Putregeneratie metwaterstofperoxyde

1. Inleiding
Bij de winning van grondwater kan op den
duur verstopping van de winput optreden.
Dit uit zich vaak alseerste in een toename
van de verlaging vandewaterspiegel inde put
tijdens bedrijf (de zogenaamde afpomping).
Om de levensduur van waterwinputten te
verlengen zijn methoden ontwikkeld om
verstopte putten te regenereren. Ten behoeve
van een doelmatige regeneratiemethode
dient de oorzaak van de verstopping bekend
tezijn. Uit onderzoek bleek dat in Nederland
voornamelijk twee verstoppingsmechanismen
voorkomen [van Beek, 1982]:
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a. Verstopping van de filterspleten door
ijzeroxyden en biomassa en b. Verstopping
in het watervoerend pakket op of nabij de
boorgatwand alsgevolg van anaërobe microbiologische processen.
De verstopping van de filterspleten wordt
veroorzaakt door menging, in het putfilter,
van anaëroob (ijzerbevattend) water en
zuurstofbevattend water. Deze verstopping
wordt gekenmerkt door een groot verschil in
de afpomping tussen een peilfilter in de
omstorting en de afpomping in de put zelf.
De put vertoont een toenemende filterAfb. I - Schematische weergave vaneen verstopping
alsgevolg van anaërobe microbiologische afzettingen
van ijzersulfiden.
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Bij de regeneratie van verstopte putten met chloorbleekloog worden vluchtige
halogeen koolwaterstoffen gevormd. Bovendien kan het water tijdens het schoonpompen van de behandelde put nogrestanten chloor bevatten. Daarom resulteert een
behandeling met chloorbleekloog mede ineen belasting van het milieu.
Waterstofperoxyde vormt een alternatief. De tijdens de behandeling gevormde
organo-zuurstofverbindingen vormen nauwelijks een belasting voor het milieu.
De behaalde resultaten zijn vergelijkbaar met die van een regeneratie met chloorbleekloog. Wel dienen, vanwege het mogelijk optreden van spontane ontleding van
waterstofperoxyde, aan de veiligheid hogere eisen gesteld te worden en isde methode
daardoor bewerkelijker.

weerstand. Een dergelijke verstopping laat
zich onder andere met zoutzuur verwijderen,
waarbij het ijzer oplost. De verstopping ten
gevolge van anaërobe microbiologische
processen wordt toegeschreven aan de
vorming van sulfiden door sulfaatreducerende bacteriën (SRB's), waarbij de
gevormde sulfiden samen met het aanwezige
ijzer(II) een neerslag van ijzersulfiden
vormen. Dit neerslag treedt voornamelijk op
buiten de omstorting, dus in het watervoerend pakket, nabij of op de boorgatwand
[Van Beek en Kooper 1980; Van Beek en
Van der Kooij, 1982].
Deze verstopping wordt derhalve gekenmerkt
door het ontbreken van een toename van de
filterweerstand (zie afb. 1).
De gebruikelijke wijze van regenereren is
met chloorbleekloog (CBL). Dit reagens
oxydeert de, rond de put, neergeslagen
ijzersulfiden, maar ook het aanwezige
organische materiaal (humus, biomassa).
Een nadeel isde vorming van organochloorverbindingen (haloformen) en de hoeveelheid
vrij chloor, die bij het schoonpompen in het
spoelwater aanwezig kan zijn. De haloformen vereisen langdurig schoonpompen
omdat deze alsgevolgvan hun relatief hogere
soortelijk gewicht onder in de put blijven
hangen en het vrij chloor isnadelig voor de
lozing van het spoelwater op met name het
oppervlaktewater. Om deze hoedanigheden
van de CBL-behandeling isnagegaan of
waterstofperoxyde bruikbaar isvoor
regeneratie van putten. In dit artikel wordt
ingegaan op de eigenschappen van dit
peroxyde. Vervolgenswordteen regeneratiemethode beschreven met waterstofperoxyde.
Hierbij zal blijken, dat de moeilijkheid van
een waterstofperoxyderegeneratie ligt in het
omgaan met dit reactieve reagens. Daarnaast
zal enige aandacht besteed worden aan de bij
de regeneratie vrijkomende stoffen
(anorganisch en organisch) en het
temperatuureffect. Tot slot wordt enige
aandacht geschonken aan de veiligheid.
2. Een kennismaking met
waterstofperoxyde
Waterstofperoxyde kent reeds vele
toepassingen zoals het bleken van textiel,

behandeling van afvalwater (oxydatie van
H 2 S en mercaptanen), metallurgie (oxydatie,
extractie en oppervlaktebehandeling van
metalen), reagens bij organische synthese,
etc. Waterstofperoxyde iseen zwak zuur dat
in het water alsvolgt gesplitst is:
H202 = H + + H 0 2 -

