zon(zieafbeelding 1] enmecoprop.Inde
praktijk wordt delooptijd nogverder
verlengddoordeoxidatieveomzettingvan
bestrijdingsmiddelen endeeffecten vande
geïntensiveerde biologie tijdens actievekoolfiltratie.Tevenszijn indit project
aanwijzingen vetkregen dat ookvoor kleur
veellangere looptijden kunnen worden
gerealiseerd.

Aantrekkelijk
Eenverdubbeling vandelooptijd voor
bestrijdingsmiddelen en kleur lijkt voorde

meesteonderzochte locatieshaalbaar te zijn,
bij betrekkelijk lagedoseringen vanozonen
waterstofperoxide. Kamerikiseen uitzondering:daar isdelooptijdverlenging grof
geschat eenfactor 1.5(door het hogeDOCgehalte kanalbijeenlageOj/DOC-verhoudingveelAOCworden gevormd].Vanwege
desynergie tussen adsorptie,oxidatieen
biologiewordt verwacht dat het concept
aantrekkelijk isvoorveelpompstations die
met (oever)grondwater werken. Beperkingen
kunnen wellicht liggen indevorming van
nevenproducten enhet zuutstofvetbruik

vandebiologie tijdens incidenteel extteem
langeverblijftijden. Dekosten vandeoxidatiestap(circatweetotdriecentper kubieke
metet) kunnen worden terugverdiend door
debesparing opderegeneratiekosten vande
kool. f
Voormeerinformatie kancontactopgenomen
wordenmeting.G. ZweerevanWMN
(030)248y3 35,ing.).GroenvanWaterbedrijf
Gelderland(0314)328251,ir.R. Kolpavan
WZHO(0182)59339z o/ir.R.MeijersvanKiwa
[030)6069575.

WMN oefent met nieuw zuiveringsconcept
met actieve kool
IndeproefinstallatieTuilen'tWaalzuivertWaterleidingbedrijfMidden-Nederland oevergrondwatermetozonenwaterstofperoxide enbiologischeactieve-koolfiltratie. Ditzoumoetenleidentot
eenbeterebenuttingvandekoolvoorbestrijdingsmiddelen, onderanderedoordatdebiologiewordt
geïntensiveerd dooreenmildeoxidatie.Bovendienhoe/tdekoolnietmeertewordengereactiveerd
voorstoffen diegemakkelijk wordengeoxideerd,zoalsbentazon.
WMN heeft eenaantal grondwaterwinningen waar organische micro's in het water
vootkomen (Gtoenekan enZeist).Ookin
anderegrondwatetwinningen van het
waterleidingbedrijf kunnen zich organische
micro's vootdoen.Daarnaast ishet mogelijk
datWMNdrinkwater uit oevetgrondwatet
gaat beteiden.Ookhierspelen dan dezelfde
problemen.Dehuidige oplossingvoorde
problemen isdetoepassingvanactievekoolfiltratie. Dit iseffectief voorveelbestrijdingsmiddelen. Voorsommige stoffen
echterblijkt delooptijd vtij kott te zijn,
bijvoorbeeld bentazon.Dit leidt tot hoge
teactivatiekosten.Zoalsuit het bijgaande
kadetblijkt kandetoepassingvanozonen
waterstofperoxide delooptijd vandekool
vetdubbelen.Hierbij ishet effect vande
biologieendeomzetting doordeoxidatiestapniet eensmeegenomen.WMNgaatals
vetvolgophet maatwerkonderzoekineen
proefinstallatie vaststellen welkeffect de
geintensiveetde biologie heeft opde looptijd
vandekool.

Keuze voor preoxidatie
Eind 1996isWatetleidingbedtijf
Midden-Nedetland begonnen metdevoorbereidingen voor hetonderzoek met de
proefinstallatie naat de toepassingsmogelijkheden vanoxidatieen biologische
actieve-koolfilttatie. Geziendelange duut
vandit ondetzoekishetnoodzakelijk om
zeergelichtvanstart tegaan.Daattoeis
laboratotiumondetzoek uitgevoerd naar
twee'uitontwikkelde' oxidatieptocessen, te
weten:ozonisatieengeavanceetdeoxidatie
metozonenwaterstofperoxide. Dekeuzeis
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opdelaatstegevallen,met een mild oxidatieregime:het betreft dehoogsteozon/DOCvethouding die regelmatig in Nedetland
wordt toegepast:0.7g/g.Bijgebruik van
ozonenwaterstofperoxide isdebromaatvorminggoed testuren met behulp vande
waterstofperoxide-dosering (0.5tot 1 mg/l).
DeAOC-vormingblijkt aandelagekant:30
ug/1.Naast het mildeoxidatieregime isook
eencalamiteitenscenario onderzocht. Hierbij iseenzware oxidatievebatrieteaangelegd.Ookbij dezezwarebarrière bij

ProefinstallatieTuilen'tWaal:oever^rondwater-Lek
-beluchting-jtitratie-onthardin^-deelstroom
03/H202/biolo,gischeactieve-koolfiltratieendeelstroom.gewoneactieve-koojfdtratie.

O3/DOC= 1.2g/g blijkt datdebromaatvotminggemakkelijk onder controle iste
houden.

Proefinstallatie
Bijhet ptoefmstallatieonderzoek vergelijktWaterleidingbedrijfMidden-Nederland
decombinatie ozon/waterstofperoxide plus
biologischeactieve-koolfilttatie met gewone
actieve-koolfiltratie met betrekking tot
vetwijdeting van besttijdingsmiddelen,
infiltratie-eigenschappen, biologischestabiliteit,kosten enontwerpetitetia.Het ondetzoekbegint met de'fine tuning'vande
03/H202-doseting(circaéénmaand).De
opbrengst vandit ondetzoekdsdeel zijn de
gewenstedoseringen ozonen waterstofperoxide,hetgewensteaantal bellenkolommenenbenodigde contacttijden. Daatnazal
deuitvoering vandeduurproef met milde
oxidatieplaatsvinden.Hietbij zalgedurende
eenjaat eencocktailvan geselecteetde
besttijdingsmiddelen gedoseerdwotden.Na
deduurproefisernogeenproefmet zware
oxidatie,waatbij defiltetstraten worden
belast meteenpiekbelasting vandecocktail
van besttijdingsmiddelen.

Veel langere looptijd kool
Teronderbouwing vandeprocesconditiesvoor het nieuwezuivetingsconceptis
parallel aandebouw vande proefinstallatie
uitgebreid labotatoriumonderzoek uitgevoerd(ziebijgaande artikelen).Opbasis
hiervan wordtvootveel bestrijdingsmiddeleneenaanzienlijke looptijdverlenging
verwacht.Reactivatievootbentazonzalzelfs
waarschijnlijk nietmeer nodigzijn, omdat
dit bestrijdingsmiddel bijna volledigdoor
deoxidatiewotdt omgezet. «T
Voormeerinformatie:
ing.G.Zweere(030)248/} 35of
ir.R.Meijers(030)606957'S-

