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Dewondere wereld
vandedeeltjes inhet
drinkwater
InNederlandmakenwehetbestedrinkwatervandehelewereld. Dekwaliteitisvoortrejêlijk,zoals
recentweerbleekuitdeVEWIN-benchmarlcIndejaarlijkse rapportagevanhetRijksinstituutvoor
VolksgezondheidenMilieu(RIVMjwordtweliswaarmelding.gemaaktvanenkeleoverschrijdingen,
maareigenlijk magdatgem naamhebben.Veelalgaathetomniet-gezondheidskundigeparameters
alstroebelheid,ijzerenmangaanenzijndeoverschrijdingen incidenteelentewijten aanjtlterstormgen.Tochwordenjaarlijks tussendej.oooentf.oooklachtenoverbruinwatergemeldbijdewaterleidingbedrijven. Omerachtertekomenwaardeoorzaakvandezeklachtenligt,zijninzoo} enZ004op
diversepompstationsmetingengedaannaardetroebelheidvanhetgeproduceerdewaterenookdeeltjesteïlmgenuitgevoerd.Dezecontinuemetingenhebbeninteressantegegevensopgeleverddieons
zeerverbaasdenenonsvertrouwenindedrinkwaterzuivering aanvankelijk enigszinsopdeproefstelden,aldusJanVreeburgenHansvanDijk.
Hetzuiveringsproces voor drinkwater
werktoptimaalalsdeprocesomstandighedenzoconstant mogelijkzijn. Pompstationszijn daaromuitgerust met reinwaterkeldersomdevariatieinde drinkwatervraag
optevangeneneenzoconstant mogelijke
productiena testreven.Ookandere variaties,zoalstengevolgevanhet terugspoelen
vandesnelfilters, wordenzoveel mogelijk
afgevlakt. Opbasisvanervaringinde
bedrijfsvoering kanmen vervolgens toteen
goedingesteld proceskomenmeteengoede
waterkwaliteit, met eenzeerlage troebelheid
e
n eenlaaggehalteaanijzer,mangaan en
deeltjes.Moderne zuiveringsprocessen,
gebaseerd opmembraanfiltratie, zijn in
principezelfsinstaatomtroebelheid, ijzer,
mangaanendeeltjes geheelte verwijderen.
Maartochtreedt inhetleidingnetaccumulatievansedimentopdat incidenteel
leidt totbruin watet enbovendien van
invloed isopdebiologische (in)stabiliteit
vanhetsysteem.Datvariatiesoptreden inde
waterkwaliteit leertookhetjaarverslagvan
RIVMoverdekwaliteit vanhet drinkwater
inNederland. In200zwordtaangegeven dat
m
°>77procent vandegenomen monsters
eenafwijking wordtgeconstateerd inde
troebelheid vanhetgeproduceerdewatef.
Ditpetcentage lagindeperiodetot2000
'aget,maar in2001 isdenormvoortroebelheidaangescherpt van4naar 1 FTU,watde
toenameverklaart.Alsverklaringvoorde
oorzaakvanoverschrijdingen vandenorm
y
oortroebelheid, ijzer enmangaan worden
eenmalige filterstoringen genoemd.

Overal deeltjes
Bijeenaantalpompstations inNederlandisin2003 en2004inhetkadervanhet
bedrijfstakonderzoek enkeledagen totenkelewekendetroebelheid en deeltjesconcentratiescontinu gemeten.Datlevetdeverrassenderesultaten op.Dtievandemeetsessies
vondenplaatsopgrondwaterpompstations
meteenconventionelezuivering(beluchting-snelfiltratie), ée'nbijeen pompstation
datalslaatstezuiveringsstapgebruik maakt
vanultrafiltratie (involstroom)enée'nbij
eenpompstation datalslaatstezuiveringsstapgebruik maaktvanlangzame zandfiltratie.

GrondwaterpompstationA
Heteerste grondwaterpompstation
betreft eenrelatiefgrootpompstation met
14snellezandfilters alslaatstebehande-

Ajb. 1:

lingsstap.Watopvalt isdateen regelmatig
patroon istehetkennen indetroebelheid:
gedurenderuim anderhalvedagzijn zeven
pieken indetroebelheid waartenemen;vervolgensi»ereenongeveerevenlangeperiode
(45uur)eenvlakkeen iagere troebelheid,
waatnahetpatroon zichweerherhaalt.De
absolutewaardevandetroebelheid overschrijdt regelmatigdemaximaal toelaatbare
waardevan 1,0FTU.Deregelmatigheid en
hetaantalvandepieken doetvermoeden dat
deoorzaakervanmoet wordengezocht inde
bedrijfsvoering vanhetterugspoelen vande
•filters.Eenmogelijke verbeteringkandus in
eersteinstantie indezerichtingwotden
gezocht.

