Reistijdonderzoek drinkwater in het leidingnet van GW en PWN
onmisbaar

Inleiding
Al geruime tijd bestond bij GW en PWN
behoefte aan een proefondervindelijk
gefundeerd inzicht in de reistijd van het
drinkwater in beider voorzieningsgebied.
In april 1993 deed zich een uitstekende
gelegenheid voor om in de regio's
Amsterdam, Haarlemmermeer, Aalsmeer
en Uithoorn het gewenste inzicht in de
reistijden van het drinkwater in het
transportleidingnet te verkrijgen.

£>
W A

^JÊÊÊ

J.COHEN
Gemeentewaterleidingen
Amsterdam

W.1'.KONIJNENBERG
NVPWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland

Gemeentewaterleidingen stelde namelijk
wegens onderhoudswerkzaamheden de
centrale deelontharding van het produktiebedrijf te Leiduin van 12april om 20.00 uur
tot 14 april om 20.00 uur buiten bedrijf.
Hierdoor zou naar verwachting een analytisch goed te volgen verandering worden
gecreëerd in parameters die samenhangen
met de ontharding, zoals het natrium- en
calciumgehalte, de zuurgraad (piI) en het
elektrisch geleidingsvermogen (EGV) van
het geproduceerde water.
Via verspreide meet- en monsterpunten
(afb. 1) werden de optredende veranderingen in de kwaliteitsparameters vastgelegd. De kwaliteitsmetingen boden ook
de mogelijkheid de betrouwbaarheid te
toetsen van reistijdberekeningen met
leidingnetmodellen van de desbetreffende
voorzieningsgebieden.
De laatste jaren is de inspanning van
bedrijven als GW en PWN wat betreft de
ontwikkeling en toepassing van dergelijke
rekenmodellen groot geweest. De noodzaak
van toetsing aan praktijksituaties is
daarmee toegenomen, waarbij tot nu toe
sterk de nadruk lag op het aspect volumestromen en drukken.
De wens tot een beter inzicht in kwaliteitsveranderingen tijdens transport en
distributie vereist ook een toetsing van
leidingnetmodellen op dit aspect. De
onderhavige reistijdanalyse is daartoe een
eerste aanzet.
Voor PWN was het onderzoek allereerst
gericht op het verkrijgen van inzicht in de
optredende reistijden in het transportnet;
voor GW lag het accent op toetsing van
het leidingnetmodel.

Samenvatting
Tijdens en na onderhoudswerkzaamheden aan de centrale deelonthardingsinstallatie van het produktiebedrijf te Leiduin van 12 t/m 14 april 1993 zijn de
veranderingen in kwaliteitsparameters van het gedistribueerde water vastgelegd.
Verspreid over de distributiegebieden van Gemeentewaterleidingen Amsterdam
(GW) en de N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) zijn hiervoor
metingen verricht naar met name de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EGV) en het Na- en Ca-gehalte van het water. De verkregen gegevens
vergrootten niet alleen het inzicht in de optredende reistijden van het drinkwater,
ook konden de resultaten van leidingnetberekeningen aan deze meetgegevens
worden getoetst. De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekenprogramma's
DYNASIM (GW) en WANACA (PWN).
Dit artikel geeft een beschrijving van de uitvoering van het onderzoek en de
analyse van de resultaten en vermeldt enkele algemene en bedrijfsconclusies.
De genoemde aanbevelingen zijn voor toekomstige toetsing van rekenmodellen
van belang.

