Betere voorspelling saneringsverloop via beschrijving van nalevering

Inleiding
Bij de uitvoering van grondwatersaneringen zijn tegenvallers eerder regel
dan uitzondering. Het algemene beeld is
dat direct na aanvang van de sanering de
concentraties verontreinigingen in het
grondwater snel afnemen maar na verloop
van tijd een soort evenwichtssituatie
optreedt waarin de concentraties nog
slechts zeer langzaam afnemen. Worden
uiteindelijk de pompen stilgezet dan blijkt
vaak dat de concentraties verontreinigingen weer toe nemen.
Dit wordt vaak aangeduid als 'nalevering'.
Het gevolg van deze nalevering is dat de
sanering veel langer duurt dan vooraf is
gepland en/of dat de gestelde terugsaneernorm niet wordt gehaald.
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Eén en ander is terug te voeren op de
aanname, die in veel stoftransportmodellen wordt gemaakt, dat er bij een
grondwatersanering evenwicht bestaat
tussen het grondwater en de grond. Hij de
geforceerde grondwaterstroming tijdens
grondwatersaneringen is er zoals de term
nalevering al doet vermoeden niet altijd
sprake van een evenwichtssituatie.

Samenvatting
Het algemene beeld van grondwatersaneringen is dat direct na aanvang van de
sanering de concentraties van de verontreinigingen in het grondwater snel
afnemen maar na verloop van tijd een soort evenwichtssituatie optreedt waarin de
concentraties nog slechts zeer langzaam afnemen. Worden uiteindelijk de pompen
stilgezet dan blijkt vaak dat de concentraties van de verontreinigingen weer
toenemen. Dit wordt vaak aangeduid als 'nalevering'. Hierdoor duurt de sanering
langer dan vooraf is gepland of worden gestelde terug-saneernormen niet gehaald.
Om het optreden van nalevering beter te kunnen voorspellen heeft IWACO het
programma SORWACO ontwikkeld. SORWACO beschrijft langs een stroombaan
de verschillende snelle en langzame evenwichtsprocessen die tijdens een grondwatersanering optreden.
Het programma biedt de mogelijkheid om het effect van nalevering op de
saneringsduur en concentratie in het opgepompte water te voorspellen. Ook kan
berekend worden of, en zo ja, in welke mate de concentratie toeneemt nadat de
onttrekking voor kortere of langere tijd gestopt is. Hiermee kan worden voorspeld
wat de eindconcentratie in het grondwater na de sanering is. Daarnaast is
SORWACO een efficiënt hulpmiddel om inzicht te krijgen in de invloed van
allerlei processen die van invloed zijn op de grondwatersanering, zodat deze al in
een vroegtijdig stadium verder geoptimaliseerd kan worden.

niet-evenwicht en fysisch niet-evenwicht.
De term chemisch niet-evenwicht slaat op
het verschijnsel dat niet alle sorptieplaatsen van de vaste fase instantaan in
evenwicht zijn met de concentratie in de
bodemoplossing. In geval van een grondwatersanering vindt er bij die sorptieplaatsen een trage desorptie - nalevering plaats.
De term fysisch niet-evenwicht heeft
betrekking op het verschijnsel dat niet alle
poriën van de bodem even gemakkelijk
(dus uniform) doorstroomt worden door
water. Dit kan zowel het gevolg zijn van
een gelaagde bodemopbouw als van een
bodemlaag die opgebouwd is uit hetero-

geen materiaal. Ben illustratie van een
gelaagde bodemopbouw wordt gegeven in
afbeelding 1.Door deze bodemopbouw is
het aannemelijk dat er slecht doorstroomde (stagnante) en goed doorstroomde (mobiele) zones zijn. Door een
(trage) diffusie van opgeloste stoffen van
de stagnante naar de mobiele zones treedt
nalevering op. Omdat beide niet-evenwichtsprocessen naast elkaar op kunnen
treden worden beide processen in
SORWACO beschreven.
Bij een grondwatersanering is er over het
algemeen sprake van grote verschillen in
stroomsnelheid en concentratiegradiënt.

A/b. 1 - Gelaagde bodemopbouw van een watervoerend pakket. (Fai<>y y Buysej.

