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de witheid van herhaald gewassen textiel,
in verband met demogelijke aanwezigheid van deeltjesvuil engekleurde componenten,
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INDUSTRIE

het uitspoelgedrag van het wasmiddel
(omdat spoelen met zacht water mogelijk
problemen geeft met het uitspoelen van
bepaalde wasmiddelcomponenten),
de afzetting van anorganische componenten ('kalk')op het textiel,
dezachtheid van het wasgoed na het
drogen aan de lijn,
deslijtagevan het wasgoed (doorde mogelijke aanwezigheid van vervuilingen kan
namelijk extra bleekschade optreden)
en degeur van het wasgoed.
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Wateropvangsystemen voorregenwater kunnen bij huishoudens worden ingezet ter besparing van
drinkwater. De drinkwaterbesparing kan wordenvergroot, doordc inzet van regenwater mette
beperken tot het doorspoelen van het toilet, maar bijvoorbeeld ook tegebruikcn voorliet machinaal
wassenvan textiel. Het hierna beschreven onderzoek toont niet alleen aan dat met regenwatergoed
kan wordengewassen, maar tevensdat bijgebruik van regenwater besparing ophergebruik van een
wasmiddel mogelijk is.
InNederland staan regenopvangsystemen
voor huishoudelijkgebruik inde belangstellingalseenalternatievebron van water ten
behoeve van drinkwaterbesparing. In praktijk
gebruikt men regenwater vooral voor toiletspoelingen minder kritische toepassingen
zoals tuin sproeienen auto's wassen. Een extra
besparing opdrinkwater kan worden bereikt
door het regenwater tegebruiken voor het
machinaal wassen van textiel waarvoor dagelijks veelwater nodig is.In deliteratuur wordt
aangegeven dat in huishoudens 11 tot zelfs23
liter1)'2)perpersoon per dag wordt verbruikt
voor het machinaal wassen van textiel.Voor
een tweepersoonshuishouden leidt dit tot een
maximale besparing van 8tot 17m 2 perjaar.
Dezebesparing isvoorgrotere huishoudens
met kinderen aanmerkelijk hoger, zeker gezien
het feit dat indergelijke huishoudens een wasfrequentie van bijna één wasper dag normaal
isï).

water.Bovendien kan het zachte tegenwater
mogelijk minder opbouw van kalk in de
machineen op het textielgeven,hetgeen kan
leiden totzachter wasgoed.Aande andere kant
bevat regenwater ook meer vuil,dat mogelijk
weer kan leiden tot verkleuring ofschade aan
het textiel.
Om vasttestellen ofhet wassen met water
inderdaad eengoed wasresultaat oplevert en
geennegatievegevolgen heeft voor het wasgoed,zijn devolgendezaken bekeken:
" devuil-en vlekverwijdering,

Voorhet meten van bovenstaande aspecten werdgebruik gemaakt van regenwater dat
werd opgevangen met behulp van eensysteem, waarbij gebruik wordt gemaakt van een
speciaal filter voor het verwijderen van vuildeeltjes groter dan 0,4mm4).Het regenwater
werd opgeslagen in een PE-tank van 200liter.
Ten behoeve van het wasonderzoek werd het
water in eenzelfde tank getransporteerd.
Deresultaten die verkregen werden met
dit regenwater (gemiddelde hardheid ongeveer
i°Dh),werden zowel vergelekenmet Delfts
drinkwater (hardheid $>°Dhof1.6mmol/Iiter)
alsmet zacht water (hardheid 5,6°Dh oft
mmol/liter).Deze laatste hardheid komt overeen met devoor de toekomst vastgestelde
ondergrens voorcentrale drinkwaterontharding in Nederland.
Het onderzoek isuitgevoerd in reguliere
huishoudwasmachines. Voordebepaling van
dewaseffecten zijn per watersoort steeds25
wassengedraaid.Dehelft vandeze wasgangen

Hetregenwatersysteemdat^ebruiktistijdenslietonderzoek.

