Onderzoeksgebied

* -"*"•*» f.

} **>

***V\

Analysevandeeltjesinhet
trans^ortleidingnetvan
Amsterdam
JASPER VERBERK, TU DELFT
JAN VREEBURG, KIWA WATER RESEARCH / TU DELFT
ARNE BOSCH, WATERNET, SECTOR DRINKWATER AMSTERDAM
HANS VAN DIJK, TU DELFT / KIWA WATER RESEARCH

Bruin water isvoorklanten de belangrijkste reden om teklagen bij hetwaterleidingbedrijfoverde
kwaliteitvan betdrinkwater. De oorzaak ismeestal het opwervelen van deeltjes alsgevolg van een
hydraulisch incident. Voordeanalysevan aard enoorzaak van bruin water wordensoms continue
on-line rroebelheidsmetingengebruikt.Dit isechtereenindirecte optische meetmethode, diegeen
injbrmatiegeejt overdehoeveelheid endesamenstelling van dedeeltjes. Daarom zijn in nieuw
onderzoek deeltjestellingen engrootvolumemonsteranalyse ingezet om aantal, volume, massa en
samenstelling van dedeeltjes inhet transportleidingnet van WaterleidingbedrijfAmsterdam, thans
Waternet, teanalyseren. Daaruit blijkt dat hetvolume endemassa aan deeltjes te ieiduingering
zijn endat verderop in het transportsysteem volume enmassa van dedeeltjes sterk toenemen. Deze
deeltjesbestaan voornamelijk uit organischestof enijzer, hoewel ookeengrootaantal andere elementen aangetoond zijn. De deeltjes zijn mogelijk afkomstig van uitloging van leidingmateriaal
(cement1,uitvlokking van opgelost ijzeren mangaan enbiologischegroei.
Hetgrootste gedeelte van de waterkwaliteitsklachten bij drinkwaterbedrijven heeft te
maken met het optreden van bruin water.
Bruin water wordt veroorzaakt door opwervelingvan sediment dat in de loopvan de tijd is
geaccumuleerd in het distributienet. De
opwerveling ishet gevolgvaneen verstoring
van de normale hydraulische omstandigheden,
bijvoorbeeld door eenbreuk indeleidingof
eengrote afname door een brandkraan en/of
omkering van stromingsrichting. Sediment in
het distributienet kan afkomstig zijn van verschillende processen,zo'isdeniet complete
verwijdering vandeeltjes m de zuivering, de
productie vandeeltjes aisgevolgvan biologischeprocessen ofdoor de uitloging en corrosievan leidingmateriaal. Vorming,groei,
opwerveling en bezinking van deeltjes is een
ergcomplex geheel van processen waarbij contacttijd, contact materiaal, hydraulische conditiesendeaard van dedeeltjes allemaal een rol
spelen.Tot nu toewordt dewaterkwaliteit ten
aanzien van deeltjes in het distributienet soms
nubepaalddoor iroebelheidmeringen.
Recentelijk zijn echterdeeltjestellers gebruikt
om informatie tekrijgen overhet aantal en de

grootte van deeltjes in het distributienet 3 '. Het
doe!van het hier beschreven onderzoek is om
informatie over dehoeveelheid, volume, massa
en samenstelling vandeeltjes in een distributienet teverzamelen en terelateren aan de processendiebijdragen tot het optreden van
bruin water. Uiteindelijk zal dit leiden tot een
gerichte aanpak vandieprocessen diede meesteinvloed hebben ophet ontstaan van bruin
water.
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Deexperimenten vonden plaats in het
lagedruk transportsysteem van WaterleidingbedrijfAmsterdam, thans Waternet, tussen
productiebedrijfLeiduin en diverse reinwaterreservoirs/pompstations in de stad (zieafb. 1).
Vanafhet ptoductiebedtijf teLeiduin (meetpunt Li)wordt het drinkwater door verschillende transportleidingen naar het westen van
Amsterdam getransporteerd. Het meeste
water gaat viahet pompstation Haarlemmermeer (meetpunt L2).Na Haarlemmermeer
stroomt het wacervia meerdere leidingen naar
verschillende pompstations in Amsterdam,
namelijk Amstelveenseweg, Osdotp en Haarlemmerweg. Destations aandeAmstelveensewegen Haarlemmerweg zijn uitgerust met
reinwaterreservoirs en pompen, terwijl
Osdorp een boosterstation isdat het watet
rechtstreeks vande transportleiding destad in
pompt. Bijhet distributiereservoir Amstelveenseweg,dat wordt gevoed door twee transportleidingen, zijn dederde en vierde meetlocatiegesitueerd: L3 Amstelveenseweg Noord
en L4Amstelveenseweg Zuid. DeAmstelveensewegNoord-leiding isietskorter dan de
Amstelveenseweg Zuid-leiding, hetgeen resulteert inverschillende verblijftijden. De totale
afstand tussen Leiduin enAmstelveenseweg is
ongeveer 23km. Deleidingen in dit traject zijn
van beton en staal met een cement lining.
Omdat gebruik gemaakt wordt van reinwateireservoirs,kan het systeem bedreven worden
met een afgevlakt debiet. Veranderingen in
snelheid in vergelijking met een distributienet
zijn daarom beperkt.

