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deresultatenvandekolomproeven.
Ineenvoorselectiezijndehydrokorrels,de
houtsnippersenhetactiefkool,vanwegeeen
onvoldoenderendement afgevallen.Uittabel 1
blijktdatalleindetabelgenoemdefiltermaterialenhetmerendeelvanhetkoperuithet
regenwaterverwijderen.Vooreengrootdeel
(circa60procent)isditteverklarenuithet
wegvangenvankoperdatgeadsorbeerd isaan
zwevendstof Ookhetresterendeopgeloste
koperwordtvooteengrootdeelverwijderd.
Aluminiuoxideheefthethoogstezuiveringsrendement.Deconcentratiesinhet effluent
vandrieachtereenvolgende monstersvanhet
aluminiumoxidevertoondenechtereen
opgaandelijn.Eenmogelijkeverklaringhiervoorisdathetaluminiumoxide verzadigd
raakt.
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koepeldatgedurendeeenaantalwekenineen
regenton isverzameld.Omhetzuiveringsrendementvandefiltermaterialentebepalenzijn
bijelkekolomproefhetkopergehalteinhet
influent eneffluent gemeten.

Detoevoegingvaneenlaagjezandophet
filtermateriaal (=voorzuivering)hadweinig
effect ophetzuiveringsrendement vanhet filtermateriaal.Hetzandzelfheeft ookeen
adsorberendewerkingmaarlijkt netalsaluminiumoxidesnelverzadigd teraken.
Hetrendement vanhetsynthetisch harsis
lagerdanverwacht.Uitderesultatenvanhet
gefiltreerde effluent vandeharskolom bleek
echterdathetgrootstedeelvanhetkoper
geadsorbeerd isaanzwevendstof Dooreen
effectieve verwijdering vanditzwevendstof
kandushetzuiveringsrendement nogaanzienlijk wordenverhoogd(meerdan98pro-

Resultaten
Deconcentratiekoperinhetregenwater
vandekoperenkoepelvarieerdetussen2,1 en
16mg/l,gemiddeld9,9mg/l.Dezegehaltes
komengoedovereenmetdewaardenuithet
onderzoekvanStichtingReinwaterenoverschrijdendeMTRvooroppervlaktewater met
eenfactor 20001'.Nafiltratiebedroegdeconcentratiekoperinhetregenwatergemiddeld
3,7mg/l.Ditbetekentdat62procentvanhet
koperinhetopgevangenregenwatergebonden
isaanzwevendstof Regenwaterdatdirectuit
delucht isopgevangenhadeenconcentratie
kopervangemiddeld 16 ug/1.Intabel1 staan

Toepasbaarheid in praktijk
Vandegetestefiltermaterialenkomtzeoliethetmeestinaanmerkingvoortoepassing
indepraktijk. Hetsynthetisch harsisniet
geschiktvoortoepassingbuiten omdathet
harscontinu onderwatermoetstaan.Vorst
zouhetharsaantasten.Hetaluminiumoxideis
mindergeschiktvanwegedewaargenomen
verzadigingseffecten. Ooklosthetdeelsop.Bij
hogereconcentratieskanopgelostengesuspendeerdaluminium toxischeeffecten veroorzakeninhetaquatisch milieu4'. Verwijdering
vanzwevendstofuit hetregenwater, bijvoor-

Wanneerregenwaterincontactkomtmetkoperendakbedekking o/gevelbekleding raakthetdoor
corrosievanhetmetaalernstigvervuild. InAmsterdam komtviadegescheidenrioleringveelvandit
vervuilde regenwaterdirectinhetoppervlaktewater. Omdu milieuprobleem aan tekunnenpakken
heeft deMilieudienstAmsterdam onderzoek uit larenvoerennaardezuiveringvanregenwatervan
dekoperen koepelopdevoormaligeDiamaiitbcursaan hetWeesperplem. Uitditonderzoekblijkt dat
eenzeoliet/literhetmeestgeschiktisomhetmetkopervervuilderegenwaterlokaal tezuiveren.
Amsterdam heeft veelmonumentale
gebouwen metkoperendaken.Ookwordt
momenteel indenieuwbouwveelkopertoegepastalsgevelbekleding.Eenbelangrijk nadeel
vandezetoepassingisdatkopercorrodeerten
daarmeehetregenwatervervuilt1'.Hetvervuilderegenwaterzorgtvervolgensvoorproblemeninhetoppervlaktewater,de(water)bodem
enhetslibvanderioolwaterzuiveringsinstallaties2'.Regenwatervandakenisinprincipeooknietgewenstopderioolwaterzuiveringsinstallaties,omdaterteweinigbiologisch
afbreekbare stoffen inzitten.Omdatvervangingvankoperendakenvan monumenten
dooreenandermateriaalnietreeelis,heeftde
MilieudienstAmsterdamonderzoekuitgevoerdnaardewijzewaaropmetkopervervuild
regenwater lokaalkanwordengezuiverd.Het
onderzoekisuitgevoerd metregenwatervan
dekoperenkoepelopdevoormaligeDiamantbeursaanhetWeesperplein.