Het transport- en distributiesysteem
PWN
Het transport- en distributienet van
PWN-Zuid (Haarlemmermeer, Aalsmeer
en Uithoorn) is in groen weergegeven in
afbeelding 1. Het voorzieningsgebied
ontvangt drinkwater vanuit het GW-produktiebedrijf bij Leiduin (punt 1). Het
distributiesysteem omvat verder een
distributiepompstation bij Zwanenburg
(punt 3;5) en een tweetal suppletiepompstations resp. bij Uithoorn (punt 6) en
Aalsmeer.
GW
IIet beschouwde netwerk van GW betrof
het transportnet Leiduin-Amsterdam
inclusief twee ontvangstreservoirs resp. bij
de Van Hallstraat (punt 101) en de
Amstelveenseweg (punt 102) en het
hierop aangesloten distributienet van
Amsterdam op hoofdleidingenniveau; in
afbeelding 1is dit in zwart weergegeven.
Het onderzoek
Ideaal voor een reistijdanalyse is een
situatie waarbij ter plekke van het punt
van levering aan het distributienet

Omschrijving van enkele
begrippen:
- Deverblijftijdisdetijd dieeen
waterdeeltje ineen leiding of reservoir
doorbrengt.
- Eentrajectiseendoor een waterdeeltje
(offractie) doorlopen wegtussentwee
punten vanhet watervoorzieningssysteem viadeverzameling leidingen en
reservoirs.
- Dereistijdisdesomvande verblijftijden
vaneenwaterdeeltje ineentraject.
- Dereistijdspreidingishetverschil tussen
de langste ende kortste reistijd.

momentaan een belangrijke wijziging in
een waterkwaliteitsparameter optreedt,
waardoor een grote nauwkeurigheid kan
worden bereikt bij de bepaling van reistijd
en reistijdspreiding van het water in het
net. De keuze van de juiste kwaliteitsparameter is daarbij van grote betekenis
voor het welslagen van een dergelijk
onderzoek.
De zuurgraad (pH) van het water ter
plaatse van de transportpompen bij
pompstation Leiduin-1 begon omstreeks
2.30 uur in de ochtend van 13 april 1993
te dalen (alt. 2). Daar de onthardingsinstallatie de vorige dag om 20.00 uur
buiten bedrijf was gesteld, bedroeg de
kortste reistijd van de waterdeeltjes door
het produktieproces tot en met de reinwaterkelders circa 6,5 uur. Na circa 41 uur
bereikte de pi I weer een stabiele waarde,
enige uren voor het wederom in bedrijf
komen van de onthardingsinstallatie; het
eerste weer ontharde water verliet
omstreeks 2.30 uur op 15-4-1993 het
produktiebedrijf. De totale pH-verandering bedroeg circa 0,5 eenheid.
De trage aanpassing van de pH wordt
voor een belangrijk deel veroorzaakt door
bufferende processen tijdens de zuivering.
Een soortgelijk effect treedt ook op tijdens
passage van het leidingnet.
Hoewel de pH-verandering een indicatie
is voor de doorkomst van het eerste
'andere' water, is deze parameter minder
geschikt voor een uitgebreide reistijdanalyse.
Het Na-gehalte leent zich beter voor een
betrouwbaar reistijdonderzoek, daar Na*
zowel bij het produktieproces als bij doorstroming van het leidingnet als conservatieve parameter kan worden
beschouwd.
Voor de lokatie Leiduin is het verschil met
het pH-verloop duidelijk waarneembaar in
afbeelding 2. De weergegeven verandering
van het Na-gehalte van 92 naar 71 mg/l in

711

, 0 (27) 1994,nr. 24

ZWANENBURG

LEIDUIN

UITHOORN

CONTOUfi BEBOUWDE KOM
PWN LEIDINGEN
GW LEIDINGEN

AALSMEER

Aß. I - Transportsysteem GW7en PWN-Zuid.

