.Devraag
daarbij ishoeveelstoringen aanvaardbaar
zijn voordatvervangingnodigis.Om hierop
tekunnen anticiperen bestaatbehoefte aan
inzicht inderelatietussen conditievaneen
leidingenstoringen.Hiervoorzijn gegevens
overdestoringen nodig,maareencentrale
verzamelingvanstoringsgegevens bedrijfstakbreed onrbreekt nagenoeg.
Devraagvandedag'Conditiebepaling
leidingmaterialen:Wetenwegenoeg?'isuiteindelijk doordedeelnemers negatiefbeantwoord.Zijgavenaanvooralbehoefte tehebbenaangegevensoverdewerkelijke conditie
vandeleidingen.Breedbeschikbaar maken
vanonderzoek-enstoringsgegevens zal
inzichtmoetengevenindeteverwachten
levensduur vanleidingen. Samenbrengen
vandezegegevensineencentraal toegankelijk databestand heeft meerwaarde,maar
moetgoedwordengeorganiseerd, f
ing G. Mesman
ir.J.Vreeburg
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Vlaamseingenieurs in
éénboek
DeKoninklijkeVlaamse Ingenkursvtrmiging
(KVIVJheeft eennieuweingenienrsgidsuitgebracht. Ditdriedeligeboekwerkbevatdegegevcnsvanmeerdan11.000ingenieurs. Vanwege
het/^-jang bestaanvandeverenigingzijnde
boekenJeesteltjk uitgevoerd.
Hereersredeelbestaatuiteen alfabetischregisteropnaamvande11.000leden
met adres-ennaamgegevens endehuidige
functie. Hettweededeeliseenondernemingsgids,eenoverzichtvanalleondernemingen eninstellingen waarKVIV-ingenieurswerken.Hetderdedeel,de ledenlijst
promotie 2003,verschijnt indecemberen
bevatdegegevensvandeingenieurs die
gedurende ditjaar afstuderen aandediverse
Vlaamseonderwijsinstituten.Dedrieboeken,inclusiefeenelektronischeversievan
deel2,zijn nietafzonderlijk verkrijgbaar. f
Ukuntdegidsvoor135eurobestellenbijKVIV,
DienstPublicaties,Desguinlei2i4,2018Antwerpen.Voormeerinformatie:(0032J3160o&40.
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Handboek over
visstanden
STOWAheeft hetintiatie/genomenomeen
standaardmethode teontwikkelenvoorbemonsteringenbeoordelingvandevisstand.Deze
methodestaatbeschreveninhethandboek'Visstandsbemonstermgen-beoordeling'.
Het handboek isvangroot belang,
omdat deEuropeseKaderrichtlijn Water
voorschrijft datdetoestand vanwateren
medeaandehand vandevisstand beoordeeldmoetgaanwotden.Het boekbevat
vootlopige,gestandaardiseerde richtlijnen
voorhetbemonsteren enbeoordelenvande
visstandvoorhetgrootstedeelvande
Nederlandsebinnenwateren.Behalvevoor
waterbeheerders envisrechthebbenden is
het boekookbedoeldvoordeuitvoerende
partijen, omdatzij derichtlijnen in praktijk
moeten brengen, f
Hethandboekkost40euroenistebestellenviaemail:in/o@hageman.nlondervermeldingvan
STOWA-rapportnummer2002-07e n een duidelijkafleveradres.
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