PLATFORM

Bepaling koper- en
loodoplossend vermogen
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
heeft twee soorten opstellingen in bedrijf voor
de bepaling vanhetkoper- en loodoplossend
vermogen. Dit isde EVOWOL-opstelling
(effect vanonthard watet opleidingmateriaal],
diegeëvolueerd istotdehuidige landelijke
Normopstelling. Deopstellingen zijn op
verschillende locaties opetationeel:deproductiebedrijven Weesperkarspel, Leiduin, Purmerweg (disttibutiegebied Weespetkarspel)en
Osdorp (disttibutiegebied Leiduin).

Resultatenvantienjaar
ontharâinghijGWA

Degemiddelde contacttijd vanhet water,
dat getransporteerd wordt vanWeesperkarspel
naar dePurmerweg, is17,5uur.Voorde
contacttijd vanLeiduin naar Osdorp geldteen
gemiddelde van 13,7uur.
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EVOWOL
Beginjaren tachtig zijn deEVOWOLopstellingen inbedrijf genomen. Deopstelling
(afbeelding 1)bestaat uiteen 15-tal buizen van
verschillende materialen enouderdom. Het
verschil inhet kopermateriaal heeft te maken
met debereiding ennabehandeling vanhet
koper indefabriek. Hetgoedkopete koperETP
(elektrolytisch tough pitch) iselektrolytisch
bereid enbevat relatiefveelzuurstof HetDHP
koper (ookwelPDO -fosfor gedesoxydeerd genoemd) iseenmeer gangbare kwaliteit,
waarbij metfosfor hetkopet isgedesoxydeerd
en daardoor relatiefminder zuurstof bevat.In
het verleden isvastgesteld datdeETP-kwaliteit gevoeliger isvoor putcorrosie dande DHPkwaliteit.

In 19S7heeft Gemeentewaterleidingen Amsterdam ticontaarding in haar bedryjivoeringgeïntroduceerd. Deaanleiding wasdrieledig:develeaanwijzingen voor een te hoog koper- en loodgehalte 111
liet drinkwater, verhoging van het driiikvvatereoiiijort enverlaging van ie milieubelasting. In dit
artikel maakt Gemeentewaterleidingen Amsterdam debalans opvan ruim neu jaar ontharding en
het effect daarvan ophetkoper- en (oodoplosseud vermogen. Daarnaast wordt ingegaan op eventueleconsequenties voorhetwaterleidingbedri)) van aanscherping vandekoper- en looduorm.
Deinvoering vanontharding inhet
drinkwaterzuiveringsproces heeft grote voordelen voor onder meer devolksgezondheid en
het milieu. Beginjaren tachtig bestonden al
aanwijzingen dateenlangdurige blootstelling
aan lood ookbij lage concentraties schadelijk
isvoor devolksgezondheid. Door ontharden
en conditioneren vandrinkwater neemt het
loodoplossend vermogen af Eentweede voordeel tenaanzien vandevolksgezondheid ishet
overbodig worden vanprivé-ontharders aan
de tap. Eventuele verslechteringen vande
waterkwaliteit doot gebruik vandie ontharders worden voorkomen.
Debijdrage vankoper, via drinkwaterleidingen, aanhet (water)milieu, viarioolwaterzuivering naar oppervlaktewater bedroeg
in 1993landelijk circa 57procent. Door gecon-

A/l).1:

ditioneerd drinkwatet tedistribueren neemt
de kopervtacht af Ookhet verminderde
gebruik aandetergenten heeft eenpositieve
invloed opdemilieubelasting. Doordat priveontharders niet gebruikt hoeven te worden zal
er ookgeen afvalstroom indevormvan
concentraat zijn.
Uit kostenoogpunt kan opgemerkt
worden dateenlage hardheid van drinkwater
het gebruik vandetergenten doet verminderen
en datkalkaanslag in warmwatertoestellen
ook minder zaloptreden, watdirect resulteert
in eenlager energieverbruik endus minder
kosten voor de consument.
Alslaatste zijn ernogdeesthetische aspecten;onthard water geeft geen kalkaanslagof
ketclsteenvotming.Ditgeeft eengrotet
comfort bij gebruik.

Koperoplossendvermogenna 16uurstilstand.

