Kool:nu nog actiever tegen bestrijdingsmiddelen

Inleiding
Actieve-koolfiltratie wordt al enige tientallen jaren toegepast bij de drinkwaterbereiding. In de jaren zeventig met name
voor de verwijdering van geur, smaak en
kleur en als barrière tegen organische
microverontreinigingen [Kruithof en van
der Leer, 1982], Het laatste decennium
ook voor de verwijdering van specifieke
organische microverontreinigingen, zoals
bestrijdingsmiddelen. Actieve-koolfiltratie
wordt gezien als een bewezen techniek,
waarmee in een groot aantal situaties
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bestrijdingsmiddelen tegen redelijke kosten
kunnen worden verwijderd. Op basis van
de adsorptiecapaciteit voor organische verbindingen in ultra-zuiver water zijn theoretische looptijden voor actieve-koolfilters
berekend van tientallen tot honderden
jaren [Hopman e.a., 1991].In de praktijk
blijken de looptijden echter aanzienlijk
korter te zijn: enkele maanden tot jaren.
De oorzaken van het verschil tussen theorie
en praktijk worden in deze publicatie
beschreven. Echter nog belangrijker dan
het doorgronden van de oorzaken, is het
evalueren van mogelijkheden om de negatieve invloed daarvan te verminderen of
weg te nemen. Hierdoor kunnen langere
filterlooptijden en/of kortere contacttijden
en daarmee lagere exploitatiekosten worden
gerealiseerd. Enkele mogelijkheden worden
hieronder behandeld.
Oorzaken van beperking rendement
actieve-koolfiltratie
De looptijden van actieve-koolfilters voor
de verwijdering van bestrijdingsmiddelen
worden onder praktijkomstandigheden
beperkt door de trage adsorptiesnelheid
van bestrijdingsmiddelen en vooral door
de aanwezigheid van Natuurlijk Organisch
Materiaal (NOM) in het water. De aanwezigheid van NOM leidt op verschillende
manieren (zie ook afb. 1) tot een beperking
van het rendement:
- NOM-moleculen, waarvan de concentratie veelal een factor 1000 hoger is dan de
concentratie bestrijdingsmiddelen, concurreren met bestrijdingsmiddelen om
adsorptieplaatsen;
- NOM-moleculen blokkeren poriën,
waardoor bestrijdingsmiddelen de microporiën, waarin de adsorptie plaatsvindt,
niet kunnen bereiken;
- het NOM-front beweegt sneller door de

Samenvatting
De efficiëntie van actieve-koolfiltratie voor de verwijdering van bestrijdingsmiddelen
tijdens de drinkwaterbereiding wordt nadelig beïnvloed door de aanwezigheid van
Natuurlijk Organisch Materiaal (NOM) in het water. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze negatieve invloed te beperken en daarmee koolfilterlooptijden te
verlengen of contacttijden te verkleinen en dus exploitatiekosten te verlagen.
Nanofiltratie voorafgaand aan actieve-koolfiltratie levert een looptijdverlenging van
de actieve-koolfilters op van tenminste een factor 40 tot 100. In bepaalde situaties
waar naast bestrijdingsmiddelen ook hard water en kleur een rol spelen kan nanofiltratie-actieve-koolfiltratie een kosteneffectief alternatief voor conventionele oplossingen, zoals pelletontharding/snelfiltratie/actieve-koolfiltratie zijn. Ook het spoelen
van actieve kool met loog om NOM te desorberen leidt tot een herstel van de
adsorptiecapaciteit van de actieve kool voor bestrijdingsmiddelen en dus tot een
verlenging van de looptijd van de actieve-koolfilters. De combinatie van ozonisatie
en actieve-koolfiltratie resulteert ook in langere looptijden van actieve-koolfilters.
Actieve-koolvezels bezitten een poriestructuur van microporiën, die zijn gelegen aan
de buitenkant van de vezels. Hierdoor kunnen NOM-moleculen moeilijk in de
poriën komen waardoor de adsorptiecapciteit voor bestrijdingsmiddelen verhoogd
wordt. Met relatief korte contacttijden (20-60 seconden) blijken looptijden te realiseren die factoren langer zijn dan met actieve-korrelkool mogelijk is.
De genoemde mogelijkheden worden momenteel in samenwerking met verschillende drinkwaterbedrijven en onderzoeksinstituten nader onderzocht op technische
en economische haalbaarheid.

actieve-koolkolom dan het bestrijdingsmiddelenfront, waardoor verderop in de
kolom reeds adsorptie van en porieblokkering door NOM-moleculen optreedt
alvorens het bestrijdingsmiddelenfront
arriveert.

die wel de voordelen, maar niet de beperkingen van actieve-korrelkool hebben.