Gebruikte meetapparatuur
Om dedeeltjesgehalten van het transportsysteem te kunnen vergelijken, zijn twee deeltjestellers gelijktijdig gebruikt op twee verschillende meetlocaties.In deeerste setie
metingen zijn dedeeltjestellers een week
gebruikt op Leiduin (Li)en Haarlemmermeer
(L2).Daarna isdedeeltjesteller van Leiduin
verplaatst naatAmstelveensewegNoord(L3).
Naast deeltjestellingen zijn ook troebelheid en

Monsterlocatieszoals^ebruiktindezestudie.Leidum(Li)isdeproductielocatie.Monsterswerdenook
.genomenbijHaarlemmenneer(Lij,AmstelveensewegNoord(L3)enAmstelveensewegZuid(L4).
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zuurgraadgemetenopdemeerlocatiesLeiduin
enHaarlemmermeer. De resultatenvandeze
metingenwordenhiernietgegeven.Twee
filterinstallaties (ookwel TILVSgenoemd,wat
staatvoorTimeIntegratedLargeVolume
Samplers)zijngebruikt op Leiduin,AmstelveensewegNoord en AmstelveensewegZuid.
Opdezemeetlocatieszijndetweefilterinstallatiesaltijdgelijktijdig ingezetomzo duplo
monsterstenemen.De experimenten met
TILVSzijn uitgevoerdwanneerookeendeeltjesteller op demeetlocatieaanwezig was.
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Totaalaantaldeeltjes intraject Haarlemmermeer -Amstelveenseweg Noord
De gebruiktedeeltjestellers zijn MetOne
PCX met 32 kanalenmeteenbandbreedtevan
1pm,lopendvan1 totmeerdan31 pm.De
deeltjestelletszijn,voordatbegonnenismetde
experimenten,gelijktijdig gecalibreerd.Experimenten,eerstinhetlaboratorium endaarna
opLeiduin,toondenaandatdeordevangroottevanhetaantaldeeltjes goedmetelkaarin
overeenstemming was. Piekenin deeltjesaantallenwerdengelijktijdig waargenomenenhet
verschilingemetenaantallendeeltjes bedroeg
altijd mindetdantienprocent.
De experimenteleTILVS-installaties
bestaanuiteenTrue-Dospomp,eendrukbestendigoverstortvateneenroestvrijstalen
filtreereenheid (ziefoto).De pompiseenverdringerpompenleverteenconstantdebietbij
eenoplopendedruk.De volumestroomwas in
derangevan0.5-4.0l/h overeen tijdsperiode
van151tot72 uut. De meestemonsterswerden
gefiltreerd overeen0.45 pmcelluloseacetaat
filter. Maarookzijn 0.2 pmpolycarbonaaten
1.2pmcelluloseacetaatfiltersgebruikt omte
onderzoekenwelkeporiegroottehetmeest
geschikt is voorfiltratie.Defilterswerden
voorgespoeldmetdemiwaterengedroogd bij
105°C.Nadeexperimenten werdende filters
gravimetrischgeanalyseerdophetgehalteaan
zwevendestof(totalsuspendedsolidsofTSS,
nadrogingop 105°Cineenoven).Filtersmet
eenmassalagerdan2.2mgwerdennietinde
verdereanalysemeegenomen(detectielimiet).
Vanvierexperimenten op Amstelveensewegis
tevenshetgehalteaanotganischestofopde
filters bepaald(volatilesuspendedsolidsof
VSS, doorbepalingvanhetgewichtsverlies bij
550°C).Anorganischeanalysevandefiltersis
natchemischuitgevoerd inhet laboratorium
vanKiwainNieuwegein.ICP-MSwerd
gebruiktvooranalysevankalium,magnesium,
calcium,silicium,mangaan,aluminium,
koper,bariumenzink.IJzeris geanalyseerd
doorvlam-AAS.
Dccltjcsaan tallen
Deresultatenvandedeeltjestellingen in
hetLeiduin-transportsysteem zijn tezienin
afbeelding 2.Detroebelheid hadeen vergelijkbaarverloopalsdedeeltjestellingen. Piekenin
ttoebelheidwerden ook doordedeeltjestellers
30 H 2 0 » i-zoo«
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TotaalaantaldeeltjesinhettransportsysteemvanLeidutn.

