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LEERZAME STUDIEREIS VAN NEDERLANDSE 'PUTMANAGEM E N T ' NAAR DUITSLAND

Laboratoriumproeven
gevenveel informatie
oververstopping
pompputten
Hetuitvoerenvanlaboratoriumproevenommeertewetentekomenoververstoppingvanpompputtenenputregencratieispraktischgocduitvoerbaarenlevertinzichtenopwaarmeede teverincjszekerheidwordtvergrootenopkostenwordtbespaard.Ditwasdebelangrijkste conclusievaneenvierdaagsestudiereisdiea/gclopcnjuliplaatsvond naardrieonderzoeksinstituten inDuitsland. Dereis
wasopgezetomdedeelnemerskennistelatennemenvandeervaringmetschaalmodellen ende kennisoverputverstoppiuginDuitsland.Eenanderdoelwashetverkennenvansamenwerkingsmogelijkheden.Aandereiswerddeelgenomendoorachtmedewerkersvanwaterleidingbedrijven (Hydron
Advies&Diensten,WaterbedrijfGelderland,WOBenWNWBj,KiwaenIF-Technology.
InNederland bevinden zichalleenalbij
dewaterleidingbedrijven veleduizenden
pompputten waarmeewateraandebodem
wordtonttrokken.Hetgrootsteprobleem,
wattegelijk ookdemeestekostenmetzich
meebrengtendeleveringszekerheidin
gevaarbrengt,isdeverstoppingvande
pompputten.Sindsbeginditjaar wordter
doorenkelewaterleidingbedrijven enKiwa
onderzoekgedaan naarhetverminderenvan
de verstoppingsptoblematiek.
Ondanks alleonderzoekisernogweinig
bekend overwatnupreciesindepompput,
indeomstotting enopdeovergangenvan
put-omstorting-ootspronkelijkebodem
plaatsvindt. Eigenlijk zou hettezien moeten
zijn:stroming,turbulentie, snelheidverdeling,verstoppingsgedrag endeeffectenvan
de regeneratiemethoden.
Uiteeneerstewereldwijde inventarisatie
bleekdatinDuitsland metnameervaring
opgedaan ismetproevenoplaboratoriumschaalenopwerkelijke grootteineenlaboratorium.InDresdenzijn alenkelejaren
tweeschaalmodellenvan (infiltratie)putten
operationeel;inAacheniseenontwerpvoor
eenschaalmodel vaneenpompput gemaakt
eninStuttgart staangrootschaligeschaalmodellenvan aquifers.

De drie bezochte instituten
DGFZteDresden
HetDresdnerGrundwasser ForschungsZenttum [DGFZ] heeft alenkelejaren twee
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schaalmodellen diegebruikt wordenom filtergrindenregeneratietechnieken tetesten
enomdrukverlies bijinfiltratie tebepalen.
Omdewerkingvanmechanische regeneratiemethoden tekunnen vaststellen, beschikt
het instituut overeen proefopstelling
bestaandeuiteenmetalen cilinder, waarin
eenroestvrijstalen filter isgemonteerd,met
eenomstorting vanfiltergrind.Aandebuitenkant vandecilinder isaanéénzijdeeen
driekantige kamergemonteerd diegevuldis

DegroepNederlandersmetdegasthcrenmStuttgart.

metsediment,datalshetwaredenatuurlijkeondergrond moet simuleren.Vanafde
bovenkant kanmeneenregeneratie-apparaatinhetrechtopstaandestalen filtet laten
zakken.Doorvensters,diverse meetsonden
endoor middelvanendoscopiekanhet effect
vaneenregeneratie worden gemeten.
Zoheeft menonderandereheteffectvan
tegeneratiemetzeethogedtukken(tot500
bar)getest.Hetbleekdatbijdezezeer intensievemechanischebehandelinggruis vrijkomt,datontstaat doordathet filtergrind
splijt ofwordt verpulverd.
InDuitsland wordtveelgebruik
gemaaktvanroestvrijstalen filters, terwijl
weinNederland nagenoegalleenPVC
gebruiken.Geziendeervaringen inDuitsland vetdient hetaanbevelingomdeverschillen eensnaderteonderzoekenente
komentoteenafweging wanneerwelenniet
roestvrij staalenPVCkunnen worden toegepast.
VEGAS(Stuttgart]
Aandeuniversiteit vanStuttgart doet
hetonderzoeksinstituut VEGAS(VersuchseinrichtungzutGrundwasser- undAltlastensanierung) proevenvoor grondwatersaneringen.Daarvoor hebben zij,ineen
immensehal,debodemnagebouwd.Inkleinemodellen,maarookineengroot model(51
bij6bij4,5meter!)zijn watervoerendeen
waterscheidende lagenaangebracht. Daarbij
wordenkwaliteitsverandering vanhet
grondwateren grondwaterstroming
bepaald.
AlsinNederland daadwerkelijk overge-