een tijdsbestek van circa 12 uur wordt
veroorzaakt door de reistijdspreiding als
gevolg van passage van de zuivering en
reinwaterberging.
Om de invloed van gebruikelijke schommelingen in de waterkwaliteit te elimineren is voor de doorkomst van het eerste
niet ontharde water in een monsternamepunt het tijdstip gedefinieerd, waarop de
beschouwde kwaliteitsparameter 10% van
de totale (verwachte) waardeverandering
had ondergaan.
Evenzo is voor het moment waarop geen
onthard water meer in het watermonster
aanwezig was, het tijdstip gekozen waarop
de verandering van de desbetreffende
kwaliteitsparameter 90% van de totale
waardeverandering bedroeg.
In het algemeen kan niet worden
gesproken over dé reistijd van het water

tijdens het doorlopen van het leidingnet.
De vermazing van het distributienet waardoor alternatieve reisroutes bestaan, het
mengmechanisme in distributiekelders en
het snelheidsprofiel over de doorsnede
van de buisleidingen veroorzaken een
zekere reistijdspreiding, die hier gemakshalve gedefinieerd wordt als het verschil
tussen de langste en de kortste reistijd.
De kortste reistijd is daarbij het verschil in
doorkomsttijd van het eerste 'andere'
water bij resp. het leveringspunt en het
tappunt in het distributienet. Als langste
reistijd geldt het tijdsverloop tussen de
momenten waarop voor de gevolgde
kwaliteitsparameter(s) op beide lokaties
weer een min of meer stabiele situatie
optreedt.
Ter verduidelijking wordt verwezen naar
afbeelding 3, waarin voor het traject van

pompstation Zwanenburg (punt 5) tot aan
de kern Spaarndam (punt 29) de kortste
en langste reistijden zijn weergegeven.
De gemiddelde reistijd is het gewogen
gemiddelde van de reistijden van de
fracties die de verschillende trajecten
doorlopen; een waarde die overigens
uitsluitend via een berekening kan worden
bepaald.
Uitvoering door PWN
Voor de uitvoering van het monsternameprogramma werd een beroep gedaan
op een groot aantal particulieren, die
daartoe instructie kregen in het nemen
van watermonsters. Om praktische
redenen is voor de particuliere adressen
volstaan met een bemonsteringsfrequentie
van driemaal per dag (aib. 1 :alle PWN-
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lokaties, uitgezonderd de punten 1t/m 9).
Op lokaties met een gewenste hogere
gegevensfrequentie werd tijdelijk van
Kiwa betrokken automatische meetapparatuur ingezet om een aantal waterkwaliteitsparameters via rechtstreekse meting
continu te kunnen volgen (punten 7, 8 en
9). Daarnaast bevond zich op één lokatie
een eveneens van Kiwa ingehuurd automatisch monstername-apparaat, dat iedere
90 minuten een watermonster nam (punt 6).
Bij de toeleveringspunten aan het distributienet, het GW'-produktiepompstation
Leiduin en het PWN-distributiepompstation Zwanenburg, werd gedurende
kortere tijd manueel ieder half uur een
watermonster genomen (punten 1t/m 5).
Van de meeste watermonsters werden pH,
Na- en Ca-gehalte en EGV bepaald. Met
de Kiwa-meetapparatuur bleek het echter
niet mogelijk gegevens over Na- en
Ca-gehalte te krijgen; in die gevallen is
het EGV betrokken bij de reistijdanalyse.
Via oriënterende leidingnetberekeningen
met het computerprogramma WANACA
[1] is getracht tevoren een inschatting te
maken van het gewenste aanvangstijdstip
van de monstername of meting op de
diverse lokaties. Aangezien hiertoe uiteraard de juiste verbruiksgegevens ontbraken,
zijn de berekeningen uitgevoerd voor een
gemiddelde vraagsituatie; een aanname
die achteraf niet ver bezijden de werkelijkheid bleek.
Uitvoering door GW
De gemeten parameters zijn de pi I en op
de lokatie achter het pompstation Osdorp
ook het EGV (vaste monitoropstelling
zoals omschreven in [2]).
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat
dit pompstation tijdens deze periode
buiten bedrijf was en dus is de meting
te beschouwen als een lokatie in hel
distributienet.
Hoewel bekend is dat een pH-meting
onderhevig is aan buffering en zodoende
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traag naar een nieuw evenwicht verloopt,
is toch gezien de betrekkelijke eenvoud
van de meting voor deze parameter
gekozen. De interesse ging vooral uit naar
het begintijdstip van de parameterverandering door stopzetting resp. de inbedrijfname van de loogdosering.
Achter het reservoir Van Hallstraat is ook
de totale hardheid van het water gemeten.
De berekeningen zijn uitgevoerd met het
dynamisch reken- en simulatiemodel
DYNASIM [3].Allereerst werden oriënterende berekeningen uitgevoerd met als
doel meetlokaties aan te wijzen. Na afloop
zijn de berekeningen herhaald waarbij
gebruik is gemaakt van de werkelijk
verpompte hoeveelheden, de startwaarden
van reservoir- en watertorenstanden; bij
alle berekeningen is eenzelfde afbreekcriterium aangehouden om de rekentijd te
beperken.
De uitvoeringsperiode betrof dagen
waarbij de vraag naar water overeenkwam
met een gemiddelde vraag.
Reistijdanalyse PWN [4].
Zoals te verwachten is, bestaat er een
duidelijk reistijdenprofiel in het leidingnet,
waarvan de afbeeldingen 4 en 5 getuigen.
In afbeelding 4 zijn lijnen weergegeven
die punten verbinden waar water met
dezelfde kortste reistijd vanaf pompstation
Leiduin aankomt. De afbeelding schetst
het algemene beeld; enkele afwijkingen
hierop worden onderstaand toegelicht.
Volgens het globale patroon bereikte de
eerste kwaliteitsverandering binnen 60
uur, nadat het water het pompstation had
verlaten, alle afnemers.
Afbeelding 5 toont een soortgelijk beeld
met lijnen door punten met dezelfde
langste reistijd. In het algemeen bereist
het water het distributienet in minder dan
84 uur.
In een aantal gevallen wordt de verwachte
eindwaarde van de beschouwde kwaliteitsparameter niet bereikt. Dit treedt op

