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ACHTERGROND

ALTERNATIEF VOOR PACC-METING

Metnieuwe kookproef
snelinformatieover
kalkafzetting
Bijgebruikvandrinkwaterisovermatigekalkafzetting hinderlijk,omdatextramoetworden.gereinigdenontkalkt.Hetleidttotkostenvooronderhoudenversneldevervangingvanapparatuur.Voor
waterbedrijven ishetdaarombelangrijkomdekalkajzettendeeigenschappenvanhetwatergoeàte
kennen.Hiervooriseenmeetmethodebeschikbaar:demetingvanhet'indePraktijkAfgezetteCalriumCarbonaat'{PACC).Dekostenentijdsduurvandemetingbelemmerenechtereengroorschalige
inzet.WaterlaboratoriumZuidheefteeneenvoudigerengoedkoperalternatie/bevondenineenvernieuwdekookproef.Uiteenonderzoekvanzeswaterbedrijvenblijktdatdezeproefbetrouwbaarkan
wordenuitgevoerd.Deuitkomstenkomengoedovereenmetdekalkafzetting indepraktijk.Demeting
isinmiddelsoperationeelbijdelaboratoriadiehebbenmeegewerktaanhetvalidatie-onderzoek.
Inhet bedrijfstakonderzoek vande
drinkwatersector zijn indeperiode19891997nieuwemethoden ontwikkeld omde
kalkafzettende eigenschappen vandrinkwatertebepalen.Deaanleidingwasdatop
enkeleplaatsenjuist nainvoeringvanonthardingconsumenten klaagdenoverkalkafzetting.Metdedestijds beschikbaremeringenkondendezeklachten niet worden
verklaardendusnietworden opgelost.
Debelangrijkste ontwikkelde methoden
zijndeberekeningvandeTACC90(hetTheotetischAfzetbaar CalciumCarbonaatgehalte
bij90°C)endebepalingvandePACC.De
TACCpowordt berekendengeeft eengoede
eersteindruk vandekalkafzettende eigenschappen.Depraktijk isechtercomplex,
zodateenbetekeningalleen niet volstaat
Eenpraktijkmeting isnoodzakelijk. HiervoorisdePACContwikkeld,waarbij kalkafvooris
zettinj
ingineengestandaardiseerd klein warm
watetapparaat wordtgemeten.DePACC
bleekproblemen met kalkafzetting in
warmwatertoestellen indepraktijk goedte
beschrijven.
Indeafgelopenjarenzijn deTACC90en
PACCopveellocatiessuccesvol ingezet.
NadeelvandePACC-metingisdat heteen
relatiefcomplexeenduremeting is;perdag
kanslechtséénmetingworden uitgevoerd.
Ookisdemetingslechtsbijéén laboratorium(Kiwa)operationeel,vooralvanwegede
hogeapparatuurkosten.Ditbelemmert het
grootschaligenroutinematig inzetten van
demeting.WaterlaboratoriumZuid heeft
daaromhetinitiatiefgenomen omte kijken
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naareenalternatieve methode,waarmee
snellerengoedkopergemeten kan worden.

Deoplossingisgevonden ineen vernieuwde
kookproef Hetbetreft eenverbeteringvan
eenkookproefdieKiwain 1988heeft
beschreven.

Validatie
Denieuwekookproefisgevalideerd in
eenonderzoekinopdracht vanWaterlaboratoriumNoord,Vitens,HydronAdviesen
Diensten,DuinwaterbedrijfZuid-Holland,
BrabantWaterenWatetleidingMaatschappijLimburg.Hetonderzoekisuitgevoerd
doormedewerkers vandezebedrijven samen
met KiwaenhetWaterlaboratorium Zuid.
DeContactgroepOnthatding heeft het
onderzoek begeleid.Devalidatiebestond uit
tweeonderdelen:hetvaststellen vande
reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid
vandemetingenhet vaststellen vanderelatietussendeuitkomsten vandekookproef
endeuitkomsten vandePACC,alsmaat
vootproblemen met kalkafzetting inde
praktijk.
Deherhaalbaarheid vandenieuwekook-