Debesparingen hangen uiteraard samen
met het volume opgevangen regenwater. Bij
een voorzichtige schatting wordt een volume
van circa 17,5kubieke meter perjaar aangenomen2'.Uitgaande van eengemiddelde van800
mm neerslagperjaar in Nederland, opeen dak
van70m2,zou met een verlies van maximaal
circa 15procent zelfs 45kubieke meter moeten
kunnen worden opgevangen. Indepraktijk zal
deze waarde lager uitvallen alsgevolgvan
overstortverliezen bij een volle opslagtank.
Naast besparingop drinkwater, kan bij het
wassen met regenwater tevens worden
bespaard op hetgebruik van wasmiddel.Dit is
mogelijk doordezeer lage hardheid van regenH 2 0 ;• 23-2001 25
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werd uitgevoerd bij40°Cen deandere helft met
6o°C. Dereden hiervoor isdat in huishoudens
bij verschillende temperaturen wordt gewassen,waarbij in iets minder dan 6oprocent van
degevalleneen temperatuur van4o°Coflager
gekozen wordt en in deoverigegevallen een
hogere wastemperatuur wordt ingesteld»'.
Vooralle metingen (behalve dieaan de
zachtheid van het wasgoed) iseen commercieel,in Nederland verkrijgbaar A-merk hoofdwasmiddel gebruikt. Dedosering van het wasmiddel werd aangepast aandehardheid van
het water, volgens opgaveopde verpakking.
Voorzacht water (5,6°Dh)werd 8oprocent van
dedosering voor5>°Dhgebruikt, voor regenwater zelfs slechts 6oprocent.Ter vergelijking
isookgewassen met Delfts leidingwater met
een verlaagde dosering wasmiddel, zoalsook
voor het regenwater wordt toegepast.

Vuil- en vlekverwijdering
Devuil-en vlekverwijdering werd alleen
gemeten in de40°Cprogramma's aangezien dit
voorNederland demeest relevante wastemperatuur is.Om tekunnen bepalen inwelke mate
vlekkendoor wassen met regenwater uit wasgoed verdwijnen, zijn verschillende soorten
modelvlekkendoekjes gewassen Devuil-en
vlekverwijdering werd vervolgens bepaald door
het nieten van deintensiteit van degewassen
standaardvlekken. Deuitkomsten geven aan,
dat het wassen met regenwater met een lage
dosering wasmiddel voordeconsument vrijwel
hetzelfde resultaat geeft alshet wassen met
zacht water ofleidingwater met de bijbehorende,aangepaste,hogeredosering wasmiddel.
Uitgaande vandit resultaat lijkt een substantiëlebesparing opwasmiddel mogelijk. Wel
dient daarbij devolgende kanttekening
gemaakt teworden:het ismogelijk dat bleekgevoeligevlekken minder goed verwijderd
worden met regenwater eneen lage dosering
wasmiddel.Dereden hiervoor isdat dehoeveelheid bleekmiddel insopbij een lagere dosering
afneemt, terwijl devlekverwijdering evenredig
ismerdeconcentratie vanhet bleekmiddel.
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Witheid
Oorspronkelijk wit wasgoed wordt over
het algemeen met iedere wasbeurt minder wit.
Dit komt door de terugslag van vuil uit het sop
ofwaswater ofhet achterblijven van wasmiddelenresten in het textiel. Om deinvloed van
het wassen opde witheid van het wasgoed te
bepalen zijn schone witte katoenen, polyesterkatoenen en polyestetdoeken 25keer meegewassen.Degevolgen van het wassen opde witheid werd gedurende de test regelmatig
gemeten.
Met de meetapparatuur konden minieme
verschillen worden gemeten tussen de verschillende soorten water. Omdat deze verschillen
echter ookna 25wasbeurten door ongetrainde
consumenten niet teontdekken zijn, kan hieruit geconcludeerd worden dat het gebruik van
regenwater niet leidt tot problemen ten aanzien van dewitheid vanhet wasgoed.

Spoelen en kalkafzetting

Door het meten van het verschil in alkaliteit tussen het laatste centrifugewater en het
ingaande water wordt een indicatie verkregen
van demate waarin het wasmiddel in despoelcyclusvan het wasprogramma uit het wasgoed
wordt verwijderd. Bij het gebruik van regenwater wordt een hogere alkaliteit van het laatstecentrifugewater gevonden. Dit kan erop
wijzen, dat iets meer wasmiddelresten in het
wasgoed achterblijven dan bij gebruik van het
normale leidingwater. Dit wordt veroorzaakt
door degeringe hardheid van het regenwater,
waardoor bepaalde zeepresten zich minder
makkelijk laten verwijderen van het textiel.De
gevonden waarden zijn echter zeer acceptabel
voor alle watertypen.
Het asgehalte van katoen geeft aan hoeveel
anorganische stoffen zich tijdens het wassen
hebben afgezet op het textiel. Een dergelijke
afzetting isongewenst, omdat veel afzetting
het textiel hard laat aanvoelen en slijtage en