wanneer het harde water, dat via een
lange reisroute in een punt arriveert, via
een kortere route wordt 'ingehaald' door
het weer ontharde water.
Uit de gegevens blijkt verder dat de
spreiding in reistijd groter is naarmate
de afstand van de transportas LeiduinAalsmeer tot het tappunt toeneemt.
Zoals gezegd geldt voor een aantal
lokaties in het net een afwijkend patroon.
Bij de belangrijkste verschillen wordt een
toelichting gegeven.
Punt 20: Oostelijk van Schiphol. Het
betreft hier een afgelegen lokatie met een
relatief lange reistijd van het water, dat
echter met een geringe reistijdspreiding
het leidingnet passeert.
Pun! 25: Nabij Kaag. Ilier treedt naast
een lange reistijd ook het effect op van
menging tijdens transport. Eventuele
problemen met de waterkwaliteit kunnen
worden opgelost door beïnvloeding van
de transportroute en/of aanpassing van de
middellijn van de aanvoerleiding.
Punt 28: Vijfhuizen. De kortste reistijd
bedroeg hier 263 uur; de langste reistijd
bleek niet te bepalen. Het monsternamepunt bevond zich aan het eind van een
lange en relatief ruime leiding met weinig
doorstroming.
Suppletie- versusdistributiepompstations
De suppletiepompstations bij Aalsmeer en
Uithoorn hebben een ongunstige invloed
op de reistijdspreiding. Deze pompstations
nemen 's nachts water in via het distributienet en leveren gedurende de dag
weer op datzelfde net. Hierdoor treedt een
pendeling op van water in de directe omgeving van het pompstation. Verversing
van de bijbehorende reinwaterkelder gaat
dientengevolge moeizaam.
Afbeelding 6 toont voor suppletiepompstation Uithoorn dit effect. Er was hier
sprake van slechts één monsternamepunt
(6), waar het Na-gehalte van zowel het
inkomende als het uitgaande water werd
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• Reistijden •vanafLeiduin (uren):verandering Sa-gehalte 10%.