Grondwaterpompstation B
Bijgrondwaterpompstation Bzijnook
gedurendeeenaantal wekencontinue troebelheidmetingen verricht.Ookhier iseen
regelmatigpatroon in troebelheid waarte
nemen.Hiergaathetomeentelatiefklein
pompstation mettwee filterstraren die
afwisselend worden teruggespoeld meteen
cyclusvan48uur.Iedere24uur wordt dus
tijdens denachtelijke uten een filterstraat
gespoeld.Hetvermoedendatdeoorzaakvan
devariatiesgezochtmoeten worden in het
terugspoelen, ligtdusvoordehand. Opmerkelijk wasooknogdatdegemiddelde tioebelheid indepiekvandeenedagconsequent
hoger isdandievandeanderedag.Demaximaal toelaatbare troebelheid van 1 FTU
wordt regelmatigoverschreden.Tijdens de
normalekantooruren isdetroebelheid
gering.Tochworden metallepiekenveroor
zaaktdoorhettetugspoelen.Vanditpompstation warenookdegegevensopuurbasis
beschikbaar vanhetin-enuitgaande debiet
vandeteinwaterberging.
Ditwasvrijconstant,omdat het pompstationalseenzogeheten basislastpomp-

TroebelheidpompstationAgedurmdebijnatweeweken.
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Stationfunctioneert. Schakelingen inde
debietenzijn echterookterugtevinden in
hetdeeltjespatroon. Afbeelding 3 laatde
gegevensvanhetdebietende troebelheid
zien,waarbij welbedacht moetworden dat
dedebietgegevens alseengemiddelde waardeperuur beschikbaarzijn ende deeltjesgegevensopminutenbasis.Deeerstepiekin
detroebelheidgaatgepaard met eendaling
in hetdebiet,hetgeen met het terugspoelen
temaken heeft, maardeanderetweepieken
gaangepaard met eendebiettoename.Deze
toenamevandehydraulischebelastingvan
dezuiveringlaatzichzien ineen toename
vandetroebelheid vanhetuitgaande water.

eindelijk eenbelastingzullenvormenvoor
het leidingnet.

piekenvandetroebelheid 'verdwijnen'. Uit
begeleidendedeeltjestellingen isberekend
dat60tot75procentvandetotale deeltjesbelastingplaatsvindttijdens depiekeninde
troebelheid.Ervaringmetveelmetingen,
gedaanindeafgelopenjaren,laatziendat
pieken indetroebelheidvanhetwateraf
pompstation sterkkunnen afnemen in het
leidingnetendaarmeede sedimentbelasting
vanhetleidingnetvooreen aanzienlijk
gedeeltebepalen.Dehiergepresenteerde
metingisrepresentatiefvoordit verschijnsel.

Deeltjes 'verdwijnen'
Tijdens demetingen opde pompstations
zijn ookopenkeleplaatsencontinue metingenverricht inhetleidingnet.In afbeelding
7iseenrepresentatiefbeeldgeschetstvan
hetverloopvandetroebelheid inhet water
tijdens dereisdoorhet leidingnet.
Uitdezemetingen blijkt datinhetdistributienet vanpompstationBmetnamede

Grondwaterpompstation C
Hetderdepompstation iseenrecent
gerenoveerdgrondwaterpompstation. Ook
bijdit pompstation iseen opmerkelijke
variatieindetroebelheid vanhet uitgaande
waterteconstateren (zieafbeelding 4).
Deregelmatigecyclusdiehiertezienis,
heeft eenveellangereperiode,namelijk vijf
dagen.Indebedrijfsvoeringvanhetzuiveringsprocesiseenperiodiciteit te herkennen
vanvijfdagen,waardoorhetvoordehand
ligtomhierindeverklaringvandezevariatie
introebelheid tezoeken.Piekenbovenopde
cyclus,zoalsbijvoorbeeld opdezaterdagmorgenenzondagmorgen,wordenookhierveroorzaaktdoorextrahydraulische belasting
vandefilters.Hetisechternietzoheelduidelijk waardeexacteoorzaakvandecyclische
variatiesligteneenconcrete aanbeveling
voorverbeteringisnietditecttegeven.
Zelfs naultrafiltratie oflangzamezandfiltratiezienwenogvolopdeeltjes. Intheoriezouden langzamezandfïltratie en ultrafiltratie heelweinigtotgeendeeltjes moeten
doorlaten naarhetleidingnet.Bijtwee
pompstations zijndaarom deeltjestellingen
éntroebelheidsmetingen verricht,weergegevenindeafbeeldingen 5en6.
Hieruitblijkt datdetroebelheid zoals
verwacht laagenconstant is,maar tevens
zienweuit dedeeltjestellingen datweldegelijksignificante hoeveelheden deeltjes het
net ingaan.Hetismet namezeeropmerkelijkdatooknadeUF-installatienog deeltjes
wordenwaargenomen.Hiervoorzijn twee
mogelijke verklaringendenkbaar, namelijk
breuk/lekkage vanmembraanelementen of
naleveringvan'oude'deeltjes uit keldersof
leidingen.Hetmeestwaarschijnlijk lijkt het
datdedeeltjes 'ergens'tussendeUF-installatieendereinwaterpompenworden opgepiktenvanhistorische herkomstzijn.Als
eendoorslagzou plaatsvinden alsgevolgvan
rietjesbreuk, danzoudende deeltjesconcentratiespermanent verhoogd blijven.
Hetblijkt dusdatzelfsbijdezeprocessennogsteedsdeeltjes voorkomendieuit34
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Hoeveel accumuleert in het net?
Weproberen eenmassabalansvandeeltjes inhet leidingnet temaken om
verschillende netten metelkaartekunnen
vergelijken entekunnen analyseren bij
welkedeeltjes/sedimentbelasting onaanvaardbarevervuilingoptreedt.Iederdistributienet wordt belastmet deeltjes/sediment
vanafhetpompstation, maarookmetcorrosieproducten,biofilms enincidenteleof
reguliereopwervelingvan'oud sediment'.
Eenpompstation meteencapaciteitvantien
miljoen kubiekemeterperjaar meteen