(1)

Aan de hand van deze vergelijking iste zien
dat hoe hoger de peroxyde-concentratie is
des te hoger de H + -concentratie zal zijn en
dus des te lager de pH. Hieruit blijkt ook dat
een peroxyde-oplossing met zuur iste
stabiliseren (het evenwicht wordt naar H 2 0 2
verschoven). De prettige eigenschap van
waterstofperoxyde isdat het bij ontleding
uiteen valt in water en zuurstof. En zuurstof
kan, wanneer geen verdere reactie optreedt
met bijvoorbeeld ijzersulfiden of organische
stof alszuurstofgas, ontsnappen. Ook warmte
komt bij deze ontleding vrij. Eenvoudig
voorgesteld verloopt de ontledingsreactie als
volgt:
H 2 0 2 -> H 2 0 + 0,5 0 2 + 98 kJ/mol

(2)

Deze reactie kan optweemanieren verlopen,
namelijk als:
a. Homogene reactie, en als
b. Heterogene reactie.
ad a. Dit mechanisme treedt op in de
oplossing of indegasfase en iseenzeersnelle
reactie die gekataliseerd wordt door metaalionen en organisch materiaal.
ad b. Deze reactie treedt op aan grensvlakken (bodemmateriaal!), istrager dan de
homogene reactie en wordt gekataliseerd
door onder meer metaaloxyden.
De heterogene reactie isdominant bij
temperaturen lager dan 420 °C.In het
algemeen zal voor een beheerste reactie de
temperatuur dus niet te hoog oplopen.
Anderzijds kan men spontane ontleding
voorkomen, door in oplossing zijnde
metaalionen neer teslaanofdoormiddel van
chelatering af te schennen.
In tabel Izijn enkele gegevens van
verschillende waterstofperoxydeoplossingen samengebracht. Hieruit blijkt
onder meer deenorme hoeveelheid zuurstof-
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gas die, gebonden, in deze oplossingen
aanwezig is.
Bij oxydatie komen twee electronen vrij.
De halfreactie luidt:
H202 +2H+ + 2 e ^ 2 H 2 0

(3)

Dit is vergelijkbaar met chloorbleekloog,
want hoewel CBL een mengsel isvan NaCIO
en NaCI, in de verhouding 1: 1,kan de
ontleding geschreven worden alsof Cl2 het
reagens is.Want hetClatoom inNaCIO heeft
een valentie van + 1 die na oxydatie overgaat
in —1(waarbij dus twee electronen een rol
spelen) en bij Cl 2 gaan 2 chlooratomen van
de valentie 0 n a a r - 1 (ook 2 electronen).
De halfreactie luidt:
Cl, + 2 e — 2 C r

(4)

Het Cl 2 wordt het actief chloor genoemd.
Een actief-chloorgehalte van 15% komt
derhalve overeen met 150 g Cl2 per liter
oplossing ofcirca 2 molCI 2 /l (molgew.Cl2 =
71). Dit isde sterkte die voor regeneraties
van putten gebruikt wordt.

Foto 1- Het verdunnen vande waterstofperoxyde. Rechts isdeput tezien waardeoplossing viaeentrechter inloopt.
TABEL I- Enige gegevens van //,0 2 -oplossingen.