gevolgd. De plotselinge aanmerkelijke
kwaliteitsveranderingen treden op tijdens
nachtelijke perioden van keldervulling.
De dagleveringen uit het reservoir bestaan
uit een mengsel van oud en nieuw water.
Pas na enkele dagen is het water in de
kelder ververst.
In tegenstelling tot suppletiepompstations
zal bij distributiepompstations, die zich
kenmerken door een gescheiden
aanvoer-en leveringsrichting, geen
pendelprobleem optreden.
Ter toelichting wordt verwezen naar
afbeelding 7, waarin voor distributiepompstation Zwanenburg het Na-gehalte
van het inkomende en uitgaande water is
Afb. 6- Na-gehalte bijsuppleticpompstation Uithoorn.

Reistijden vanafLeiduin(uren):verandering Na-gehalte 90%.

TABEL I- Berekende versus uit meting bepaalde
kortste reislijden.
Monsternamepuni
zie afb. 1
7
8
9
10
15
25
29

Kortste reis ijd in uren
bereke ld

b ;paald
uit meling

20
24
16
17
44
56
30

13
22
17
28
11
174
31

weergegeven. De verblijftijd in de kelder
bedraagt gemiddeld circa 2,5 uur.
Reistijdberekeningen PWN
In tabel I is voor zeven lokatics de uit

meting bepaalde kortste reistijd weergegeven naast de uitkomsten van de
oriënterende berekeningen met het
leidingnetmodel van FWN-Zuid.
Hedacht moet worden dat gerekend is met
een gemiddelde belastingssituatie (gemiddeld uur) en zonder het mengmechanisme
in reservoirs. Enkele markante verschillen
behoeven enige toelichting.
Punt 7: De uit meting bepaalde reistijd
blijkt korter dan de berekende. Waarschijnlijk is het voor de berekening gehanteerde
modelverbruik op deze lokatie een onderschatting geweest van de werkelijkheid.
Punt 10: Hier treedt het omgekeerde
verschijnsel op. Het monsternamepunt

Afb. / -Na-gehalte vóór(punt3) enrui (punt 5)distributie-pompstation Zwanenburg.
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bevond zich in een leiding die niet in het
computermodel is opgenomen, wat het
waargenomen verschil verklaart.
Punt 25: Het verbruik van een groot
aantal agrarische bedrijven in de zuidoosthoek van Haarlemmermeer is samen met
dat van de dorpen Weteringbrug en Huigsloot toegekend aan één verbruiksknoop
aan de rand van het model. De berekende
doorstroming van het net is hier dus
groter dan de werkelijke en de berekende
reistijden zijn daarmee korter dan de
opgetreden reistijden.
Betere resultaten worden verkregen door
de verbruiken in dit deel van het leidingnetmodel over meer knopen te verdelen.
Een nadere toetsing van het leidingnetmodel van PWN-Zuid, waarbij de werkelijk opgetreden vraagfluctuaties en de
invloed van de distributiereservoirs op de
waterkwaliteit worden meegenomen, moet
uiteindelijk aantonen of met dit model
betrouwbare reistijdberekeningen mogelijk
zijn. Een computerprogramma waarmee
dergelijke exercities kunnen worden uitgevoerd is op dit moment echter niet bij
PWN beschikbaar.
Reistijdanalyse GW [5]
Het accent van het onderzoek lag vooral
op toetsing van de berekeningswaarden
aan de werkelijkheid. Onderstaand zijn
voor zes lokaties de metingen en berekeningen met elkaar vergeleken voor wat
betreft de aankomsttijden op deze lokaties
van het eerste in hardheid verhoogde
danwei het eerste in hardheid weer
verlaagde van Leiduin afkomstige water.
Het eerste 'andere' water doorloopt het
kortste traject en heeft daarmee de kortste
reistijd.
Bij de vergelijking met de gemeten
waarden worden de berekende langste en
kortste reistijd via een traject en de
gemiddelde waarde betrokken.
De zuurgraad leent zich uitsluitend voor
een vergelijking tussen berekende en
gemeten kortste reistijden.
Tabel II geeft hiervan een overzicht.
Traject Leiduin-Haarlemmermeer
(van punt 1naar punt 142):
Direct achter aanjaagstation IIaarlemmerTABEL II - Berekende versus uil meling bepaalde
kortste reistijden.
Monsternamepuni
xieaib. i;
1 12
101
102
170
407
451

