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behandeld metcoagulatie,sedimentatie,
ozonisatie,dubbellaagssnelfiltratie enactieve-koolfiltratie.Tweekolommen zijn
geplaatstnadedubbellaagssnelfiltratie.Eén
kolomisgevuld meteen anionenwisselaar;
deanderekolomdientalsreferentie enis
gevuldmetvers-bemonsterdantraciet uitde
algenoemdedubbellaagssnelfilters. De
procesomstandigheden inbeide kolommen
zijn exactgelijk(bedhoogte:50cm,contacttijd:41 seconden, filtratiesnelheid: 45m/h).
Indereferentiekolom metantraciet moet
eeneventueleAOC-verwijderingtoegeschrevenwordenaanbiologischeafbraak. Omdat
decontacttijd slechts41 seconden bedraagt,
isdebijdrage vaneenbiologischeAOC-verwijdering naarverwachtinggering.Ineen
vervolgexperiment isgekekennaat het effect
vandecontacttijd opdeverwijdering van
AOC.

AANVULLING OP BESTAANDE BIOLOGISCHE FILTRATIESTAPPEN

Anionenwisselaars
verwijderenAOC
Assimileerbaarorganischkoolstof(AOCjiseenmaatvoordehoeveelheidorganischevoedingsstoffen
dievoormicro-organismen beschikbaarisindrinkwater.EenlageAOCinhetreinewaterresulteert
overhetalgemeenineenlagemicrobiologischegroeiinhetleidingnet.AOC-verwijderingvmdt
plaatsinbiologischeJitters.DeAOC-afbraak isechtereenprocesdatafhankelijk vandeconcentratie,
soortAOCentemperatuur langzaam kanverlopen.Ineenzuiveringsproceskanditleidentotlange
contacttijdenvoordebiologische/litersendustothogeinvesteringskosten.Macroporeuzesterkbasischeanionenwisselaars,speciaalgeschiktvoorhetverwijderenvanorganischezuren,blijkenook
AOCteverwijderen.DitdeelvandeAOCbestaatdusuitnegatie/geladenorganischemoleculen,
waarschijnhjkgeoxidecrde humuszuren.Opdelocatie'Kralingeu'vanWaterbcdnjfEuropoort blijkt
inhetwaternadedubbellaagssnelfiltcrsmaximaal60 procentvandeAOCteadsorberenaande
anionenwisselaar.Deoverige40procentvandeaanwezigeAOCbestaatuitorganischemoleculendie
nietnegaticfgeladen zijn, nietadsorberenendusooknietverwijderd kunnenwordenmetdeze
techniek.Mogelijk biedtdeionenwisselaareenaanvulling opbestaandebiologische filtratiestappen.
Aleenaantaljaren wordendemacroporeuze,sterkbasische anionenwisselaars
onderzocht voordeverwijdering van kleur
indrinkwater.Dittypeionenwisselaar isin
staathumuszuren tegenlagekostenuit
water te verwijderen.
• Deadsorptiecapaciteit vandeionenwisselaarvoorhumuszuren isgroot.
• Deadsorptiesnelheid ishoogdoorde
macroporeuze structuur vandekorrel.
• Hetadsorbens isoplocatieeenvoudigte
regenereren.
Dezeeigenschappen levereneenprocesconfiguratie opdiegekenmerkt wordtdoor
zeerkortecontacttijden (minder dan twee
minuten),eenlangestandtijd (meerdan
100.000bedvolumina)eneenonsite-regeneratiemeteenzoutoplossing.Hetismogelijk
hetregeneratieproces zodanigteoptimaliserendateenzeerkleinereststroom overblijft
(1/10.000deelvanhetbehandeldewater),
waardoor tevenshetchemicalië'nverbruik
beperkt blijft.
DoorhetsuccesvandezevoorNederland
nieuwetechnologieisdegedachte ontstaan
datanderenegatieveotganischeionenook
goedmetditadsorbens teverwijderen zijn.
Tedenkenvaltaannegatiefgeladenmicroverontreinigingen alsglyfosaat enAMPA,
maarookaanorganischezurendie bijdragenaaneenhogereAOC-waarde.Uiteen
kortoriënterend experimentin1999isgeblekendatondernormale drinkwatercondities
geenverwijdering vanglyfosaat ofAMPAte
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Resultaten
Afbeelding 1 laatdeverwijdering van
AOCindetweekolommenzien.Duidelijkis
datdeionenwisselaar tenminste 30procent
(absoluut van16naar 10 ugacetaat-C/l)van
deAOCadsorptiefverwijdert gedurendede
looptijd vanhetexperiment (25dagen).Deze
looptijd komtovereenmet60.000bedvolumes.Doordatna60.000BVnoggeen afname
vandeAOC-verwijdering isgeconstateerd,is
eenregeneratiefrequentie nogniettegeven.
Duidelijk isweldatdeadsorptiecapaciteit
voorAOCvelemalengroter isdandievan
actievekool.Deactieve-koolkolommmenop
Kralingen(13 minutencontactrijd)adsorbe-

verwachten is.Welwasdegemeten verwijderingvanAOCsignificant. Ookineen
publicatieuitNoorwegen (Charnock,2000)
wordtmeldinggemaakt vande verwijdering
vanAOCineenpraktijkkolom gevuldmet
anionenwisselaar.