Om het optreden van nalevering beter te
kunnen voorspellen heeft IWACO het
programma SORWACO ontwikkeld.
SORWACO beschrijft verschillende nietevenwichtsprocessen die tijdens een
grondwatersanering optreden.
Niet-evenwichtsprocessen bij
grondwatersaneringen
In de 'klassieke' bodemscheikunde wordt
bij de beschrijving van stoftransport uitgegaan van instantaan evenwicht tussen
de hoeveelheid stof die is opgelost in het
grondwater en de hoeveelheid stof die
geadsorbeerd is aan de vaste fase [Bolt,
1982], Zo'n evenwicht wordt beschreven
met een sorptie-isotherm. De waterstroming wordt meestal uniform verondersteld, dat wil zeggen gelijkmatig
verdeeld over het doorstroomde pakket.
Bij niet-evenwichtsprocessen wordt
onderscheid gemaakt tussen chemisch
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Op grote afstand van de onttrekkingsput
(of-drain) is de grondwaterstromingssnelheid en de concentratie verontreinigingen in het grondwater over het algemeen laag terwijl dicht bij de onttrekkingsput de stroomsnelheid en de concentratie hoog is.
Door de grote verschillen in stroomsnelheid varieert de tijd waarin het desorptieevenwicht zich kan instellen en daarmee
de mate van niet-evenwicht. Hierdoor
moet de mate van desorptie als niet-evenwichtsproces zowel tijds- als plaatsafhankelijk berekend worden.
Modelopzet sorwaco
SORWACO simuleert het stoftransport
langs een stroombaan naar een onttrekkingsput of -drain. De ligging van de
stroombaan en de stroomsnelheid langs
deze stroombaan kunnen met elk analytisch of numeriek grondwatermodel
worden berekend. Omdat het stofgedrag
beschreven wordt op basis van één
stroombaan is inzicht in de verontreinigingssituatie en geohydrologie belangrijk.
Het watertransport en stoftransport wordt
via afzonderlijke modules berekend.
Hiermee kunnen de resultaten van beide
berekeningen steeds kritisch beoordeeld
worden.
Langs de gekozen stroombaan worden
cellen gedefinieerd waarin het stoftransport wordt berekend volgens het
'mixed cell' principe. Voor elke cel kunnen
karakteristieken van de opgeloste stof en
de grond worden opgegeven zoals de
buikdichtheid van de bodem, de concentratie opgeloste stof, de omzettingssnelheid van de opgeloste stof en de verdeling
van de stof over de vaste en vloeibare
fase, het sorptie-evenwicht. Dit evenwicht
wordt beschreven op basis van een nietlineaire Freundlich isotherm. Afbraak
wordt beschreven als een eerste orde
afbraakproces.
Fysisch niet-evenwicht wordt beschreven
door de bodem te verdelen in beter en
minder goed doorstroomde delen (respectievelijk de mobiele en stagnante zones
van de bodem) waartussen een uitwisseling optreedt [VanGenuchten, 1981;
Van Genuchten and Wierenga, 1976].De
mate van fysisch niet-evenwicht wordt
bepaald door:
- de gemiddelde stroomsnelheid vanhet
grondwater (bepalend voor de verblijftijd
in de cel);
- de verdeling van grondwater over de
stagnante en mobiele zone;
- de massaflux1 van de stagnante naar de
mobiele zone.
Massaflux = getransporteerde hoeveelheid stof
per tijdseenheid.
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Ajb. 2- Schematisatie
van degemodelleerde
processen in SORWACO
binnen een 'mixed-cel'.
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Chemisch niet-evenwicht wordt
beschreven met een snelheidsafhankelijke
Freundlich-isotherm. De verandering van
de geadsorbeerde hoeveelheid stof per
tijdseenheid wordt enerzijds bepaald door
het verschil tussen de evenwichtssorptie
en de actuele sorptie en anderzijds door
de 1e-orde snelheidscoëfficiënt [Boesten,
1986; Van den Brink, 1987).
De mate van chemisch niet-evenwicht
wordt bepaald door:
- de stroomsnelheid van het grondwater;
- het aandeel van de sorptieplaatsen die
niet voortdurend in evenwicht zijn met de
bodemoplossing;
- de snelheidsconstante van het desorptie-evenwicht.
In afbeelding 2 worden de gemodelleerde
processen schematisch weergegeven.
De gekozen modelopzet biedt de
mogelijkheid om bij grondwatersaneringen het effect van niet-evenwicht op de
saneringsduur en opgepompte concentratie te voorspellen. Ookkan berekend
worden of, en zojain welke mate de
concentratie toeneemt nadat de onttrekking voor kortere of langere tijd
gestopt is.
Case-study
Om de mogelijkheden van SORWACO bij
de evaluatie van grondwatersaneringen te
illustreren, wordt een case-study gepresenteerd. Het gaat om een ernstige
verontreiniging van het grondwater met
benzeen. Het watervoerend pakket dat
gesaneerd wordt is circa 15 meter dik en