Intermezzo I
Reactie kinetiek
Uitgaande vandereactie:
2H 2 0 2 -» 2H 2 0 + 0 2 + 196kJ
kandeafnamevandeperoxyde-concentratie inde
tijdbijontledinggeschreven wordenals:
d [H 2 0 2

RT

k [H 2 0 2

(I(b)

RT

A

= frequentiefactor (dit isde
kansdattweeH 2 0 2 moleculenelkaar treffen)
Ea = activeringsenergie
R = gasconstante
T = absolute temperatuur

[Imol-'s"']
[kJ mol'1]
[kJ K"< • mol

[K]

Door nuvergelijking (a)teintegreren ontstaat de
volgende betrekking
[H 2 0 2Jo

= kt

(c)

[H 2 0 2 ] 0 = aanvangsconcentratie
[H 2 0 2 ], = concentratie optijdt
Bijinvoeringvandeomzettingsgraad:

[HA]0

!Vl
g/kg
l/l
kg/dm 3
kg/dm 1

10

3
30,3
14,1
10
1,012
1,007

103.5
46.9
34.2
1.039
1.032

35
395
164
130
1. 144
1. 128

NI

745
282
246
1,258
1,236

(a)

of l n k = l n A - - | f -

[H 2 0 2 ],

gew. %

het volume aan zuurstof dat bijvolledige ontleding per liter oplossing als gasvrijkomt [Interox, z.j.}.

Hierin iskde reactiesnelheidsconstante, waarvoor
de relatievanArrhenius geldt:
k= A e

Hj0 2 -gehalte
H 2 0 2 -gehalte (20 °C)
actief O ,
volume O, (g*. 20 °C. 76 cm Hg)
dichtheid 0 °C
25 "C

(à)

verkrijgt men naenigomwerken:
^=k[H202]0t
Deomzettingisderhalvenietalleenvankmaarook
vandebeginconcentratieafhankelijk (tweede-ordereactie).Voor eenhomogene reactie indegasfase
iskongeveer 2,6.10 15 1mol"'s" 1 bij700°C.
Er kunnen duszeer hoge omzettingssnelheden
bereikt worden,medealsgevolgvandehoeveelheidvrijkomendewarmte.

Een hiermee overeenkomende sterkte van
een waterstofperoxyde-oplossing bevat dus
(mol gew. H 2 0 2 = 34) circa 7 gew. % H 2 0 2 .
Samenvattend kan men zeggen dat waterstofperoxyde een zwak zure oxydator isdie
bij ontleding uiteen valt inwater en zuurstof.
De ontleding kan worden versneld door
metaaloxyden (heterogene-reactie) en in
oplossing zijnde metaal-ionen. Als gevolg
van de ontwikkelde warmte kan een
heterogene reactie overgaan in een
homogene waarbij de reactie zichzelf kan
onderhouden, althans bij voldoend hoge
concentraties.
Een regeneratiemethode met waterstofperoxyde zal er, gezien deze eigenschappen,
op gericht moeten zijn om het reagens,metzo
weinig mogelijk verliezen, opdeplaatsvande
verstopping te krijgen. Ontleding in de put
dient zoveel mogelijk vermeden te worden
omdat de vrijkomende warmte samen met
het ontwikkelde zuurstofgas een 'geyser' kan
doen ontstaan. Hierbij kan het reactiemengsel met het verhitte water uit de put
spuiten.
3. De regeneratie-methode
U heeft geconstateerd dat uwputtenveld last
heeft van verstoppingofwel vaneen toename
van de verlaging van de waterspiegel (de

afpomping) in de put. Beter ishet om te
spreken over een afname van de specifieke
volumestroom. Onder de specifieke volumestroom wordt verstaan de volumestroom per
meter afpomping, waarbij de afpomping
gelijk isaan het verschil in het niveau van de
waterspiegel in de put tijdens bedrijf en in
rust. Er isgeen filterweerstand dus de
verstopping moet buiten de omstorting
aanwezig zijn. U heeft nu de keus tussen
chloorbleekloog en waterstofperoxyde en u
kiest om milieuhygiënische redenen voor de
laatste (of een waterschap heeft eisen gesteld
aan de kwaliteit van het te lozen water na
regeneratie). Een mogelijke aanpak kan er
als volgt uitzien:
Allereerst ishet verstandig om de specifieke
volumestroom onder bedrijfsomstandigheden
vast te stellen evenals na de behandeling,
zodat het effect van de regeneratie bepaald
kan worden. Na het uitbouwen van de pomp
en eventueel mechanisch reinigen van de
pompbuis en het filter (borstelen) wordt
waterstofperoxyde toegevoegd. Gezien de
reactiviteit ishet aan te bevelen de
concentratie van de toevoeging in de
ordegrootte van circa 7gew. % peroxyde te
houden. Hogere concentraties moeten dus
verdund worden. De hoeveelheid te
gebruiken verdunningswater (V) per liter te
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verdunnen peroxyde-oplossing iste
berekenen volgens:
_d(A-F)
F
A = gew. % geconcentreerde
H 2 0 2 -oplossing.
F = gew. % gewenste H 2 0 2 -oplossing (7)
d = soortelijk gewicht van de geconcentreerde oplossing (Interox).
(Het S.G. van het verdunningswater wordt
op 1kg/dm 3gesteld).Altijd deperoxyde aan
het verdunningswater toevoegen, nooit
andersom!
V