VerwijderingNOM uit water vóóractievekoolfiltratie
Voor de verwijdering van NOM uit water
vóór de actieve-koolfiltratie komen,
afgezien van coagulatie, tenminste twee
Mogelijkheden ter verhoging van het
belangrijke mogelijkheden in aanmerking.
rendement van actieve-koolfiltratie
Het betreft de toepassing van adsorbentia
Gezien de storende invloed van NOM op
voor NOM-verwijdering en membraanhet adsorptieproces is het van belang deze
filtratie.
negatieve invloed te beperken. Hiertoe
kunnen globaal vier sporen gevolgd
De verwijdering van NOM door middel
worden:
van een adsorptiestap voorafgaand aan de
actieve-koolfiltratie is onderwerp van
- verwijderen van NOM uit water vóór
recente onderzoeksprojecten. In Australië
actieve-koolfiltratie;
wordt momenteel onderzoek verricht naar
- verwijderen van NOM van de actieve
de toepassingsmogelijkheden van magkool;
netische anionenwisselaars die in een
- omzetten van NOM voorafgaand aan en
continu-proces geregenereerd kunnen
tijdens actieve-koolfiltratie;
worden [Morran, 1996]. Door Kiwa wordt
- toepassen van alternatieve adsorbentia
onderzoek verricht naar mogelijkheden om
relatief goedkope materialen als hematiet,
Afb. 1 -Schematische weergave vanadsorptie van
bestrijdingsmiddelen aanactieve-korrelkoolen de invloed magnetiet en zeolieten in te zetten voor
vande aanwezigheidvanNOM op deadsorptiecapaciteit: NOM-verwijdering.
NOM moleculen blokkerenporiën en bezetten adsorptieDe combinatie van nanofiltratie en actieveplaatsen waardoorerminderadsorptieplaatsen beschikkoolfiltratie is recentelijk op laboratoriumbaarzijnvoorbestrijdingsmiddelen.
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[Crittenden etai, 1989]) van praktijkkolommen met een contacttijd van
20 minuten.
In albeelding 2 zijn de enorme verschillen
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Afb. 2 - Doorbraakcuwes voor atrazin en bentazon in
snelfiltraat en nanofütraat.

(hoog NOM gehalte) en nanofütraat (laag
NOM gehalte). De gerealiseerde looptijden
verschillen een factor 40 (atrazin) respectievelijk een factor 100 (bentazon). In de
kolom gevoed met nanofütraat liggen de
concentraties atrazin en bentazon in het
effluent zelfs na 500.000 bedvolumes nog
onder de norm van 0,1 [j.g/1. In dit experiment is voor beide watertypen dezelfde
influentconcentratie gebruikt. In de praktijk zou de influentconcentratie in het
nanofütraat nog lager zijn geweest omdat
nanofütratie ook in zekere mate bestrijdingsmiddelen verwijdert. Afhankelijk van
het type nanofiltratiemembraan bedragen
de verwijderingspercentages voor atrazin
en bentazon respectievelijk circa 65-95%
en 95-99% [Hofman e.a, 1993].De verschillen in looptijden zullen onder praktijkomstandigheden dus nog groter zijn.
In het geval dat er naast het verwijderen
van bestrijdingsmiddelen ook andere waterkwaliteitsproblemen opgelost dienen te
worden, zoals ontharding en/of kleurverwijdering, kan de combinatie nanofiltratie-actieve-koolfiltratie een goed alternatief zijn voor conventionele oplossingen,
zoals pelletontharding/snelfiltratie/ actievekoolfütratie. Om deze mogelijkheid te
onderzoeken wordt momenteel door
Waterleiding Maatschappij Overijssel NV
(WMO) in samenwerking met Kiwa een
proefinstallatie-onderzoek uitgevoerd.
Verwijderingvan NOM van deactieve kool
Door reeds geadsorbeerd NOM te verwijderen van de actieve-koolworden adsorptieplaatsen weer vrijgemaakt en worden
poriën weer toegankelijk gemaakt voor
bestrijdingsmiddelen. In 1993 is door Kiwa
in samenwerking met NV Watermaatschappij Zuid-Holland-Oost (WZHO) een
oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheid om door middel van spoelen