over de volledige hoogte verontreinigd.
Voor de sanering wordt er onttrokken met
behulp van 10putten. De verontreinigde
grond boven het watervoerend pakket is
al gesaneerd zodat uitloging van verontreinigingen niet meer zal optreden.
Momenteel loopt de grondwatersanering
ruim 2 jaar.
Met behulp van het analytische rekenprogramma AO-AS (RIVM) is de grond-
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waterstroming berekend bij het ingestelde
onttrekkingsregime. Uithet nader onderzoek is de verspreiding en het concentratieverloop van de verontreiniging in het
grondwater nauwkeurig bekend. Op basis
van gegevens over de verontreinigingsituatie en de grondwaterstroming iseen
gemiddelde stroombaan geselecteerd naar
één van de putten en zijn de invoergegevens voor SORWACO afgeleid.
Flet gehalte organische stof in het watervoerende pakket is gedurende het
nader-en saneringsonderzoek vastgesteld
op circa 0,05%. De verdelingscoëfficiënt
van benzeen tussen grond en grondwater,
uitgedrukt als de sorptieconstante Kom
(dmVkg), is bepaald op basis van de
oplosbaarheid van benzeen in water
[Lagas etai, 1990]. De uitwisselcoëfficiënt
tussen stagnante en mobiele zone is
bepaald op basis van de diffusie-afstand.
Deze wordt sterk bepaald door het milieu
waarin de desbetreffende geologische
formatie is afgezet. Fen relatie tussen de
uitwisselingscoëfficiënt en de diffusieafstand wordt gegeven door Goltz and
Roberts [1988]. Bijde berekeningen is
aangenomen dat de effectieve diffusiesnelheid van benzeen in het grondwater
circa 10~5 m 2 /d is.
Voor de boven beschreven case is in een
vroeg stadium van de sanering een voorspelling van het concentratieverloop
gemaakt [IWACO, 1991]. De saneringsduur bleek vooral afhankelijk van de mate
van chemisch niet-evenwicht die wordt
uitgedrukt als een halfwaardetijd. In eerste
instantie zijn waarden gebruikt van 70tot
500 dagen [Ball and Roberts; 1991a,
1991b]. In tweede instantie is na analyse
van het concentratieverloop de halfwaardetijd geschat op 210 dagen. De
curves met voorspelde en gemeten
concentraties voor verschillende halfwaardetijden zijn weergegeven in afbeelding 3.
De gemeten en berekende concentraties
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Benzeen-concentratie opgepompt water
berekende versus gemeten concentraties
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Afb. 3 - Vergelijking van
het recent ('standaard')
berekende en gemeten
verloop van de grondwatersanering uitgedrukt
via de opgepompte
concentratie benzeen. De
curves 'langzaam 'en
'snel'geven de voorspellingen uu 1991 weer.
Voor de desorptiehaljtcaardetijd zijn
waarden aangenomen
van 210, 70 en
500 dagen voor respectievelijk de curves
'standaard', 'snel'en
'langzaam '.
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van de standaardcurve komen goed met
elkaar overeen. Volgens de berekeningen
zal 4 jaar na aanvang van de sanering de
benzeen-concentratie afgenomen zijn tot
circa 10 //g/1. Na circa 6 jaar wordt water
met een benzeen-concentratie opgepompt
van circa 1 fig/l.
De berekende standaardcurve blijkt, na
een aanloopperiode van circa 100 dagen,
te bestaan uit 2 rechten met elk een eigen
richtingscoëiïiciënt. Deze richtingscoëfficiënt wordt bepaald door de 1e-orde
coëfficiënt voor respectievelijk het
chemische en fysische niet-evenwicht. De
helling van het eerste deel van de berekende curve (dus de concentratieafname tijdens het eerste deel van de
sanering) is in sterke mate gerelateerd aan
de uitwisseling (massaflux) tussen de
stagnante en mobiele fase. De helling van
het tweede deel van de curve is gerelateerd aan de mate waarin een trage
desorptie (chemisch niet-evenwicht)
optreedt.
Er van uitgaande dat aan het begin van de
sanering sprake is van evenwicht en de
verontreiniging in voldoende mate
aanwezig is in het grondwater, wordt het
verloop van het eerste deel van de sanering bepaald door het proces dat zich het
snelst instelt. Het tweede en voor de
saneringsduur belangrijkste deel van de
sanering wordt bepaald door het proces
dat zich het langzaamst instelt. Dit evenwicht bepaalt de snelheid waarmee de
voorraad verontreinigingen in de mobiele
fase terechtkomen en afgevoerd worden.
Toepassingsmogelijkheden en discussie
Tot nog toe is bij een beperkt aantal saneringen ervaring opgedaan met het voorspellen van het concentratieverloop met
SORWACO. Hieruit blijkt dat een goed
inzicht in het concentratieverloop in de
verschillende fasen van een sanering
voordelen oplevert.