Het verdient aanbeveling om bij de put de
verdunning aan te maken en direct toe te
voegen, als verdunningswater kan dan het
voorhanden zijnde ruw water gebruikt
worden.
De toevoeging kan het best gebeuren via een
kunststof slang, tot aan het putfilter, zie
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Afh. 2 - Het verdunnen en toevoegen vande peroxyde.
In het ene vutmaakt men de volgende verdunning aan,
terwijl het andere nog leeg loopt.

afb. 2. De hoeveelheid hangt af van de
grootte van de put. In de praktijk worden
hoeveelheden van 75-100 liter à 7 gew. %
H 2 0 2 per meter filterlengte gebruikt. Hierna
zal men volgens een bepaald schema steeds
enkele kubieke meters water toevoegen, om
het reagens uit de put te verdringen naar de
verstopping, en jutteren. Jutteren ishet met
behulp van perslucht wegdrukken van de
waterspiegel in de put (circa 7 à 10m)
waarna door hetopenen vaneen afsluiter het
water snel toestroomt (inaanvangsnellerdan
met pompen mogelijk is). Een schema voor
dit toevoegen van water kan zijn: 3 x lm3,
3 x 2m 3 , 3 x 4m 3 + 1 à 2 maal 6m 3en tussen
elke toevoeging 5 à 10minuten jutteren.
Uiteraard moet de put zodanig zijn
geconstrueerd dat deze de bij het jutteren
gebruikte druk kan verdragen.
Nadat het schema isafgewerkt zal het
reagens circa anderhalve meter uit de asvan
de put in het pakket zijn gedrongen. Om het
goed te laten uitreageren laat men het een

Foto 2 - Eenoverzieht van deput tijdenshet 'jutteren'. Op deput iseenjutterdeksel metperslucht slangen
ontluchtingspijp gemonteerd. Rechts vandeput staatmeetapparatuur voor het schoonspoelen.
Op de voorgrond de lege vaten vande peroxyde.
Foto

Het teruggespoelde
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nacht overstaan, waarna het teruggespoeld
kan worden. Bij de bepaling van de
specifieke volumestroom na de behandeling,
om het effect van de regeneratie vast te
stellen, moet men rekening houden met de
aanwezigheid van gasbelletjes (zuurstof en
ook wel koolzuur), die de poriën in het
pakket kunnen verstoppen. Deze gasbelletjes
zullen langzaam oplossen. Het gevolg hiervan
is dat
het enige tijd duurt voor men de juiste
afpomping kan meten. Na het schoonpompen
kan de put weer in bedrijf gesteld worden.
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4. Enige chemische en fysische aspecten
4.1. Anorganische chemie
Tijdens de eerste experimentele waterstofperoxyde-regeneraties zijn van het teruggespoelde water monsters genomen die op
een aantal chemische parameters zijn
geanalyseerd. Daarnaast zijn tijdens het
terugspoelen in het veld enige aanvullende
metingen gedaan. Het doel hiervan wasom
aan de hand van de resultaten na te gaan wat
de oorzaak van de verstopping isen welke,
mogelijk schadelijke, verbindingen
vrijkomen.
Voor de eerste doelstelling is voornamelijk
gekeken naar de anorganische parameters.
De resultaten van dit onderzoek zijn
samengevat inafb. 3en4.Peroxyde oxydeert
Âfb. S - i 'oncentraties van ijzer, mangaan, koolzuur en
waterstofcarbonaat. De zuurgraad iscontinu gemeten
tijdens hel terugspoelen. De dip indezuurgraad geefthet
reactiefront aan. Hiermee samenhangend veranderthet
koolzuitr-waterstofcarbonaat-evenwicht. Ook deijzer-en
mangaaneoneentraties zijn bijde lagerepH ietshoger.
Foto 4 - Close up van hetjutterdeksel endemeetapparatuur, zoals diegebruikt wordt hijhet terugspoelen.