Kortste reistijd in uren
berekend

bepaald
uit meting

5,8
10,7
11,2
15,8
34,5
33,6

6,5
13,5
12,5
15,2
30,5
40,7

meer zijn door PWN metingen verricht
naar het Na- en ('a-gehalte; deze lokatie is
het onttrekkingspunt uit het transportnet
voor het voorzieningsgebied PWN-Zuid.
Uit de metingen blijkt dat een duidelijke
terugloop in Na-gehalte en een stijging
van het Ca-gehalte op 13 april omstreeks
9.00 uur optreedt, zodat het hier gearriveerde eerste harde water dat Leiduin
verliet circa 6,5 uur onderweg is geweest.
Volgens de berekening is het aantal naar
knoop 142 doorlopen trajecten 151.Dit is
een relatief gering aantal, gezien de
uitkomsten van berekeningen voor
trajecten die naar andere monsterpunten
leiden. De berekende kortste reistijd
bedraagt 5,8 uur, terwijl de langste reistijd
12,2 uur bedraagt. Het gemiddelde via alle
berekende trajecten naar deze knoop
bedraagt 6,1 uur.
TrajectLeiduin-Rcservoir Van Hallstraat
(.punt 101):
De weergave van de pH-meting voor het
reservoir geeft op 13 april omstreeks
16.00 uur een begin van een daling aan.
Dit komt dus overeen met 13,5 uur reistijd
voor het eerste gearriveerde niet-ontharde
water.
De berekening geeft een kortste reistijd
van 10,7 uur en een langste reistijd van
17,6 uur. Het gemiddelde is 12,4 uur, met
dien verstande dat het aantal volledig
doorgerekende trajecten naar dit puni
1045 bedraagt, terwijl het aantal afgebroken trajectberekeningen circa 2300 is;
door de keuze van een kleiner afbreekcriterium kan een hoger percentage deelstromen getraceerd worden dan nu (89%).
TrajectLciduin-Rescn>oirAmstelveenseweg
(punt 102):
Door storing in de opgestelde recorder is
alleen het weer in hardheid verlaagde
water gemeten (ontharding weer bij). De
weergave van de pH-meetstrook toont op
15 april omstreeks 15.00 uur een begin
van een stijging, wat wil zeggen dat na
12,5 uur het eerste weer ontharde water in
het reservoir arriveert. De berekende
kortste reistijd van een stromingsfractie
naar deze knoop is 11,2 uur en de langste
17,5 uur; dit voor 616 volledig doorgerekende trajecten en 979 trajecten waarbij
voortijdig is afgebroken. De hierbij
berekende gemiddelde reistijd bedraagt
12,4 uur.
TrajectLeiduin-Osdorp (punt 170):
Daar pompstation Osdorp buiten bedrijf
was gesteld is dit punt te beschouwen als
een lokatie in het distributienet van
Amsterdam. Dit onttrekkingspunt
verkrijgt het water voor het overgrote deel