Inzicht in de diverse processen die het
concentratieverloop bepalen is al in de
ontwerpfase van de sanering van belang.
Zo blijkt de concentratie in het opgepompte water bij een organische stofgehalte van 0,5% slechts zeer langzaam af
te nemen (zie afb. 4). Na 4 jaar pompen is
de concentratie benzeen slechts tot
500 |Ug/l gedaald. In een dergelijk geval
kan worden overwogen een andere saneringsmethode toe te passen zoals bodemAfb. 4 - Gevoeligheid van
het saneringsverloop en
saneringsduur voor een
aantal procesparameters.
De standaardberekening
isgelijk aan curve
'standaard uit afbeelding
3. Param-1: desorpticsnelhcid chemisch metevenwieht 2 maal zo
groot; param-2: massafractie organische stof
10 maal zo groot;
param-3: uitwisselingscoëfficiënt mobiele en
stagnante fase 5 maal zo
groot.

luchtafzuiging en persluchtinjectie of
isolatie.
Opvallend is verder dat een snellere
uitwisseling tussen de mobiele en stagnante zone in het eindtraject geen
substantiële concentratie-afname oplevert
wanneer het chemisch niet-evenwicht de
snelheid bepaalt (zie afb. 4).
Uit het niet geheel parallel lopen van de
curves 'standaard' en 'param-2' blijkt, dat
de 1e-orde coëfficiënten niet de enige
parameters zijn die de mate van concentratie-afname bepalen. Deze afname
wordt ook bepaald door de verhouding
tussen de geadsorbeerde en opgeloste
verontreiniging.
Op basis van een goede voorspelling van
het concentratieverloop van het opgepompte water kan de effectiviteit van
verschillende putconfiguraties en pompregimes worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Verder kan de zuiveringsinstallatie beter worden gedimensioneerd en
kunnen de zuiveringskosten vooraf beter
worden bepaald. Bij het ontwerp en
planningsproces is de loskoppeling van de
grondwaterstromingsmodule en het stoftransportmodule van belang zodat inzicht
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in de afzonderlijke processen wordt
verkregen.
Tijdens de sanering kunnen significante
afwijkingen van het voorspelde concentratieverloop in een vroegtijdig stadium
worden opgemerkt. Dit kan bijvoorbeeld
het gevolg zijn van nog actieve verontreinigingsbronnen maar kan ook het
gevolg zijn van onvoldoende inzicht in de
naleveringsprocessen. Bij een vroegtijdige
signalering kunnen onnodige kosten en
vertraging bij de grondwatersanering
worden voorkomen.
Aan het eind van de sanering kan op basis
van het verloop van de grondwatersanering een gefundeerde uitspraak
worden gedaan over eventuele nazorgmaatregelen en restrisico's. Dit is geïllustreerd in afbeelding 5. Bij alle varianten
is gedurende 5 jaar onttrokken volgens
het huidige onttrekkingsdebiet, tot een
opgepompte concentratie van circa 2-3 pg
benzeen/l. Vervolgens is gedurende 5 jaar
een bepaald onttrekkingsregime doorgevoerd waarin ofwel het debiet is aangepast (curve 'pomp-l') ofwel de onttrekking voor kortere of langere tijd is stilgezet (curves 'pomp-2' en 'pomp-3'). Voor
alle varianten is na een totale tijdsduur
van 8 jaar de onttrekking definitief gestopt
om twee jaar later de eindconcentratie in
te schatten.
Uit afbeelding 5 valt af te lezen dat variaties in onttrekkingsdebiet niet alleen van
invloed zijn op de te verwachten eindconcentratie, maar ook op de concentratietoename nadat de onttrekking gestopt is.
Doorpompen met een relatief groot debiet
(de curves 'standaard' en 'pomp-3') leidt
tot een snellere concentratie-afname, maar
ook tot een grotere mate van nalevering,
terwijl doorpompen met een geringer
debiet (de curves 'pomp-l' en 'pomp-2')
aanleiding geeft tot een aanzienlijk geringere nalevering. Hoewel de bereikte
eindconcentraties in geval van een
geringer onttrekkingsdebiet hoger (dus
minder effectief) zijn, kan niettemin
geconstateerd worden dat de efficiëntie
van de onttrekking (per m3) groter is
geweest. Op basis van de te bereiken
eindnorm kan op deze manier een optimaal onttrekkingsregime gekozen worden.
In de toekomst kan, op basis van een
goede voorspelling, wellicht de eindnorm
mede worden bepaald op basis van het
integrale milieurendement. Hierbij kan
gedacht worden aan een soort kostenbaten analyse waarin niet alleen gekeken
wordt naar milieubaten zoals het verwijderen van de verontreiniging uit het
grondwater en de resterende risico's, maar
ook de milieukosten zoals energie- en
chemicaliënverbruik en de belasting van
de andere compartimenten.