A/b. 2:

Oude leidingen zijn indertijd verkregen
door uitname uithetovereenkomstige distributienet en nieuw leidingen zijn direct vanaf
leverancier geïnstalleerd. Bijoude koperen
leidingen moet gedacht worden aan leidingen
van voor i960;bijoude loden leidingen leidingen vanvoor T940.Debuizen hebben iedereen
lengte vandrie meter eneendiameter van19
mm. Dematerialen zijn:ouden nieuw lood,
oud en nieuw DHP koper enETP koper.

Loodoplossendvermogenna 16uurstilstand.

stanontharding
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In depraktijk vindt een volumestroom
plaats diegerelateerd isaan het waterverbruik.
Dezesituatie wordt nagebootst met een doorstroompatroon: acht uur doorstromen afgewisseld mer 16uur stilstand. Water dat 16uur
heeft stilgestaan, wordt bemonsterd en geanalyseerd.
Normopsteüiry
DeNormopstelling (afbeelding 2)bestaat
uit drie koudgebogen koperen buizen met een
lengte van vijf meter en een inwendige diameter van 18mm. Het inwendige oppervlak van
de buizen is respectievelijk blank, geoxideerd
en gestraald. De buizen worden continu doorstroomd met een snelheid van 0,05m/s. Naast
de kopeten buizen zijn de opstellingen bij
GWAook uitgerust met een loden leiding.De
bemonstering vindt plaats nadat het water 24
uur heeft stilgestaan. Deresultaten van de
Notmopstelling worden in dit artikel buiten
beschouwing gelaten, omdat de opstellingen
te kort in bedrijf zijn.

Resultaten
Koperen loodoplossend vermogen
Na deinvoering van de ontharding in 1587
iseen reductie van 50procent waar te nemen
in het koper- en loodoplossend vermogen.
Voor koper betekent dit een afname van500
naar 250jjg/1voor Leiduin en voor Weesperkarspel een afname van 1200tot 600ug/1.De
resultaten van het koperoplossend vermogen
worden weergegeven in afbeelding 3.Dat het
koperoplossend vermogen van het geproduceerde water in Leiduin significant lager is dan
in Weesperkarspel kan gedeeltelijk toegeschreven worden aan de hogere zuurgraad die het
water in Leiduin heeft. Na invoering van de
ontharding isdezuurgraad bij dit pompstation geconditioneerd van 8,0 tot 8,4.Voor
Weesperkarspel wasdit van7,9 tot 8,2.
Het loodoplossend vermogen na 16uur
stilstand (zieafbeelding 4)isvoor beide pompstations afgenomen van gemiddeld 200 naar
100ug/1.Dit iseen duidelijk gevolg van de
invoering van de ontharding.
Zowel voor koper als voor lood is een
dalende trend waar te nemen over de periode
15187 tot 1990.Dit is te verklaren uit het stapsgewijs verhogen van dezuurgraad afpompstation in die periode, mogelijk gemaakt door de
invoering van de ontharding.

Normopstelling.
bovendien dat'vooral de koperen binneninstallatie bijdraagt aan de kopervracht. Het toenemende gebruik van koper in de dienstaansluitingen en de (kleinere distributieleidingen)
heeft een te verwaarlozen effect.

Koper
Berekeningen zijn uitgevoerd om inzicht
te krijgen in de totale kopervracht die
GcmeentewaterleidingenAmsterdam het
milieu instuurt viade rioolwaterzuiveringen.
In 1998bedroeg de totale kopervracht 0,74 ton.
Vóór invoering van de ontharding wasdit een
factor twee hoger. Uit de berekeningen blijkt

Lood
Voorde loodvracht geldt hetzelfde als voor
de kopervracht. Debinneninstallaties hebben
degrootste impact op de totale vracht. Het feit
dat GWAsinds 1januari geen loden aansluitleidingen meer heeft, heeft een geringe
invloed opde totale loodvracht.