direct van het aanjaagstation Haarlemmermeer en mogelijk een klein deel vanuit het
reservoir Amstelveenseweg.
Hier wordt zowel het pH- als hel EGVverloop gemeten; beide zijn opgenomen
in afbeelding 8. Het eerder bedoelde
verschil in respons door het stopzetten
resp. het aanzetten van de loogdosering is
hierin duidelijk te zien. De pH verloopt
zeer traag naar zijn nieuwe evenwichtswaarde.
De abrupte reactie van pH- en EGV-waarde
is ingezet om circa 17.40 uur op 13-4-93.
Het eerste gearriveerde hardere water is
dus 15,2 uur onderweg geweest. De berekening geeft voor het eerst aankomende
harde water 15,8 uur en 17,0 uur reistijd
voor het laatst aankomende harde water.
De gemiddelde waarde voor de reistijd
bedraagt 16,7 uur.
De continue registratie geeft hier nog de
mogelijkheid de verandering van de
waarden te volgen als gevolg van het weer
bijzetten van de ontharding. Het EGVverloop geeft een daling te zien op 15-4
om 18.00 uur; de gemeten reislijd
bedraagt 15,5 uur.
TrajectLeidum-Marnixstraat (punt 407):
Dit punt is betrekkelijk dicht achter het
reservoir van pompstation Van Hallstraat
gelegen, zodat de menging in dit reservoir
het meetresultaat beïnvloedt. De eerste
verandering van de pH-waarde, door de
aankomst van het eerste hardere water,
werd waargenomen op 14-4 om 9.00 uur;
de gemeten reistijd bedroeg daarmee
30,5 uur.
De berekening geeft een waarde voor de
kortste reistijd van 34,5 uur, terwijl de
langste reistijd 47,4 uur bedraagt,
uitgaande van een gemiddelde reistijd van
24,9 uur voor het traject van Leiduin t/m
het reservoir Van IIallstraat.
Vermeldenswaard is het feit dat pompstation Van Hallstraat van 's nachts
24.00 uur tot 's ochtends 6.00 uur buiten
bedrijf wordt gesteld ('dit geldt niet voor
het nieuwe pompstation). Het effect
hiervan is goed te zien in afbeelding 9.
IIet 'oudere' water, dat al langer in het
distributienet verbleef, wordt nu aan de
consument aangeboden.
Ook laat de afbeelding zien dat de uitbedrijfnametijd van de ontharding te kort
was voor het bereiken van de uiteindelijke
hardheid (2,4 mmol/1) op deze lokatie,
immers de eindwaarde wordt niet bereikt.
Dit is het gevolg van hei weer in bedrijf
nemen van de onthardingsinsiallatic.
TrajectLeiduin-Postjesweg (punt 451):
Dit punt in het invloedsgebied van pompstation Amstelveenseweg is betrekkelijk
dicht achter het reservoir gelegen. De

715

, 0 (27) 1994, nr. 24

24

90
A: hardwater uit
Leiduin 13april

hardheid ^

B:pompenvan Hallstraat
uitgeschakeld

II
_

22

C;zachtwater
Leiduin 15april
2:30 uur

\

J
PH
18

82

AV

/A/
i >
1

-r J X

!B
"

^

s
i

c

^

^

>
80
100
tijd (uur)

Afb. 8 - Elektrisch geleidingsvermogen (EG V) en pH bij pompstation Osdorp.