met loog de looptijd van actieve-koolfilters
voor bentazonverwijdering te verlengen.
Uit dit onderzoek bleek dat het mogelijk is
om grote hoeveelheden NOM van de kool
te desorberen. Afbeelding 3 geeft de resultaten van een experiment waarin doorbraakcurves bepaald zijn voor bentazon en
respectievelijk verse kool, met NOM voorbeladen (50.000 bedvolumes) kool en met
loog (60 bedvolumes met pH = 12)
gespoelde voorbeladen kool. Uit dit onderzoek bleek dat de voorbeladen kool vrijwel
geen bentazon verwijderde en dat de looptijd (bij c = 0,1 u.g/1) voor verse kool circa
14.000 bedvolumes was. De met loog
gespoelde kool verwijderd gedurende circa
6.000 bedvolumes bentazon tot onder de
0,1 u.g/1 [Meerkerk en Hopman, 1993;
Hopman e.a., 1996a]. De looptijd van
actieve-koolfilters kan dus inderdaad
aanzienlijk verlengd worden door spoelen
met loog. Een van de praktische problemen is echter de afvalstroom loog, die bij
dit proces vrijkomt. In een binnenkort te
starten onderzoek zal worden nagegaan of
door het recirculeren met een beperkt
aantal bedvolumes (2 â 3) loog goede
resultaten te realiseren zijn. Hierbij wordt
tevens de mogelijkheid van behandeling
van het spoelwater met nanofütratie onderzocht.
Omzetting van NOM voorafgaandaanen
gedurende actieve-koolfiltratie
Bijtoepassing van de combinatie ozonisatieactieve-koolfiltratie, zoals onder andere
toegepast door Gemeentewaterleidingen
Amsterdam (GWA)te Leiduin en Weesperkarspel, wordt gestreefd naar het realiseren
van een biologische actieve-koolfiltratie
[Graveland, 1995; Graveland, 1993]. Hierin
worden NOM moleculen door de ozonisatie
gedeeltelijk omgezet in kleinere, beter
afbreekbare verbindingen. Dit heeft tot
gevolg dat er in de actieve kool minder
porieblokkering (NOM moleculen kleiner),
minder concurrentie (NOM beter afbreekbaar) en minder voorbelading optreedt. In
deze biologische actieve-koolfilters kunnen
NOM moleculen verder worden afgebroken
en kunnen mogelijk ook bestrijdingsmiddelen worden omgezet. Een en ander
resulteert in langere looptijden van de
actieve-koolfilters voor de verwijdering van
bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zorgt de
ozonisatie voor een gedeeltelijke omzetting
van de bestrijdingsmiddelen [Meijers e.a.,
1993], Verder is uit onderzoek gebleken
dat de adsorptiecapaciteit van actieve-kool
voor atrazin in geozoniseerd snelfiltraat een
factor 2 hoger is dan in niet-geozoniseerd
snelfiltraat [Orlandini e.a, 1996].In samenwerking met GWA wordt momenteel minikolom- en proefinstallatie-onderzoek
uitgevoerd naar de invloed van de ozon-
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Aß. 3 - Doorbraakcurve van bentazon metrespectievelijk
verse,voorbeladen en voorbeladen engeloogde actievekool.