De PACC-meting
Hetindepraktijkafgezettecalciumcarbonaatwordtgemetenmeteenkleinwarmwatertoestel.
Hetwaterdoorstroomteencapillair(internediameter1,1 mm]vanbijnaéénmeterlengtedat
opgeroldineenoliebadisgeplaatst.Hetoliebadwordtopeentemperatuurvanioo°Cgehouden.
Voorafgaand aandemetingwordteen'pré-scale'inhetcapillairaangebracht,doorhetcapillair
tedoorstromenmeteenstandaardwaterdatsterkkalkafzettend is.Depré-scalezorgtervoor
datdemeting reproduceerbaar
DePACC-metinguitgevoerdoppompstationScheveniiyen(DZH).
kanworden uitgevoerd.
Gedurendetweeutenwordthet
temetenwaterdoorhetcapillair
gepomptAanheteindevandeze
periodewordthetwateropgevangen.Hetcalciumgehaltevan
hetwaterwordtgemetenvooren
nadoorstromingvanhercapillair.Hetverschilisachtergebleveninhetcapillairenvor itde
PACC.
Inclusiefvoorbereidingenen
reinigingenkostuitvoeringvan
eenmetingviertotvijfuur.Op
ééndagkunnenmaximaaltwee
metingenwordenuitgevoerd.
Voordemetingisspeciale,kostbareapparatuur nodig.Totnu
toebeschiktalleenKiwaover
dezeapparatuur.Hetuitvoeren
vandemetingoplocatieislastig-

blijkt hetmoment waarophetwater begint
tekokenvangroot belangtezijn voorde
resultaten.Bovendien moetdecalciumbepalingvoldoendepreciesworden uitgevoerd.
Ditkanbijvoorbeeld mettitratie,maar niet
meteen cuvettenmethode.

Relatie met problemen in de
praktijk
Derelatierussendeuitkomsten vande
nieuwekookproefendePACCisvastgesteld
doorgegevensteverzamelen vanwaterwaarmeeinhetverledenzowelPACC-metingen
alskookproevenzijn uitgevoerd,zijhetop
verschillendetijdstippen. Locatieswaarde
watersamenstelling tussentijds isgewijzigd,
'zijn buitendevergelijkinggehouden.De
resultatengeveneenduidelijk verbandaan
tussendeuitkomsten vandenieuwekookproefendePACC.Bijsterk kalkafzettend
waterneemtdespreidinginwaardentoe.
Bijdekookproeftreedtmeer kalkafzettingopdanbijdePACC-meting.Geziende
opzetvandebeidemetingen isdit ook
logisch.Bijdekookproefwordthet water vijf
minutengekookt,terwijl hetwater tijdens
dePACC-metingslechtsenkeleseconden
wordtverwarmd.Verderkan bijdekookproefkoolstofdioxide uit het water ontwijken,zodatmeerkalkafzetting opkan treden,
IndezedoorgezaagdeßeiserisduidelijkdeMkafzettingteziendiehetapparaatheeftgeblokkeerd.Overmatige
terwijl
dePACCwordtgemeten ineen afgekalkajzettingleidttotverhoogdekostenvoorreinigenenversneldevervangingvanapparatuur.
sloten capillair.
proefisonderzochtdoordemetingdooréén
laboratorium opdriewatertypen achtkeer
uittevoeren.Dereproduceerbaarheid is
vastgesteld doordemetingdoorvijflabora-

toriaopvierwatertypenuittelatenvoeren,
Uitditonderzoekblijkt datdeherhaalbaarheidenreproduceerbaarheidgoed zijn.
Bijdeuitvoeringvandenieuwekookproef

Dekookproefblijkteenduidelijkerelatietehebbenmethetindepraknjkafgezettecalaumcarbonaat.Degenswaardediehiervoorwordt.gehanteerd[0,2mmol/IJkomtovereenmeteengrenswaardevoordekookproefvanarea
°Atot0,6mmolA.
Kookproef
(mmol/I)
2-,

Omhetverband tussenderesultaten
vandekookproefendePACCvasttestellen,
zijn ooknogaanvullendemetingen uitgevoerd.Bijdeuitvoeringhiervan hebbenzich
problemen voorgedaan metdePACCmeting,zodatdezeresultaten nietgeschikt
bleken.Deoorzaak vanafwijkende PACCwaarden isonduidelijk.Aangezien het
onderzoekheeft opgeleverddatindetoekomst bijvoorkeurdekookproefwordt ingezetinplaatsvandePACC-meting,isgeen
prioriteitgegevenaanhetvinden vandeoor
zaak.
ConclusieisdatdekookproefdePACCmetinggoedkanvervangen.Devoerheen
gesteldegrenswaardevoordePACCwaaronderproblemen metkalkafzetting schaars
zijn (0,2mmol/1),blijkt vergelijkbaar tezijn
voordenieuwekookproefmeteengrenswaardevancirca0,4tot0,6mmol/1.
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Derelatietussen uitkomsten vande
kookproetenproblemen indepraktijk is
overigenscomplexerdan wellichtlijktop
basisvandeuitgevoerdemetingen.De
PACC-metingisontwikkeld om informatie
tegevenoveronderhoud aanwaimwaterto:
stellenalsgevolgvankalkafzetting. CorsuHiO »71005 | 31