Meten van vlekverwijdering en witheid
Devlekverwijderingenwitheidvaneentextielreinigingsproces wordendoordeconsument normaalgesproken visueelbeoordeeld.Eendergelijke visuelevergelijking vanwasgoed isonder laboratoriumomstandigheden ookmogelijk,maar om redenen vansnelheid,effectiviteit en reproduceerbaarheid wordt overhetalgemeen uitgegaan vaninstrumentele metingen aanstandaard textiel.
Voor het meten van vlekverwijdering iseengrote hoeveelheid verschillende standaard vlekkenlappen verkrijgbaar, die bestaan uit wit textiel waaropgekleurde bevuilingen opeen reproduceerbare manier zijn aangebracht. Door aan dezedoeken te meten hoeveel licht wordt teruggekaatst (deremissie) kan worden bepaald hoe 'helder' het textiel geworden is,en dus hoegoed de
vlekverwijdering is.
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een aantal vlekkendoeken dierepresentatief zijn
voor verschillende vuilsoorten diein huishoudens worden gevonden. Erwerden vetvlekken
gebruikt dieeen indicatie geven vande verwijdering van huidvet (vette kragen) alsmede mineraleen plantaardige oliën. Bleekbare vlekken zoals koffie, thee,wijn en vruchtensappen, werden ingezet om deeffectiviteit van het bleeksysteem temeten.Alslaatste werden ookenzymgevoeligevlekken meegewassen, diemodel staan voor eiwithoudende voedselvlekken.
Voorhet vaststellen van de witheid van het onbevuilde textieldat meerdere malen is gewassen,
kan naast een visuele beoordeling onder standaard belichting condities,eveneens gebruik
worden gemaakt van instrumentele technieken. Remissie-waarden over het gehele visuele
spectrum worden daarroe omgerekend naar getallen die representatiefzijn voor de visuele witheidsindruk dieeen stuk textiel maakt.Veelal worden dergelijke metingen uitgevoerd zowel
met alszonder UVindebelichting, om zo tevens de invloed van optische witmakers (uit het
wasmiddel) tekunnen bepalen.
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verkleuringen kan veroorzaken. Uit metingen
aan het meegewassen katoen bleek dat wassen
met regenwater eenveel lager asgehalteoplevert deanderewatersoorten. Dit kan worden
verklaard door dezeergeringe hardheid van
het regenwater.
Om tecontroleren ofbovenstaand effect
ook doorwerkt indezachtheid van het textiel
werd dezachtheid vangewassen badstofdoeken bepaald door een panel van vier personen.
Voordeze test werd in tegenstelling tot de
andere metingen gebruik gemaakt van een
standaard wasmiddel waarvan bekend isdat er
geen wasverzachtende additieven aanwezig
zijn. Het bleek dat regenwater, tegen de verwachting in, leidt tot iets minder zacht textiel
dan leidingwatet, wat mogelijk wordt veroorzaakr door de verminderde uitspoehng van het
wasmiddel. Indien echter een commercieel verkrijgbaar A-merk wasverzachter werd toegevoegd aan de laatste spoclstap,werd geen verschil meer gevonden tussen regenwater en
leidingwater.

Slijtage

Conclusies

Een neveneffect van de bleckwerkmg van
een hoofdwasmiddel ishet optreden van schadeaan het katoen.Dezebleekschade wordt
beïnvloed door deaanwezigheid van met name
metaalionen (ijzer en mangaan bijvoorbeeld)
diein combinatie met debleekmiddelen uit
hoofdwasmiddelen voor een verhoogde aantasting van katoen zorgen.Tijdens het onderzoek
isdechemische slijtage van 25maal gewassen
katoenen doeken bepaald. Vooralle watertypen
isdechemische slijtage, zoals verwacht, laag.
Geen verschil werd gevonden tussen leidingen regenwater.

Over het geheel genomen zijn geen
belangrijke negatieve gevolgen gevonden voor
het wassen met regenwater. Deconclusieis
dan ookdat regenwater zonder problemen kan
worden ingezet voot het wassen van textiel in
huishoudens. Ondanks dat het uitspoelen van
het wasgoed wat minder goed gaat dan met
leidingwater, isdit effect nietzodanig dat dit
problemen oplevert voorde consument.
Voorts kan worden geconcludeerd dat door het
gebruik van regenwatet substantiële besparingen op het wasmiddelgebruik mogelijk zijn.
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PARTNER IN WATER!
Flexibiliteit, efficiency, klantgerichtheid enkostenbeheersingzijn
vaardigheden diesteeds belangrijker worden voorde watersector.
Verder wordt nadrukkelijker devraaggesteld naarde kerntaken
van eenwaterbedrijf. TPN Water spreektdetaalvan het
waterbedrijf, kent decultuur, maar weetookwat elders te koop
is. Naast dedeskundigheid in huis, kan TPN Waterputten uit
een grootnetwerkvan adviseurs eninterim-managers met brede
ervaring.

Door een toenemende vraag uit de markt zijn wij op zoek naar:
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Het betreft vaste en tijdelijke functies.
Bent u die manager diewij zoeken en bent u geïnteresseerd, dan
ontvangen wij graag uw reactie op onderstaand adres.
Contactpersoon: de heer D.F.M, de Keizer.
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