nogbijdatuitdeliteratuur bekend isdat
sediment indistributienetten nietalleen uit
ijzer bestaat,maarjuist vooreen aanzienlijk
deelaanorganischestofenanderecomponenten.

ijzergehalte afpompstation van0,1 mg/l
leverteentheoretischesedimentlast opvan
alleenaleentonijzer perjaar.Ditisuiteraardeenbovengrens,aangeziennietalhet
ijzerzalbezinken.Tochblijkt ookuitpraktijkmetingen dathetijzergehalte inhet net
significant lagerkanzijn danafpompstation,hetgeenwijstopaccumulatievansediment.
BramvanderVeerheeft vooreenpraktijknetopbasisvandriejaar analysegegevenseenpotentieel bezinkbarefractievan
1,3tonijzerperjaar berekend.Daarkomt
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Troebelheidendeeln'este!lin,gbij'eenvolstroom*ultrafiltratie.

Datmoet tochbeter kunnen!
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Deuni/erselewetvanbehoud vanmassa
geldtuiteraard ookvcvreenleidingnet.De
'verdwenen'deeltjes moetendusergens
geblevenzijn.Hetmeestvoordehand ligt
datzezijn bezonkenindeleidingen.Uiteindelijkzouditeenverklaringkunnen zijn
voordeeerdergenoemde3.000tot6.000
klachtenoverbruinwaterperjaar. Hierbij
dientopgemerkt tewordendathet probleem
. wellichtbreder isdanalleenbruin water,
wanthetsediment kanookeenbijdrageleverenaandebiologische(instabiliteitvanhet
waterinhetleidingnet.Opbasisvandeze
overwegingen ishetbelasten vanhetnet met
deeltjes enhet'verdwijnen' vandedeeltjes in
hetnet inderdaad nietwenselijk. Dedeeltjesbelastingvanhetpompstation isinveelsituatiesoplangetermijn waarschijnlijk de
meestdominante bronvoordeeltje-, in het
leidingnet.Hetbeheersenvandezebronzou
weleenseenaantalproblemen inhetleidingnet kunnen voorkomen.

Eenbelangrijke oorzaakvoordedeeltjes
belastingvanhet leidingnet ligtinonvolkomenheden indedagelijkse bedrijfsvoering
vandezuiveringsprocessen.
Datmoet tochbeterkunnen.Waarom
gaanwenietmeeraandacht besteden aan
hetbeterbeheersenvanregelmatige verstoringen vandetroebelheid?Datdezeslechts
incidenteel wordenge-onstateerdinderou
tinematige bemonstering isgeenteken dat
zenietplaatsvinden.Meteenvoudige maatregelenalseengjedesturingvanhet debiet
enhetspoelptocesenafvoer ofrecirculatie
vanheteerstefikraat moeten wededeeltjes
belastingnaarhetnetbijdebron aanzienlijk kunnen reduceren.
Devraagblijft natuutlijk ofditnu van
belangisvoordeprestatievanhet waterleidingbedrijf.Watzeker is,isdat bruin
wateruitdekraan herimagovanhrt waterleidingbedrijfschaadt.Watookzekeris,is
datbiologischeproblemen uiteindelijk tot
nogveelgrotereimagoschadezullen leiden.
Watwenogniet weten isofenhoedetroebelheidend'.clrjesaantallen samenhangen
metbiologischeparameters, f

n

JanVreeburg(KiwaWater Research]
Hans vanDijk (TU Delft)
zie ook het artikel 'Herkomst en
gedrag vandeeltjes in drinkwaterleidingnetten' op pagina 65.
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