gaan wordtophet uitvoeren van laboratoriumproeven,valtveeltelerenvandeervaringen inStuttgart. Bijvoorbeeld overhet
gebruik vanmaterialen, het 'inrichten' van
deproefopstellingen en het uitvoeren en
verwerken vandemetingen.Ookwerd
gesprokenoverdebestemanier om het
onderzoek stapsgewijs uit tevoeren:van
kolomproefjes viabakken naar (grotere)
schaalmodellen.
TechnischeUniversiteitAachen
DeUniversiteit vanAkendoet alvele
jaren onderzoek naarputverstopping en
regeneratie.Metverschillende instituten en
bedrijven inNederland bestaangoedecontacten.Samenmet Krefeld Wasserwerke
heeft GeorgHouben vandeUniversireir
Akeneeninventarisarie uitgevoerd naarverstoppingsoorzaken inNord-Rhein Westfalen.Daaruit bleekdatchemischeverstoppingdegrootste veroorzaker is.Naeen
simulatie vandezeverstoppingoplaboratoriumschaal wordt nu begonnen meteen
onderzoek meteenschaalmodel.Eengoed
onderbouwd engedetailleerd ontwerpis
gereed,dat veelovereenkomsten vertoond
metéénvandeDresdener modellen, maar
waarindezwakkepunten zijn verbeterd.
Omdat het modelgoed tevervoeren is,kan
heroplocatieworden ingezet.Helaasisop
dit momentgeengeldbeschikbaar om het
schaalmodel tebouwen. Uitdediscussie tussendedeelnemersendeaanwezigen vande
Universireir kwamen ideeënoprafel voor
onderzoekdatmetzo'nschaalmodel mogelijkisendieinNederland kunnen worden
uirgevoerd.Voorlopigeafspraken werden
gemaakt omeeneventuele toekomstige
samenwerking russenNederland enAken
vormtegeven.

Conclusies
Tijdens dereisiskennis opgedaanover
onderzoek metschaalmodellen enzijn ervaringen uirgewisseld. Enkeleconclusies zijn:
• Proevenoplaboratoriumschaal zijn
praktischgoed uitvoerbaar;
• Beginopkleineschaalom processen
goed indevingers te krijgen;
• Bepaalvoorafgoed hetdoelenbereik
vanje onderzoek;
• Samenwerking inEuropeesverband kan
leiden totsubstantiële subsidiëring;
• Europesesamenwerking behoort zeker
totde mogelijkheden.

Quick scan in Nederland en
vervolgonderzoek
Voorafgaand aanproefonderzoek naar
putverstopping ishetbelangrijk goed te
wetenwelkevragenprecies beantwoord
moeren worden.Omdaarmeer duidelijkheid overrekrijgen isinjuli en augustus
(naaraanleidingvandetijdens destudiereis
opgedanekennisenervaring) eenquickscan
uirgevoerd naarputverstoppingenregenerariemethoden bijde vijfdeelnemendc
warerleidingbedrijven.Vande pomppurten
vandezebedrijven blijkt dehelft regelmatig
verstopt tezitten,waarvandriekwart opde
boorgatwand.Detotalegemiddelde kosten
perpompput (regeneratie en vervanging)
bedragen circa51.000europerjaar.Deindruk
isdat hierinforse besparingen mogelijk zijn.
Voorhetuitvoeren vanlaboraroriumonderzoek,onderanderemet schaalmodellen,zal
nu eenonderzoeksplan worden opgesteld
metdespecifieke onderzoeksvragen,een
indicatievandeonderzoekskosten, het
gebruik van proefopstellingen/schaalmodellen,hetverkennen van samenwerkingsmogelijkheden, met namemetdebezochte

Duitseinstituten enhet inventariseren van
subsidiemogelijkheden.
Afstemming vindt plaatsmethet putverstoppingsonderzoek waarvoorrecenteen
BTS-subsidieisverkregen(zieH 2 0 nr.24,
pag.8)enwaarin eenpromovendus eenvierjarig onderzoekgaat uitvoeren. *
Voormeerinformatie:MareBalemansvanKiwa
WaterResearch(030)6069761.

ACTUALITEIT

Uniek certificaat
voor Zuiveringsschap
Limburg
ZuiveringsschapLimburgishettweedeNederlandsewaterschapdat hetISO-certi/icaatvoor
bedrijfsinterne bedrijjszorg indewachtsleept
(NEN-EN-ISO 14001jenheteerstewaterschap
datdrierwzi'sinéénkeercertificeert.
Dedriegecertificeerde rwzi'sstaan in
Gennep,VenrayenVenlo.Eindoktober zijn
dezedrieinstallaties enhet kantoor inRoermond bezochtdooreenbevoegd certificeringsbureau, dat nahet bezoekhetgroene
lichtgafvoordecerrificenng. Daarmeeisde
regioNoord vanherzuiveringschapgecerrificeerd. Hetschaprichrzichnu opdeoverige
15rwzi's inmidden-enzuid-Limburg.
Medio2003 wilhetzuiveringsschap ookdeze
rwzi'sISO-gecerrificeerd hebben.Ookwil
herschapopbasisvanISO-9001 eenkwaliteitssysteem invoeren voordeafdelingVergunningen enhandhaving.C
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