ACHTERGROND

O N T W I K K E L I N G E N PER MAAND TE VOLGEN

Nieuwevormvan
rapportageover
waterkwaliteitbij
Hydron

Hetnemenvanwatermonstersopéénvandezuiveringsstations vanHydron.

VoordebewakingvandewaterkwaliteitisvoorHydronZuid-Holland dezogehetenManagementrapportageWaterkwaliteitontwikkeld.Hetsysteemomvatzowelkenmerkenvandewaterkwaliteitsindexentrendanalyseals registratievannormoversclinjdingeu.Gebruikersvanditsysteem kunnen
viaintranetmaandelijksdeontwikkeling indewaterkwaliteitzienenzonodigcorrigerendemaatregelennemen.Hetsysteemleidthierdoortoteenbeterebeheersingvandewaterkwaliteit.
HydronZuid-Hollandverzorgtdeleveringvandrinkwaterinhetoostelijkgedeelte
vandeprovincieZuid-Holland.Daarvoor
heeft hetbedrijfbeschikkingovertienzuiveringsstationsdie(oever)grondwater opwerken
totdrinkwater.Voordebewakingvande
waterkwaliteit wordenregelmatigmonsters
genomenvanbrontottapengeanalyseerd
doorhetlaboratoriumvanHydronAdvies&
DienstenteUtrecht.Omderesultatengoedte
kunnen interpreteren isinsamenwerking
metRoyalHaskoningde 'ManagementrapportageWaterkwaliteit'ontwikkeld:eensysteem,datzowelkenmetkenvandewaterkwaliteitsindexalstrendanalyseinzich heeft.
Tevenssluithetsysteemaanbijdeontwikkelingvan'asset management'.
HydronZuid-Holland produceertjaarlijkscirca47miljoen kubiekemeter drinkwaterenlevettditviaeenuitgebreid distributienet aanzo'n750.000mensen(330.000
aansluitingen).Hethiervoor gebruikte
(oevei)giondwaterbevatijzer, mangaan,
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methaan,ammonium ensporen vanorganischemicroverontreinigingen enmoetdus
gezuiverd worden middels (intensieve)
beluchting,droog-en/ofnatfütratieen
actiefkoolfiltratie. Hetwater isbacteriologischbetrouwbaar.Vanwegedehardheid
vanherdrinkwater (9-i4°D)wilHydron
Zuid-Holland hetaantal onthardingsinstallatiesdekomendejaren verder uitbreiden.
Debewakingvandezuiveringsprocessen
vindtondermeer plaatsmetbehulpvan
continu-metersendoorwekelijkse bemonsteringen doorhetlaboratotium.Ombetet
inzicht teverkrijgen indeontwikkelingvan
dewaterkwaliteit isdegenoemde managementrapportage totstandgebracht,die
inzicht moetgevenindetrendsvandekritischeparameters,eenwaterkwaliteitsindex
perlocatieenperzuiveringsstapmoettoekennen,overzichtmoetgevenin(dreigende)
normoverschrijdingen endeze informatie
inzichtelijk entoegankelijk moet maken
voorallemedewerkers.

Aft.2:

De'ManagementrapporageWaterkwaliteit'bestaatuiteennotmetingsstelselvande
kritischeparameters,gerichtophetdoelvan
deprocesstapenwaatuitervaringbekendis
datdeconcenttaties kunnen fluctueren.Om
eenpaar voorbeelden tegeven:eenbeluchtingstap moetmethaan vetwijderenen
zuurstoftoevoeren;eennatfilter moet ijzer,
mangaanenammonium verwijderen;een
onthardingsreactor moetcalcium vetwijderenendezuurgraad binnen bepaaldegrenzenhouden.Ophetmoment dateenprocesstapmindergoedfunctioneert, zullende
concentraties veranderen enzichbinnenof
buiten detoegestanebandbreedtes bewegen.
De'Managementrapportage Waterkwalireir'
iseropgerichrditzichtbaattemakenvia
intranet.