Conclusie
Het concentratieverloop tijdens een
grondwatersanering wordt in sterke mate
beïnvloed door niet-evenwichtsprocessen
doordat de bodem geforceerd doorspoeld
wordt. Vooral het chemische niet-evenwicht is in de gepresenteerde case-study
bepalend voor de saneringsduur. Voor een
juiste voorspelling van het concentratieverloop is het beschrijven van niet-evenwicht processen, zoals in het gepresenteerde stoftransportprogramma
SORWACO, essentieel.
Een goede voorspelling van het concentratieverloop kan in de verschillende fasen
van een grondwatersanering van groot
belang zijn. In de ontwerpfase kunnen al
gefundeerde afwegingen worden gemaakt
voor saneringsmethode putconfiguratie,
pompregime, zuiveringsinstallatie, saneringsduur etc. Tijdens de sanering kan de
voorspelling worden gebruikt ter controle
van de voortgang van de sanering en
kunnen problemen vroegtijdig worden
gesignaleerd. In de eindfase kan een
gefundeerde keuze worden gemaakt over
eventuele nazorgmaatregelen en restrisico's.
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FDM slaat eerste paal voor nieuw pompstation
De president-commissaris van de Flevolandse Drinkwater Maatschappij, de heer
J. Wachtmeester, wethouder te Almere,
heeft op 22 september jl. de eerste paal
geslagen voor de bouw van een nieuw
distributiepompstation in i\lmere. Dit
nieuwe pompstation is in aanbouw op het
industrieterrein Poldervlak in AlmereBuiten. Naar verwachting zal de FDM het
pompstation aan
het eind van 1995
in gebruik kunnen
nemen.
In september 1979
sloeg de FDM de
eerste paal voor het
distributiepompstation Westerterp
nabij het golfterrein in Almere.
Door de voortgaande groei van
het aantal aansluitingen en het waterverbruik in de
gemeente Almere
nadert pompstation
Westerterp inmid-

dels zijn maximumcapaciteit. De bouw van
een tweede onderstation voor Almere was
hierdoor noodzakelijk geworden. De twee
onderstations zullen tezamen de waterlevering aan de inwoners van de gemeente
Almere gaan verzorgen. In geval van nood
zal ieder station op zich in staat zijn de
waterlevering adequaat in stand te houden.
(Persbericht FDM)