Foto 5 - Overzichtsfoto van eenpittrcgeneratie. Op de voorgrond decompressor voor het jutteren.
Boven de put staat tiebok voor het in- en uitbouwen vande onderwaterpomp.
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de in de bodem geaccumuleerde ijzersulfiden.
Voor pyriet kan dit alsvolgt geschreven
worden:

p
totale hardheid

FeS 2 (s) + 7 H 2 0 2 -» Fe2+ + 2S0 4 2~+ 2H+
+ 6H20
(5)

o'

Het ijzer(II) zal worden neergeslagen als:
2 F e 2 + + H 2 0 2 + 4 H , 0 -> 2Fe (OH) 3 (s)
+ 4H+

14

12 -

0 -

(6)

TOC

io -

De verlaging van de pH beïnvloedt het
waterstofcarbonaat-koolzuur evenwicht.
Daar komt bij dat bij de oxydatie van
humuszuren en biomassa ook C 0 2 vrijkomt.
Bovendien zal, indien aanwezig, ook
calciumcarbonaat oplossen. Dit alles geeft
het volgende beeld. Aanvankelijk neemt de
ijzer(II)concentratie in het spoelwater toe
(reactie (5)), waarbij ook sulfaat in oplossing
gaat. Een groot gedeelte van het ijzer zal
echter weer neerslaan (reactie (6)).
Voor mangaan geldt een vergelijkbaar
verhaal. De pH wordt iets lager evenals de
concentratie van waterstofcarbonaat.
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Afb. 4 - De concentraties vanhardheid, totaalorganisch
koolstof en sulfaat geven, bijhet terugspoelen, hoge
waarden tezien bijhet reactiefront dat gekarakteriseerd
wordt door het maximum in het elektrisch
geleidingsvermogen.

Waterstofcarbonaat-vrij koolzuur evenwicht:
C O , + H 2 0 = H 2 CO, = H+ + H C 0 3 - (7)
Oplossen van calciumcarbonaat:
CaCO, (s) + 2HH
pH < 6,4

Afb. 5 - Een voorbeeld van heigemeten temperatuurverloop tijdens hetschoonpompen. Bij de regeneratieis
circa 1.650 17gew. % H2()2 gebruikt.

13,0- J
• f

f

I 2 , 5 JJ "

12,0
booooooo
25

50

75

onttrokker volume

100

125

m3)

•

• Ca 2 + + C 0 2 + H , 0
(8a)

C a C 0 3 (s) + H+ -» Ca 2 + + H C 0 3
pH > 6,4
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De C0 2 -eoncentratie ishoger evenals de
hardheid alsgevolg van het oplossen van
calciumcarbonaat (reacties (7) en (8)).
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(8b)

Daarnaast komt deoxydatie van humuszuren
ook tot uitdrukking in een verhoging van de
concentratie van totaal organisch koolstof
(TOC).
De verlaging van de zuurgraad isniet
voldoende om al het vrijkomend ijzer in
oplossing te houden. Het milieu isook te
sterk oxyderend. Als gevolg hiervan kan er
geen ijzerbalans, uitgaande van reactie (5),