Kwaliteitsindex
Debasisvandeopgesteldemethodiekis
indexering,waatbij dewaterkwaliteit wordt
weergegeven inééngetal.Ditgetal(ofindex,
met waarde tussenoen100)vloeitvoortuit
dewaarderingvandewaterkwaliteit van
brontottap,waarbij eenlaagindexcijfer een
lagewaarderinggeeft. Dezewaardering
wordt vastgesteld aandehand vande
bedtijfsnotmen endewettelijke normen.Bij
deberekeningvanhetindexcijfer wordt uitgegaanvaneenmaximalescotevan 100punten.Elkeoverschrijding vaneennorm heeft
eentoekenningvaneenbepaaldehoeveelheidafttekpunten totgevolg.Omnietpas
gealarmeerdteworden bij overschrijding

Dekwaliteitsindex.

vande(uiterste/wettelijke) norm, worden
aleerderaftrekpunten toegekend;dat wil
zeggen naoverschrijding vande bedrijfsnorm voordebetreffende parameter enprocesstap.Inafbeelding 1 isditnader toegelicht.Omdat nietalleparameterseen
bovengrens alsnorm hebben,zijn drie

aftrekfuncties onderscheiden:overschrijding,bijvoorbeeld voordeparameter ijzer,
onderschrijding, bijvoorbeeld voordeparameterzuurstofenzowelover-alsonderschrijding vandenorm,bijvoorbeeld voorde
parameter pH.Daarnaastzijn deparameters
ingedeeld indegroepen bacteriologie,

Zuiverin^sstationDeSteeg.

macroparameters enmicro's.Omvervolgens
vast testellen hoeeenzuiveringalsgeheel
functioneert zijngewichten per parameter
enperzuiveringsstap toegekend enkanzo
eensamenvattende kwaliteitsindex voorde
betreffende locatieworden bepaald(zie
afbeelding 2).Voordeelvandit systeem isdat
elkemaand opidentiekewijzeeenkwaliteitsindex wordtbepaald.Iedereen diehet
systeem raadpleegr, krijgt opgelijke wijzede
resultaten gepresenteerd.

Trends

A/b.3:

Nadeelvandezesystematiek lijkt dat
eigenlijk altijd eengoedeindcijfer ontstaat
voordeverschillende zuiveringsstations.
Doordezemaandelijks teberekenenente
presenteren vooriederezuiveringsstap (in
r n grafieken!),ontstaat echtereenbepaalde
rrendenkansnelwordengezienofeenzuiveringofzuiveringsstap slechter ofbeter
heeft gepresreerd.Daarvoor ishet nodigom
gegevensovereenlangereperiodevan bijvoorbeeld tweejaar teregistreren.Een
gebruiker heeft daardoor nietdirect informatienodigoverdegestelde notmen,maar
kandirectaandehand vande toegekende
aftrekpunten endekwaliteitsindex zienwelketrendszichhebbenontwikkeld.In afbeelding3 wordt hiervaneenvoorbeeld getoond.

Waterkwaliteitstndexeerstezand/titratieDePut.

Alsdegegevens uithetdatabestand van
hetlaboratorium wordeningelezen, wordt
deindexautomatisch bepaald.Naastde
indexisuit degrafieken ookaftelezen waardooreeneventueel trend wordt veroorzaakt.
Heteindresulraat bestaat uiteen'pagina'op
het intranetvanHydron Zuid-Holland
(afbeelding4).

Het gebruik

A/b.4:

Deeerste'pagina'opintranetoverde waterkwalitettsmdex.
Managementrapportage Waterkwaliteit
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Doelvande 'Managementrapportage
Watetkwaliteit'isnatuurlijk ominstaatte
zijn deprocessenoptijd tekunnen bijsturen,zodatdeklant altijd kwalitatiefgoed
waterblijft behouden.Darhield in niet
alleendejuiste informatie te verschaffen,
maarookomoverdegoede KAM-procedures
enkennis tebeschikken.Doordezemaandelijks oplocatietebesprekenkaneen specifiek
probleemgericht aangepakt worden,waarbijaltijd weerdeprocesconditiesendeprestatiesmetelkaarinverband moeten worden
gebracht.Doorhetgebruikvandit systeem
isdebetrokkenheid bij het zuiveringsproces
vanmanager totprocestechnoloog tot'operator'aanzienlijk versterkt. e~
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Bert Vonk (Hydron Zuid-Holland)
Ruud Kolpa(HydronAdvies&
Diensten)
Jan-Dik Verdel en Pepijn Koenders
(Royal Haskoning)
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