dosis op looptijdverlenging van actievekoolfilters voor de verwijdering van een
tiental bestrijdingsmiddelen. Hierbij wordt
tevens getracht om vast te stellen wat het
aandeel van de verschillende mechanismen
in de looptijdverlenging is.
Toepassen van alternatieve adsorbentia
Recent is een alternatieve actieve-koolsoort
in de belangstelling gekomen, die niet de
nadelen heeft van de conventionele actievekool: actieve-koolvezels. Actieve-koolvezels
hebben de volgende bijzondere
eigenschappen:
- een groot extern oppervlak in vergelijking
met actieve-korrelkool;
- een poriestructuur met alleen microporiën, die zijn gesitueerd aan het externe
oppervlak van de vezel;
Deze positieve eigenschappen van actievekoolvezels leiden tot de verwachting dat
NOM-moleculen niet de poriën in kunnen
dringen, er nauwelijks porieblokkering
optreedt en er sprake is van een snelle
adsorptiekinetiek [Suzuki, 1994; Hopman,
1994]. In experimenten is inderdaad vastgesteld dat bepaalde actieve-koolvezels
(poriegrootte kleiner dan 6 Â) geen NOM
adsorberen (zie ook afb. 4).
Bovengenoemde verwachtingen zijn
getoetst in laboratoriumonderzoek. In
minikolomexperimenten is de verwijdering
van verschillende bestrijdingsmiddelen
Ajb. 4 - Schematische weergave van de adsorptie van
bestrijdingsmiddelen aan actieve-koolvezels en de
(beperkte) invloed van de aanwezigheid van NOM opde
adsorptiecapaciteit.
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door een aantal actieve-koolvezels en door
actieve-korrelkool met elkaar vergeleken.
De resultaten voor bentazon zijn weergegeven in afbeelding 5.
Uit afbeelding 5 blijkt dat de looptijden
van de actieve-koolvezels inderdaad veel
langer zijn dan voor de actieve-korrelkool.
AKV4 geeft zelfs nog geen enkele verhoging van de effluentconcentratie bentazon
te zien na 125 l/g (circa 32.000 bedvolumes). Voor meer apolaire verbindingen
als atrazin en diuron zijn de verschillen
nog groter. De resultaten zijn des te
opmerkelijker als de verschillen in contacttijd in beschouwing worden genomen: bij
een contacttijd die een factor 20 tot 60
korter is, wordt een looptijdverlenging van
een factor 3 tot meer dan 5 gerealiseerd.
Deze korte contacttijden impliceren de
mogelijkheid van bijzonder kleine installaties, waardoor de investeringskosten
significant lager kunnen uitvallen dan
voor actieve-korrelkoolfiltratie [Siegers
e.a., 1994; Hopman e.a., 1995; Hopman
e.a. 1996b]. Zeer polaire verbindingen als
glyfosaat worden echter ook door actievekoolvezels onvoldoende verwijderd.
In een haalbaarheidsstudie, waarin vastgesteld wordt in hoeverre actieve-koolvezelfiltratie in de nabije toekomst ook
kostentechnisch een alternatief is voor
actieve-korrelkoolfiltratie, worden bovenstaande aspecten samen met de beschikbare onderzoeksresultaten momenteel
geëvalueerd. Uit dit onderzoek is gebleken
dat met de huidige prijsniveaus de exploitatiekosten voor de toepassing van actievekoolvezels een factor 3 hoger liggen dan de
exploitatiekosten voor actieve-korrelkool.
Hierbij is er vanuit gegaan dat regeneratie
van de actieve-koolvezels vooralsnog niet
mogelijk is. Door verschillende fabrikanten
wordt momenteel intensief onderzoek
uitgevoerd naar verschillende mogelijkheden voor regeneratie. Ten aanzien van
de prijsontwikkeling kan alleen volstaan
worden met verwijzing naar de ontwikkelingen op de membranenmarkt en de
opmerking dat een toenemende vraag de
prijzen zal doen dalen. In samenwerking
met, en deels in opdracht van, een aantal
waterleidingbedrijven (Waterleidingmaatschappij Overijssel NV, NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland en NV Watermaatschappij Zuid-Holland Oost (WZHO, 1996))
wordt kleinschalig proefinstallatie uitgevoerd, om de laboratoriumresultaten
te toetsen. Tevens wordt nagegaan welke
andere adsorbentia mogelijk in aanmerking
komen als alternatief voor actieve-korrelkool.
Het sandwich-concept: LZF-AKF-LZF
Een andere mogelijkheid om het rendement van actieve-koolfiltratie te verhogen
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Afb. 6 - Een eleetronenmicroscopische opname van
actieve-koolvezels (82 x vergroot).

is het verlagen van de lineaire snelheid in
het actieve-koolbed. Hierdoor zullen
bestrijdingsmiddelen sneller adsorberen
aan de actieve kool, waardoor het bestrijdingsmiddelenfront dat door het actievekoolbed beweegt smaller zal zijn.
Dit betekent dat het aantal te behandelen
bedvolumes voordat doorbraak van de
bestrijdingsmiddelen optreedt zal kunnen
toenemen. Dit concept wordt door een van
de koolproducenten sterk aanbevolen,
met name voor bedrijven waar reeds langzame-zandfiltratie aanwezig is [Bauer et ai,
1995]. Gemeentelijk Waterbedrijf Groningen overweegt om dit concept in samenwerking met Kiwa nader te onderzoeken.
Tenslotte
Het rendement van actieve-koolfiltratie kan
met behulp van verschillende methoden
worden verhoogd. Bovenstaand zijn (veelal
op basis van theorie en laboratoriumexperimenten) verschillende mogelijkheden beschreven. In de komende periode
zullen de verschillende mogelijkheden in
samenwerking met waterleidingbedrijven
en onderzoeksinstituten verder worden
getoetst op technische en economische
haalbaarheid.
Verantwoording
De in deze publicatie weergegeven informatie is voor een belangrijk deel gebaseerd
op onderzoek in het kader van het VEWIN

onderzoekprogramma. Het betreft de projecten 'Rendementsverbetering actievekoolfiltratie' en 'Alternatieve adsorbentia
voor de verwijdering van bestrijdingsmiddelen' in het Aandachtsveld Verwijdering
van bestrijdingsmiddelen.
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