verandering van de pH-waarde door het
wederom bijzetten van de ontharding leert
dat op deze lokatie op 16-4 om 19.10 uur
weer een stijging optreedt. Dit betekent
dat de gemeten reistijd vanaf Leiduin tot
dit distributiepunt 40,7 uur bedraagt.
Berekend bedraagt de kortste reistijd
30,8 uur en de langste reistijd 33,6 uur,
uitgaande van een gemiddelde reistijd ter
grootte van 22,9 uur gerekend vanaf
reservoir Amstelveenseweg.
Conclusies
Algemeen
Omstandigheden die afwijken van de
reguliere bedrijfsvoering kunnen in
bepaalde gevallen zeer geschikt zijn voor
het uitvoeren van onderzoek naar de
optredende reistijden in een distributiesysteem.
Het onderzoek wint aan waarde door een
nauwgezette voorbereiding waarbij de
keuze van de te volgen kwaliteitsparameters, de keuze van de meetlokaties en
vooral de controle vooraf op goede
werking van de meetapparatuur van
essentieel belang zijn.
De zuurgraad (pH) is door bufferende
processen een minder goede parameter
voor het volgen van (snelle) kwaliteitsveranderingen. Met name bepaling van de
reistijdspreiding is niet goed mogelijk daar
stabilisatie van de pH tijd vergt, waardoor
de respons op een verandering traag
verloopt.
Het Na-gehalte, en in mindere mate het
Ca-gehalte en het EGV, zijn met meer
succes inzetbaar voor een reistijdanalyse.
Deze parameters volgen een verandering
directer. Hiermee is ook onderzoek naar
de reistijdspreiding goed uit te voeren.
De verbruiksverdeling die in het rekenmodel wordt toegepast, blijkt van grote
invloed op de berekende reistijden.
In 'probleemgebieden' kan via afsluiter-
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manipulatie, of door aanleg van leidingen
met kleinere middellijn een verbeterde
netdoorstroming worden gerealiseerd.
PWN conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat het drinkwater
in het distributienet van PWN-Zuid in de
meeste gevallen minder dan 3 à 3,5 dagen
onderweg is.
Bij de keuze tussen suppletie- of distributiepompstation gaat de voorkeur uit
naar de laatste vanwege een betere doorstroming van de reinwaterkelder. Resultaten van microbiologisch onderzoek
bevestigen dit.
Met het leidingnetmodel van PWN-Zuid
kan de reistijd van het drinkwater in
het desbetreffende transportnet in het
algemeen goed worden voorspeld; voor
afzonderlijke afnamepuntcn kunnen
echter specifieke omstandigheden gelden,
waardoor de berekende reistijden belangrijk afwijken van de werkelijkheid.
GWconclusies
In het algemeen komen de berekeningsresultaten van DYNASIM goed overeen
met de gemeten waarden voor de kortste
reistijden. Dit geldt zeker voor de punten
gelegen in het transportnet. Voor de reistijden in het distributienet (dus achter het
reservoir) is er overeenstemming; de reistijdspreiding en vooral de verblijftijd in
reservoirs en op wijkniveau is echter een
nog nader uit te werken probleem.
De verblijftijden in de reservoirs zijn apart
buiten het programma om berekend op 10
uur en 8 uur voor Van Hallstraat resp.
Amstelveenseweg. Vervolgonderzoek
moet plaatsvinden naar de doorstroming
van dergelijke buffers om zodoende
inzichten op te doen voor betere modellering. Vooral het optreden van kortsluitstromen en de aanwezigheid van slecht

doorstroomde gedeelten spelen hierbij
een rol. Pas dan is een berekening
omtrent de spreiding rond gemiddelden
mogelijk.
Aanbevelingen
Tijdens de metingen moet de gebruikte
meetapparatuur intensief worden gecontroleerd op storingsvrije werking.
De relevante kwaliteitsparameters (EGV,
Na- en/of Ca-gehalte) moeten tijdens de
metingen voor zover mogelijk continu
worden gevolgd.
F.r is behoefte aan onderzoek naar
verblijftijden in reservoirs en op wijkniveau, bijv. door de inzet van een tracer
zoals chloride voor zover er voldoende
ruimte (= meetverschil) is tussen het
actuele Cl-gehalte en de norm van
1 50 mg/l.
Als dit geen problemen voor de watervoorziening met zich meebrengt, is het
gewenst voor het rcistijdonderzoek de
duur van de bijzondere bedrijfsvoeringssituatie te verlengen, zodat de kwaliteitsverandering ook in de periferie van het
netwerk meetbaar is en er bovendien een
stabiele situatie ontstaat.
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