waargenomen,maarnierallepiekeninde
deeltjestellingen zijn terugtevindeninde
troebelheid.Deeltjestellers blijkengevoeliger
tezijndantroebelheidmeters.De verblijftijd
tussen tweemeetlocatieskonexactbepaald
wordenaandehandvandepiekenindedeeltjestellingen, zoalsblijkt uitdepiekenop 3 en
8augustus.Deverblijftijd vanLeiduinnaar
Haarlemmermeer isopdattijdstipzevenuur,
deverblijftijd vanHaarlemmermeer naar
AmstelveensewegNoordbedraagtdan9.5 uur.
De meerwaardevandedeeltjestellingen is
voortsdataantalengroottevandedeeltjes

bepaaldwordt.Metdeeltjestellingen ishet
mogelijk meerspecifiek naarbepaaldedeeltjesrangestekijken.Erwordtimmetsin32kanalenmeteenmeetragevanrpmgemeten.In
afbeelding 3 ishetaantaldeeltjes permlvoor
deranges1-3pmengroterdan 31 pmweergegeven.Uitdezefiguur kanafgeleid worden
datop Leiduinvoornamelijk kleinedeeltjes
(1-3 pm)aanwezigzijn,terwijlgroteredeeltjes
nietwaargenomenwotden.OplocatieHaarlemmermeer ishetaantalkleinedeeltjes iets
lagerdanopLeiduin.Hetis vooralsnogniet
duidelijkofditveroorzaakrwordtdooisedi-

Dejilterinstallatie:linksopdejbtodepomp, inhetmidden hetoverstortvatenrechtshetmembraanjilter.
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Deeltjeskleinerdon3 engroterdan31(JminhettransportsysteemvanLeiduin.Degrafiekenlinkstoneneen
vergelijkingtussenLeiduinenHaarlemmermeer,degrajtekenrechtseenvergelijkingtussenHaarlemmermeer
enAmstelveensewegNoord.

mentatie en/of flocculatie ofdoor meetverschillen tussen detwee deeltjestellers. Op locatieHaarlemmermeer zijn veelmeergrore deeltjes (ongeveer0.06deeltjes groter dan31 Lim
perml)aanwezigdan opLeiduin (geen enkel
deelrje groter dan 10Lim).Op locatieAmstelveensewegNoord isher aantal kleine deeltjes
(1-3Mm] nog steeds ongeveer 60deeltjes per ml,
terwijl het aantal grotedeeltjes (groter dan
31 Mm)verder isroegenomen (tot 1 deeltje per
ml).Gedurende het transport van water van

J°-4:

ten van deeltjestellingen weergegeven als
rotaal berekend volume.Het isduidelijk zichtbaar dat ereen significante toename is in deeltjesvolume in het transportsysteem. Het
gemiddelde volume vandeeltjes in Leiduin is
714Mm!/ml,opHaarlemmermeei is dit
volume toegenomen tot 4.575Lim'/ml en
opAmstelveenseweg Noord zelfs tot
28.097Mm3/ml.Het gemiddelde volume
van deeltjes isdus bijna 40keergroter op
Amstelveenseweg Noord dan in Leiduin
gedurende de meetperiode!