De nieuwe kookproef
Waterwordtineenerlenmeijer van250mlaandekookgebracht
engedurendevijfminutengekookt.Nadathetwaterisafgekoeld,wordthetgefdtreerd (045urn).Hetcalciumgehalteinhet
gefiltreerdewaterwordtgemeten,evenalsinhetongekookte
water.Tijdenskokenverdamptongeveervijfprocentvanhet
water.Hetcalciumgehaltenakokenwordtvoordeverdamping
gecorrigeerd.Hetverschiltussencalciumgehaltevoorkokenen
nakoken(gecorrigeerd)isdekalkafzetting, opdewandvande
erlenmeijerofindevormvandeeltjes inhetwater.
Erwordtookwatergefiltreerd overeenheelfijnfilter(0,05 (jm)
voordathetwordtgekookt.Hetverschilinkalkafzetting tussen
welennietvoorafgefiltreerd waterwordtveroorzaaktdoorin
hetwateraanwezigedeeltjes ('microkristallen').
Demetingvergtinclusiefvoorbereidingenreinigingongeveer
tweeuur.Indezetijd kunnenmeerderemonsters tegelijkertijd
behandeldworden.Demetingwordtstandaardinduplouitgevoerd.Opeendagkunnenmaximaalongeveerzesmonstersin
duplowordengemeten.
Voordezemetingisgeenspecialistischeapparatuurnodig.De
uitvoeringendegebruikteapparatuurzijn gestandaardiseerd.
Dekostenvandeapparatuurbedragen minderdan5.000euro.
Momenteelhebbenvijflaboratoriadegestandaardiseerde
opstellingoperationeelDemetingwordtbijvoorkeuroplocatieuitgevoerd.

menten kunnen echterookanderekalkproblemenervaren,zoalsverstoppingvanleidingen,kalkafzetting optegelsen kranen,
troebelworden vanhetwatertijdens koken
eneen'vlies'opdethee.De klantenperceptie
tenaanzienvankalkafzetting wordt bepaald
doorhet totaalaanongemakken datde klant
ervaart.

Gestandaardiseerdeuitvoeringzorgtervoordotresultatenvanverschillendelaboratoriauitwisselbaarzijn

Waarschijnlijk bestaatweleenrelatie
tussendePACCendeklantperceptie, maar
datisinhetverledennietindetail onderzocht.Dekookproefzaleenandere relatie
kennen metervaringen over bijvoorbeeld
troebelwordennakokendandePACCmeting.Hetisdaaromteverwachten datde
relatietussenPACCenklantenperceptiever-

ValidatievandenieuwekookproefvondplaatsbijHydronAdviesenDienstenteUtrecht.

•fed

schiltvanderelatietussen kookproefen
klantenperceptie.Hieroverzijngeengegevens beschikbaar.

Conclusies
Dekookproefisgeschiktom routinematigopgrotereschaal ingezettewordenen
kandePACC-metingvervangen.Voordelen
vandekookproefzijn onderanderedatde
meting snelleruitgevoerd kan worden,
goedkoper isenoperationeel isbijdemeeste
laboratoria.Doordenieuwe kookproef
grootschalig tegebruiken kunnen waterbedrijven eenbeter beeld krijgen vande
kalkafzettende eigenschappen van het
drinkwater.
Aanbevolenwordtomregelmatigringonderzoeken uit tevoeren metdekc kproef,
zodatresultaten vanlaboratoria onderling
vergelijkbaar blijven.Verderwordtaanbevolenomervaringen metdenieuwe kookproef
overenkelejaren teevalueren. Bijzondere
aandachtdaarbij verdientderelatie tussen
deuitkomsten vandekookproefenklantenperceptie.Opgrond vaneendergelijkeevaluatiekunnen eventueelgrenswaarden wordenbijgesteld. •"
Leo Keitjens
(Waterlaboratorium Zuid)
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(KiwaWater Research, thans Waterleidingmaatschappij Drenthe)
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