worden opgesteld. Het isdus langsdeze weg
niet mogelijk een uitspraak te doen over de
aard van de verwijderde ijzersulfiden.
4.2. Organische chemie
Het verloop indeTOC concentratie laatzien
dat de oxydatieprodukten van organisch
materiaal hun hoogste concentratie vertonen
tegelijkertijd met de concentratie van sulfaat
en hardheid. Hiervan isgebruik gemaakt om
tijdens het schoonspoelen met behulp van de
veldmeting van het elektrisch geleidingsvermogen (EGV)een monster tenemen voor
uitgebreidere organische analyse.Tijdens de
hoogste gemeten waarde van het EGV iseen
monster van twintig liter water genomen.
Voor de isolatie van de te analyseren
organische verbindingen isgekozen voor
adsorptie aan XAD. Hiermee worden ook de
meer polaire verbindingen, die bij oxydatie
naar verwachting ontstaan, geïsoleerd
(Van Beveren en Noordsij, 1981). Verdere
scheiding van degeïsoleerde verbindingen en
identificatie gebeurde met behulp van
gaschromatografie-massaspectrometrie
(GC-MS). Langs deze wegzijn een zestigtal
afzonderlijke verbindingen geïdentificeerd in
concentraties van 0,1-6 /xg/1.Op een enkele
uitzondering na waren dit alle organozuurstofverbindingen, zoals carbonzuren,
alkoholen, ketonen en ethers, zoals te
verwachten was. Enkele verbindingen
konden worden geïdentificeerd als zijnde
afkomstig van de nabij gelegen Lek (de
betreffende put onttrekt gedeeltelijk
oevergrondwater). Hieronder vallen stoffen
als bis (chloor(iso)propyl)ether, tertiairbutylcresol en tributylfosfaat. Geen van de
aangetoonde verbindingen is,mede gezien de
lage concentraties (microgram per liter),
schadelijk voor het milieu bij lozing op
oppervlaktewater (of riool).
4.3. Fysische meting, het temperatuureffect
Behalve door het meten van het elektrisch
geleidingsvermogen of andere chemische
parameters ishet reactiefront ook te

Intermezzo II Tweefasenstroming (gas/vloeistof)
De inde putopstijgende gas-endampbellenzullenweerstandondervindenvanhetwater. Indiener
verhoudingsgewijs veelgasdooreenvloeistof opstijgt kandezewordenmeegesleurd.Bijzeer hoge
stroomsnelhedenvanhetgaszaldevloeistoftegendewandgeperstwordenterwijl hoogstens enkele
vloeistofdruppels wordenmeegevoerd. Eengoedekwantificeringvaneentweefasenstromingwaarbijde
beidefasenverschillendesnelhedenhebbenismoeilijktegeven.Devolgendeindelingvandediversetypen
tweefasenstroming isontleend aanverticalebuizeninverdampers [Smith,1981].
a. massafractie damp = 0
b. massafractiedamp = 0,5%
c. massafractie damp = 3%
d. massafractie damp ~ 5%
e. massafractie damp = 12%
f. massafractiedamp = 30%
g. massafractie damp ~ 40%
h. massafractie damp = 100%

vloeistof
belvorming
belgroeienschuimvorming
slugging, hetsamenvoegenvanbellen 'propstroming'
ringstroming,turbulent stromendevloeistof langsdewand
ringstromingmetmist.Demistontstaatdoorafwrijvingvandewaterlaag
miststroming
dampstroming