Toekomstige normering
Dekoper- en loodnormen zullen blijvend
aangescherpt worden. De norm voor koper zal
worden aangescherpt tot 2000ug/1na 16uur
stilstand. Deloodnorm zal verlaagd worden
van 50naar 10ug/1.Niet uitgesloten wordr dat
in de toekomst een verdereaanscherping zal
plaatsvindt.
Voorlood zal de verdere aanscherping van
de norm geen directe consequenties hebben
voor het bedrijf aangezien er geen loden
leidingen meer in bedrijfzijn. Voorde huiseigenaren isde consequentie des te groter,
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omdatzijverantwoordelijk zijn voorde
binneninstallatie. GWA heeft echterdemaatschappelijke verantwoordelijkheid omde
problematiek ookvanuitdatperspectiefte
benaderen.
Eenreëleoptieomaandekoper-enloodnormen teblijven voldoenishetdieper
ontharden.
Momenteel wordtbij GWA tot 1,5mmol/1
onthard.Onderzoekwordtuitgevoerdof
ontharden tot 1,0mmol/1haalbaar is,omin
detoekomstaandenormvoorkoperenlood
teblijvenvoldoen.
Ookhetsanerenvandeloden binneninstallatiesgecombineerd metdebemeteringin
Amsterdam wordtdoormiddel vansubsidies
aangemoedigd.Hetgebruik vankoperbijde
saneringzaldekopervracht doen toenemen.
Eenhogecorrosie-indexenchloridegehalte kantotproblemen leiden bijstalenen
gietijzeren leidingen.Hetwater geproduceerd
opbedrijfLeiduin wordtgekenmerkt dooreen
relatiefhoogchloridengehalte (110-140mg/l)

eneenhogecorrosie-index (2,1-2,3). Eenoptie
omeenlagerecorrosieindextebewerkstelligenisdeinzetvanmembraanfiltratie. In
Leiduin isonderzoekuitgevoerd naardeinzet
vanhyperfiltratie. Devoorspellingen zijn dat
inzet vanmembraanfiltratie (deelstroom50
procent) toteenlagerecorrosieindexleidt,en
hetchloridegehalte zaldoendalennaareen
waardevanongeveer80mg/l.Dezewaarde
voorhetchloridegehalte zalgietijzeren leidingenminderdoen roesten.Bijdezewaardevan
hetchloridegehalte kanbruinkleuring vanhet
waterworden voorkomen.Ditverhoogt het
comfort voordeconsument,vermindert het
hoeveelheid sediment,terwijl ookkosten
bespaardworden indehuidige spuiprogramma's.

zoekuitgevoerdofdeinzetvan kunststof
leidingmateriaalgevolgen heeft voordehygiënischebetrouwbaarheid vanhet drinkwater.
Wanneer tochkopergebruiktzalwordenals
leidingmateriaal vanwegedehygiënische
betrouwbaarheid enbiologischestabiliteitvan
hetdrinkwater, kanditinvloed hebbenopde
totalekopervrachtaanhetmilieu.Inhetkader
vandeinvoeringvaneendubbelleidingnet in
denieuwewoonwijkIJburgvoertGemeentewaterleidingenAmsterdamuitgebreid onderzoekuit naardeinteractievan waterkwaliteit
enleidingmateriaal. •

Huishoudwater
Eengeheelnieuweontwikkeling isde
kopervracht aanhetmilieu doordelevering
vanhuishoudwater viaeendubbel leidingnet.
Eenalternatiefvoorkoperen leidingen zijn
kunststofleidingen.Momenteelwordt onder-

Van pomp rot tap {199&). Gemeentewaterleidingen Amsterdam.
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advertentie

Produktie enverwerking uitéénhand
Staal en Beton twee ondergronden

EPIMID LF-TWB 66-938 is een uniek oplosmiddelvrij twee-componen-

één drinkwatersysteem

ten epoxysysteem voor drinkwater- en levensmiddelenvoorzieningen.

EPIMIDLF-TWB66-938
k i w a keurmerken

Het bestaat uit verschillende componenten die het mogelijk maken
zelfs sterk aangetaste staal- en miniralische ondergronden met op
elkaar afgestemde systeemmaterialen te saneren.
De verwerking kan door onze eigen mensen ter plaatse van het object
als ook op ons bedrijf uitgevoerd worden.

k i w a ATA(nr. 2096/1):
- toxicologische eigenschappen
k i w a BRL-K759(nr. K11732/01):
- technische eigenschappen
- microbiologische eigenschappen
- waarborgen van de productkwaliteit
20 jaar ervaring in het beschermenvan:
PIJPLEIDINGEN, POMPEN,FILTERTANKS,WATERTORENS,
WATERKELDERS ENZ. MET EPIMID LF-TWB 66-938
EpimidVorrink Kunststoffen B.V.
Postbus468 - 7500 ALEnschede
Tel. 053-4317111 Fax.: 053-4309357
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