Methode
Opbasisvaneenvoorselectiezijnfiltermaterialengekozenwaarmeekolomproeven zijn
uitgevoerd''.Devolgendefiltermaterialen zijn
onderzocht:actiefkool(circa5mm),houtsnippers,hydrokorrels(klei),brekerszand(korrelgroottemeerdan2mm),aluminiumoxide
gemengdmetbrekerszand(verhouding 1op1),
zeolieteneensynthetisch ionenwisselaarshars.
Daarnaastzijnproevenuitgevoerd,waarbijop
hetfiltereenlaagjezandistoegepastomhet
zwevendstofaftevangen.De filterkolommen
zijngevoedmetregenwatervandekoperen
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Tabel1.

Gemiddeldezuiveringsrendementen(%)vanfileermaterialen.

filter
zand
zeoliet
aluminiumoxide
synthetischhars

zonder voorzuivering

met voorzuivenng

83*

90

95

87

9&*
93

Voorzuiveringbestaatuiteenlaagjezandophetfiltermateriaalvancircavijfcentimeter.
Drieachtereenvolgendemonstersvanheteffluent vertoondenoplopendeconcentraties
koper.
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gen,bijvoorbeeld viabezinkingineenregenton.Uithetonderzoekblijktdatzeoliethet
meestgeschiktisalsfdtermateriaalvoorde
zuiveringvanmetkopervervuild regenwater
waarbijeenzuiveringsrendement vancirca95
procentkanwordengehaald.Waarschijnlijkis
zeolietnietalleengeschiktvoordezuivering
vankoperinregenwater,maarookvoor
zink.«
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De koperen koepel van de voormaücje Diamcmtbeim aan het Weejperplein m Amsterdam.

beelddoorbezinkingineenregenton,iszinvol,omdatdaarmeealeengrootdeelvanhet
koperuit hetregenwaterwordt verwijderd.
Daardoorkanhetzeolietfdter naarverwachtinglangermeeenwordtverstoppingvoorkomen.
Dehoeveelheidbenodigd fdtermateriaal
kanwordenberekenduitdeionenwisselingscapaciteitvanhetzeolietendegemiddelde
jaarlijkse kopervracht.Deionenwisselingscapaciteitvanhetzeolietwordtgeschatopongeveer100mg/g?).Bijeenjaargemiddeldeneerslagvan767mm,eengemiddelde
koperconcentratieinhetregenwatervan9,51
mg/leneenneerslagoppervlak vandekoepel
van38,5m2bedraagtdejaarlijkse vrachtkoper

zo'n300gram.Wanneerdehelft wordtverwijderdviahetzwevendslibisjaarlijks minimaal
1,5kgzeolietnodigvoordezuiveringvanhet
regenwatervandekoperenkoepel.
Conclusie
Wanneerregenwater incontactkomtmet
eenkoperendakraaktditernstigvervuildmet
koper.Degemetengehaltesinhetregenwater
vandekoperenkoepelvandevoormaligeDiamantbeurs aanhetWeesperplein inAmsterdamkomengoedovereenmetdegevonden
waardenuithetonderzoekvanStichtingReinwaterenoverschrijden deMTRvooroppervlaktewater meteenfactor 2000. Hetmeeste
koper(circa60procent)isgebonden aanzwevendstofenkaneenvoudigworden afgevanH z O # 192001
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