bellen
b

ringstroming

ingstrom ng
m e l "m|s(

aamp

Aß. 6 - Stromingsbeelden in verticalepijpen van verdampers (Smith etut. 198It.Hetii duidelijkdatsituatieC
alonwenselijk isterwijlpropstroming. situatieD.bijeen
putregeneratie voorkomen moet worden.
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herkennen door temperatuurmeting in het
teruggespoelde water na de regeneratie.
Afb. 5 toont het verloop van de temperatuur
tijdens het schoonpompen vaneen putnaeen
waterstofperoxyde behandeling.
De temperatuur kan oplopen tot boven
14 CC. Bij een toevoeging van 1.600 liter
7 gew. % waterstofperoxyde-oplossing aan
een put, kan in totaal (3.294 mol à 98 kJ/
mol) 3,2 x 105 kJ warmte vrijkomen. Dit is
voldoende om circa 77 m 3water gemiddeld
1 °C in temperatuur te doen stijgen.
Het isduidelijk dat bijgebruik van een
geconcentreerde peroxyde-oplossing het
risico bestaat dat een ingang gezette
ontleding door de vrijkomende warmte
wordt versneld. Bovendien kan plaatselijk
het water tot boven het kookpunt worden
verhit. De opstijgende dampbellen en het
vrijkomend zuurstofgas zullen zich een weg
zoeken naar boven, de put uit. Het resultaat
kan dan zijn dat, indien er voldoende
opstijgend gas/damp aanwezig is,het geheel
de put uitspuit alseen 'IJslandse geiser'.
Naarmate de put smaller iszal dit risico
toenemen. Bij putten met een diameter van
circa 150 mm verdient het zelfs aanbeveling
om niet alleen maximaal een 7 gew. %
verdunning te gebruiken maar deze ook nog
in twee delen toe te voegen, met daartussen
een kubieke meter wateromdeeerste helft te
verdringen uit de put.
5. Regeneratie resultaat
Door de specifieke volumestroom uit te
drukken alspercentage van de waarde bij
oplevering kan men snel een beeld krijgen
van de mate van verstopping dan wel van het
effect van de regeneratie. Beschouwd over
een reeks regeneratiesopdepompstations C.
Rodenhuis en Dijklaan te Bergambacht en
Tiendweg alsmede Schuwacht te Lekkerkerk
blijkt de waterstofperoxyde regeneratie de
behandelde putten van gemiddeld 35% op
circa 70% terug te brengen, zie ook afb. 7.
Vergeleken met de ervaringen met CBL als
regeneratiemiddel lijkt dit op het eerste
gezicht een minder goed resultaat. Maar
bekijkt men degegevensvaneen elftal putten
die meerdere malen zijn geregenereerd dan
valt het volgende op. De eerste regeneraties
leverden de grootste verbetering op, hoewel
men de putten pas in een vergevorderd
verstoppingsstadium ging regenereren.
Gemiddeld verbeterden de putten van 32%
naar 86%. Bij devolgende regeneratie begon
men gemiddeld eerder te regenereren metals
resultaat een verbetering tot slechts 76%
uitgaande van 4 1 % . De laatste regeneratie
(met waterstofperoxyde in plaats van CBL)
levert een verbetering op tot 72% waarbij
gemiddeld van een tot 37% verstopte put is
uitgegaan.

(a)

C.Rodenhuis

• specifieke volumestroom voor regeneratie
ten opzichte van de waarde bij oplevering
idem na regeneratie met waterstofperoxide

Dijklaan

Tiendweg

(b)

Schuwacht

Afb. 7 - tal Resultaten van waterstofperoxyde regeneraties op een viertalputtenvelden.
tb) Gemiddeld resultaat van II putten over drieachtereenvolgende regeneratiesindeperiode 1976-1985.
Hieruit blijkt een afnemende trend inhet regeneratieeffect.

Gebaseerd op deze gegevens vertonen de
putten die meerdere malen zijn behandeld
een neergaande trend in het regeneratieresultaat. Deze trend wordt niet duidelijk
doorbroken door over te gaan van chloorbleekloog op waterstofperoxyde. Er kan dus
niet zonder meer gesteld worden dat
waterstofperoxyde een slechter of beter
resultaat geeft. Het ligt voor de hand aan te
nemen dat de resultaten vergelijkbaar zullen
zijn. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat
zowel bij het gebruik van CBL [van Beek en
Kooper. 1980] als van H , 0 2 (dit artikel)
ijzer(hydr)oxyden neerslaan rond de put.
Deze neerslag, hoewel op grotere afstand
van de boorgatwand dan de verstopping, kan
oorzaak zijn van het verminderde
regeneratie-effect. Hoewel de levensduur
van een put door het regenereren aanzienlijk
wordt verlengd, zal deze uiteindelijk toch
verstoppen. Alleen meteen zeer zuur
reagens zou de vorming vaneen ijzerneerslag
kunnen worden voorkomen.
6. Veiligheid
Aangezien het werken met grote hoeveelheden chemicaliën risico's inhoudt zal men
aan de veiligheid hoge eisen moeten stellen.
Diegenen diede regeneratie uitvoeren zullen
de eigenschappen van de door hen gebruikte
stoffen moeten kennen. Beschermende
kleding, inclusief handschoenen en gelaatskappen moeten gedragen worden. Bij waterstofperoxyde moet altijd voldoende
stromend water aanwezig zijn om restanten
mee te verdunnen of voor calamiteiten.
Bij het verdunnen van een geconcentreerde
peroxyde-oplossing altijd de peroxyde aan
het verdunningswater toevoegen. Nooit
andersom! Daarnaast moet men erop letten
dat er nooit iemand in een putkelder aan het