Leiduin naar dedistributiereservoirs in
Amsterdam worden duidelijk grotere deeltjes
gevormd ofopgewerveld.
Deverandering indeeltjesgrootte en aantal,met name de toename van degrotere deeltjes, heeft eengroot effect op het totale volume
aan deeltjes. Voordeberekening hiervan is
aangenomen dat dedeeltjes sferisch zijn met
eengeometrisch gemiddelde diameter van de
deeltjesrange. In afbeelding 4zijn de resulta-

Totaaldeeltjesvolumeopdeverschillendemectlocaries.

Dechemische samenstelling van de deeltjes isbepaald met behulp vanTILVS.Op de
meetlocaticLeiduin lagdemassa aan gesuspendeerde stof,zelfs na filtratie van 190liter,
lager dan dedetectielimiet van 2.2mg, wat
inhoudt eenTSSvan minder dan 13ug/1.Uit de
dceltjestellingen bleek aldat op Leiduin voornamelijk kleine deeltjes (1|_im)aanwezig zijn
en dezedeeltjes vertegenwoordigen nauwelijks
volume en dus ook nauwelijks massa. Op
Amstelveenseweg lagen degemeten massa's op
het filterpapier inderange van 2.2tot 6.6milligram.Monsters tot 112liter zijn gefiltreerd. De
Amstelveenseweg Zuid-leiding had een gemiddeldeTSS-concentratie van 65pg/1(dus een
toename met minimaal een factor 5),terwijl de
Noord-leiding eengemiddelde TSS-concentratie had van48 ug/1.
Statistisch gezien isergeen significant
verschil tussen deconcentraties vande twee
leidingen ft - -2.068,n =15,p=0.059),alhoewel
dedeeltjestellingen in demeetperiode ook een
lager volume aan deeltjes gafin de Noord-leiding.Omdat deTSS-meting en deeltjestellingen onafhankelijk van elkaar plaatsvonden, is
dit indicatiefvoor eenecht verschil tussen de
beide leidingen.
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GemiddeldgehalteaandeeltjesinhettransportsysteemvanLeiduin.

mcetlocatie
Leiduin
fc istelveenseweg Noord
Amstelveenseweg Zuid

totale
massa (mg)
0.4- 1.2
3.1-4.2
3.2-6.6

gefiltreerd
volume (I)
4ß-.'91
So-112
02-96

TSS
(ug/1)
<13
37-49
33-71

VSS
(ug/1)
met gemeten
15-39
8-14

Het was niet mogelijk het gehalte aan
organische stof(VSS)temeten opde locatieLeiduin vanwege degeringe massa opde filters.
Opde locatieAmstelveenseweg bedroeg het 15
tot 55procent vande totalegefiltreerde massa.
Dit is lager dan gevonden door Gauthier etal.1'
voordedeeltjes groter dan 5um inNancy en
Montreal. Het gehalte aan organische stof
varieerde opdeze plaatsen van40tot76 procent
van degefiltreerde massa.Van belang is wel
dat dezemonsters in een distributienet zijn
genomen, terwijl de monsters in dit onderzoek
uit een constant doorstroomd lagedruk transportsysteem komen.De analyses van de anorganische stoffen latenzien dat ereengrote toename il van een groot aantal componenten in
het Leiduin transportsysteem (afbeelding 5),in
het bijzonder de hoeveelheid gesuspendeerd
ijzer. TeLeiduin bedraagt de concentratie
0.13Mg/1.Vergeleken met een concentratie van
H 2 0 * wood 31

GemiddeldeconcentratieanorganischestoffeninLeiduintransportsysteem
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Concentratievandtbelangrijksteanorganischeelementenopdeverschillendemeetlocaties.