Kolomexperiment
OplocatieKralingenvan waterbedrijf
Europoort isinhetkadervanhetbedrijfstakonderzoekeenkolomexperiment uitgevoerd.WateruitdeBiesboschwordt hier

Ajb. 1:

AOC-verwijderingineenkolom^evuldmetdeanionenwisselaar,vergelekenmeteenblancokolom
(contactttjd=41seconden)
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gemiddelde verwijdering overdetotale looptijd(%)
DOC
UV
AOC

kolom(m)

28,2
30,9
19,8*

o,5
1,5

40,5
39,1
37,5

34,7
36,6
48,4

contacttijden zijn dannodigomAOC-waardenvanbijvoorbeeld 10|jgAOC/1 tebereiken.Meteenaanvullendepolishingstap kan
dusdecontacttijd vandebiologischeAOCreductiebeperkt worden.
zie ook:
HzOnr. 14/15uit 1999: Heijman S. e.a..
Eennieuwprocesvoorbetaalbare kleurverwijdering
• H 2 0 nr.6uit 2000:WesselsP.e.a..Deadendnanofrltratie voorhergebruik regeneraat ionenwisselaars.
• H 2 0nr.9uit2002:SiegersW.e.a..Verwijderingvankleuruitdrinkwater door
anionenwisselaar ennatteoxidatieC
•

=bepaaldoverdriewaarnemingen
=tweeextreemlagewaardenbeïnvloedendegemiddeldewaarde
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Tabel1:

GemiddeldeverwijderingvanDOC,UV-extinctieenAOC

renAOCslechtsgedurendedeeerste maanden(circa25.000bedvolumes)vandelooptijd.
Ineentweedeexperiment (afbeelding 2)
isaangetoonddateenlangere contacttijd
nietofnauwelijks leidt toteenverhoging
vanhetverwijderingsrendement. Ookisin
geenvandegevallen sprakevaneentraditioneledoorbraakcurve zoalsdiewelwordt
waargenomen bijactieve-koolfiltratie.De
verklaringhiervan isdatwehier te maken
hebben meteengoedadsorbeerbare fractie
(organischezuren)eneenslecht adsorbeerbarefractie (ongeladen moleculen).Ditexperimentgeeft dustevensinzicht indeaard
vandeAOCdieineenwatertypeaanwezigis.
Het iszeerwaarschijnlijk datdefractieAOC
diesterkadsorbeert aaneenanionenwisselaarverschilt perwatertypeendusookhet
verwijderingsrendement sterke verschillen
vertoont.
Intabel 1 worden verwijderingsrendementen voorDOC,UVenAOCvergeleken.
Duidelijk isdat het verwijderingsrendement

A/b.2:

voorAOCindeordevangrootte ligtvan het
verwijderingsrendement voorUV-extinctie.
Hetverwijderingsrendement voorDOCligt
beduidend lager.

Kosten
Dekostenvanionenwisseling voor50
procent kleurverwijdering wordendoorverschillendeauteursgeschatopvijftot acht
eurocentperkubiekemeter tebehandelen
water.Ditisinclusiefdebehandelingofverwijdering vanderegeneratievloeistof De
verwachting isdat 50procentAOC-verwijdering(bijvoorbeeld van20naar 10 ug/1)vergelijkbare kostenmetzich meebrengt.

Detweedevandrieproevenmetwaterberging in
deKop/an'eBloksleatpolder(Friesland)isop
9oktoberbegonnen.Vorigjaarisvoorbeteerst
eenproefuitgevoerdindatgebied.InitiatiefnemerszijnStaatsbosbeheerFrysldn,Wetterskip
Marne-Middelsee,WetterskipFrysldnende
provincieFrysldn.
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Tweede proef met

AOC-verwijdering meteenionenwisselaarmoetwordengezienalseenechte
polishing-stap.Naeenoxidatiestap ishet
altijd efficiënter omineenbiologisch filter
(snelfilter ofactieve-koolfilter) deAOC-concentratie tereduceren.Deervaringleertdat
nadeeerstesnellebiologischeAOC-reductie
deafname steedstragerverloopt.Zeer lange
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Toepassingen

AOC-venvijderin^inkolommen^evuldmet anionenwtsselaar.
Ccmtacnjden:respectievelijk41,72en144seconden.
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Doelvandedrieproevenistezienwelke
invloed waterberging uitoefent opverschillendeonderdelen vanhetwatersysteem. Het
gtondwater- enpolderpeil wordt gemeten
endewaterkwaliteit onderzocht.Omdat het
omeennatuurgebied gaat,wilStaatsbosbeheer alseigenaarenbeheerder weten wat
degevolgen kunnen zijn voorde natuur.
Depolder,die84hectareomvat,zaltwee
wekenonderwaterstaan.Hetwater wordt
ingelatenviaeenduikerenweggemalen met
eenpomp.Hoewelhetrisicoopproblemen
metdeomringende kadenminimaalis,
houdtWetterskipMarne-Middelseede
'kaden' tijdens deinundatie nauwlettend in
hetoog.Hetwaterindepolderkomtmaximaal20tot30centimeter bovenhetmaaiveldtestaan.Voorwaterberging isdit niet
veel,maarvooronderzoek naarde effecten
voldoende.Hetwildwordtvoordeinundatieuitdepoldergedreven.
Inhetvoorjaar van2003 wordtdederde
enlaatsteproefuitgevoerd, f
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