werk is tijdens een regeneratie. Alle handelingen dienen in de 'vrije lucht' plaats te
vinden waar mogelijk vrijkomende schadelijke gassen kunnen verwaaien en waar men
tijdig kan reageren opeeneventuele 'geyser'.
7. Conclusies en aanbevelingen
Waterstofperoxyde geeft regeneratieresultaten die vergelijkbaar zijn met
chloorbleekloog. Een peroxyde-regeneratie
is echter bewerkelijker en er moeten hogere
eisen aan de veiligheid gesteld worden. Het is
echter een 'schoon' regeneratiemiddel.
Chloorbleekloog isminder bewerkelijk, maar
levert meer schadelijke stoffen voor het
milieu op.
De resultaten van de anorganisch chemische
metingen leveren geen bewijs voor de
hypothese van de sulfaatreductie als
verstoppingsoorzaak, maar deze wordt ook
niet tegengesproken. Een aanbeveling zou
kunnen zijn een reeks regeneraties uit te
voeren met aangezuurd waterstofperoxyde.
Hierdoor zou het neerslaan van ijzerhydroxyden voorkomen kunnen worden en
mogelijk tevens de afnemende trend in de
regeneratie-resultaten.
Bovendien iseen aangezuurde peroxydeoplossing stabieler, waardoor de methode
veiliger wordt.
Verantwoording
Dit onderzoek isin opdracht van de VEWIN
en van de deelnemende bedrijven door het
KIWA in het kader van het speurwerkproject
'Putverstopping' uitgevoerd en isbegeleid
door de Taakgroep Putverstopping
Rivierengebied.
Voor hun inbreng isdank verschuldigd aan
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zeer incidenteel in drinkwater aangetroffen
dat uit grondwater is bereid.
Tenslotte zij opgemerkt, dat de betekenis an
een positieve Ames test in drinkwater reeds
eerder, namelijk in 1985,in een H 2 0-artikel
door Van der Gaag [24] isbehandeld. Dit is
dan ook de reden, dat op deze plaats niet
nader op deze problematiek wordt ingegaan.
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De auteurs verzoeken u, indien u beschikt
over resultaten van onderzoek naarde
kwaliteit van oppervlakte-, drain- of grondwater nabij begraafplaatsen, deze te zenden
aan de heer Van der Honing.
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Summaries
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including pH and CO, 2 ", did not have any influence.
Finally the guidelines and standards for CIO, are
discussed. The temporary advised Dutch guideline of
0.2 mg/1(dosage) issufficient for activated carbon treated
drinking water. In other Dutch drinking water types
however, no CIO, will remain after a reaction timeof
10 minutes aswas also found in the Dutch pumping
stations where presently CI0 2 isused for disinfection.
In view of the favorable results regarding disinfection at
these pumping stations it isrecommended to further
investigate the bacteriostatic effect of C10 2 and especially
also of CIO," at low doses.
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Rectificatie
In het artikel van ir. A. W. van der Vliesin
het vorige nummer van H 2 0 (pag. 285 e.v.)
zijn twee storende fouten geslopen.
De titel van het artikel moet luiden:
'Riolering: Van noodzaak tot beheersbaar
systeem'.
De laatste regel boven het kopje 'Grondwaterbeheer' op pagina 286 moet alsvolgt
worden gelezen:
'Dit isalleen te realiseren dooreen duidelijk
beleid op landelijk niveau'.

H. VAN DER HONING, F.J. J. BRINKMANN.
W. P. J. VAN DER ENDE and A. HOOIMEUER:
Quality of surface water, drainwaterand groundwater
near cemetries
In this studv the quality of surface water, drain water and
groundwater wasinvestigated. The sampleswere analysed
on 22 fysico chemical parameters, 15micropollutants of
which 6 are related to the decomposition of dead bodies
and 2 microbiological parameters. The toxicity was tested
by contaminating Daphnia magna and Poecilia reticulata.
Not investigated was the occurence of pathogenic virusin
the water. Compared withstandards and reference waters,
no significant higher concentration was found, so the
resultsdid not indicatean influence ofthecemetrieson the
water quality. The study dit not cover all possible risks.
Therefor it isconcluded that drainwater from especially
new cemetries better can be transported to a sewage
treatment plant.