5.3ug/1opdemeetlocatie Amstelveenseweg
Zuid isdit een toename met een factor 40! Deze
toename kanworden veroorzaakt door de
resuspensie van oud sediment ofdoor naflocculatievanopgelost en colloïdaal ijzer. Toename alsgevolgvan corrosieisniet waarschijnlijk,omdat in het onderzochte leidinggedeelte
geenonbeklede (giet)ijzeren componenten
aanwezig zijn.
Aandehand vandeconcentraties aan
anorganischeelementen endeorganische stof
kan eenmassabalans vandeeltjes gemaakt
worden. Om dezemassabalans te completeren
isaangenomen dat FealsFe(OH),,Mn als
Mn0 2 ,AlalsAl(OH)3enSialsSi0 2aanwezigis.
Deresultaten vandemassabalans voorde
meetlocatiesAmstelveensewegNoord en Zuid
zijn weergegeven intabel 2.Het was helaas
niet mogelijk eenzelfde massabalans voor de
meetlocatie teLeiduinop testellen,omdat de
massaopdefilters hier tegeringwas.Uit
tabel 2volgt datde massabalans redelijk kloppend is.Het aandeelonbepaalde deeltjes
bedraagt minder dan eenkwart van de totale
gefiltreerde massa.Ditisongeveer eenzelfde
resultaat alsdatvanGauthier etal.1'.In dat
onderzoek bedroeg het aandeel onbepaalde
deeltjes eenvijfde vandemassa ophet filter.
Uit tabel 2volgtookdat het aandeel anorganischecomponenten redelijk constant isin
het transportsysteem.Alleen het aandeel organischestofvertoonteengrotevariatie tussen
detweemeetlocaties.Detoename vande concentraties aangesuspendeerd ijzer en mangaan
kan het gevolgzijn van flocculatie van deze
32 H 2 0 tf ï-ioo«

metalen van kleine(kleiner dan 0,45pm] naar
groteredeeltjes. Dezecomponenten zijn
immers indrinkwater altijd inlage concentratiesinopgeloste vorm aanwezig [orde van
enkelepg/1).Deherkomst vanAl,Si,MgenCa
ligtzeerwaarschijnlijk bij uitloging van
cement vandepijpleiding. Vanden Hoven&
Vreeburg2'hebben aangetoond dat uitloging
bijna altijd verwacht kanworden intransportsystemen met cementgebonden materialen.

dedeeltjes tebepalen.Opde productielocatie
Leiduin zijn geengrote deeltjes aanwezig in
het water afpompstation. Maar 23km verderopinhet transportsysteem zijn welveelgrote
deeltjes inhet water aanwezig. Omgerekend
naarvolume isereen toename met een factor
40!Met behulp vandegrootvolumemonsteranalyse(TILVS) ismassa en samenstelling van
dedeeltjes vast testellen.Indit gevalbleekde
massaminimaal eenfactor 5toete nemen en
bestonden dedeeltjes vooraluit organische
stofen ijzer, hoewelookeengroot aantal andereelementen zijn aangetoond. Uitdecombinatie vandeeltjestellingen enTILVSisde herkomst van dedeeltjes afteleiden.Indit geval
coagulatie,uitlogingenorganischegroei. Het
nieuwe instrument voordegroot-volumemonster-analyseTILVSzalverder ontwikkeld
moeten worden totdat het betrouwbaar en
universeel inzetbaar is.Samenmet deeltjestellingen zaldefilterinstallatie informatie verschaffen overdeprocessendiezichafspelen in
het distributienet, waardoor gerichte maatregelen omdewaterkwaliteit te behouden
kunnen wordengenomen. *\
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Conclusie
Deresultaten vandit onderzoekzijn dat
onlinemetenvangrootteen aantaldeeltjesin
het leidingnet veeladditionele informatie
geeft ten opzichtevandegebruikelijke troebelheidsmetingen.Doordegrotere gevoeligheid
van deeltjestellingen isdeverblijftijd tussen de
meetlocaties nauwkeuriger tebepalen.Met de
deeltjestellingen ishet mogelijk om meer
informatie overaantal,grootteen volume van

Tabel2:

Massabalansvanhetjtlterpapier{%vandrooggewichtophet/ilter).

component

Fe(0H)3
Mn0 2
Al(OH),
Si0 2
overigeanorganische elemenren
organische stof
totaal

Amstelveenseweg

Zuid

Amstelveenseweg
Noord

191

19.6

1.0

0.8

5.8
8.6

5.0

5-5
56.3
96.3

5-3
38.1

7-1

75.8

