Verwijdering AMPAmet coagulatie

Een coagulatiestap in de zuivering blijkt
een aanzienlijke verwijdering van AMPA
op te leveren. Dat is gebleken uit onderzoek dat Kiwa Onderzoek en Advies in
samenwerking met Stichting Waterleidinglaboratorium Zuid en NV Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland heeft uitgevoerd in het
kader van het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de waterleidingbedrijven.
Met name de pH heeft een bijzonder grote
invloed op de mate van verwijdering:
in oppervlaktewater van de Zuid-Willemsvaart wordt bij een pH lager dan 7,2 met
een Fe dosering van minstens 10 mg/l een
verwijdering van circa 90% gerealiseerd.
Bij hogere pH neemt dit verwijderingspercentage sterk af.
Medio 1995 is in een landelijk onderzoek
(H 2 0 (29) nr. 2) vastgesteld dat het oppervlaktewater verontreinigd is met het
onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat en de
metaboliet hiervan aminomethylfosfonzuur
(AMPA). De concentraties AMPA in
bijvoorbeeld de Maas (afb. 1) varieerden
in de periode 1994-1997 tussen 0,2 en
5,4 [ig/1. Recent is overigens vastgesteld
dat AMPA niet alleen gevormd wordt
uit glyfosaat, maar ook uit organische fosfonaten, die worden gebruikt in koelwatersystemen en wasmiddelen.
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Samenvatting
Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat en de metaboliet hiervan AMPA worden
regelmatig in oppervlaktewater aangetroffen. Vooral AMPA wordt in hoge concentraties (tot 5,4 [xg/1)aangetoond. In laboratorium en proefinstallatie-onderzoek is
vastgesteld dat een coagulatiestap in de zuivering een significante verlaging van de
AMPA-concentratie kan effectueren. Met name de pH heeft een zeer grote invloed
op het verwijderingsrendement: in het onderzochte water (oppervlaktewater uit de
Zuid-Willemsvaart) werd bij een pH lager dan 7,2 een verwijdering van circa 90%
gerealiseerd, terwijl het verwijderingsrendement sterk terugliep bij stijgende pH.
De hoeveelheid Fe-dosering had geen invloed zolang de dosis groter was dan
10 mg/l. Dosering van aluminiumzouten levert aanzienlijk mindere prestaties dan
dosering van ijzerzouten: 10 mg/l Al leverde slechts 45%verwijdering van AMPA
op. In een proefinstallatie-onderzoek op de DIZON-locatie (Dieplnfiltratie ZuidOost Nederland) is gedurende de tweede helft van 1996 met coagulatie steeds een
AMPA-verwijdering van 90% gerealiseerd (pH = 7,1 en 15 mg/l Fe).

wel een goede verwijdering van AMPA
mogelijk is.
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Invloed procescondities op AMPAverwijdering door coagulatie
Door middel van bekerglasproeven is de
invloed van het type vlokmiddeldosering,
de hoeveelheid vlokmiddel en de pH
onderzocht. Hiertoe is water (concentratie
AMPA circa 3 ug/1) gebruikt van de onderzoekslocatie DIZON (Dieplnfiltratie ZuidOost Nederland, een samenwerkingsverband van NV Waterleidingmaatschappij
Oost-Brabant, NV Nutsbedrijf Regio Eindhoven en NV Waterleiding Maatschappij
Limburg) te Someren.
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Aß. 3 - Invloed Al-dosering op de verwijdering van
AMPA.

Invloed vlokmiddel
In afbeelding 2 en 3 is de invloed van de
hoeveelheid ijzer-dosering (Fe) respectievelijk aluminium-dosering (Al) weergegeven.
De pH is constant gehouden op de waarde
na coagulatie in deproefinstallatie (pH=7,1).

Uit de resultaten van bovengenoemd
landelijk onderzoek bleek ook dat de toepassing van coagulatie mogelijk een verlaging van de AMPA-concentratie kan
realiseren. Om die reden is een meer uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de
invloed van procescondities op de mate
van AMPA-verwijdering door coagulatie.
Bij de verwijdering van AMPA door middel
van coagulatie spelen de volgende mechanismen een rol:de complexering van AMPA
door metaalzouten, deadsorptie van AMPA
aan metaaloxiden en de insluiting van
AMPA in organisch materiaal dat tijdens
de coagulatie wordt afgevangen.
Bekend is dat actieve-koolfiltratie geen
adequate techniek is voor de verwijdering
van AMPA, terwijl uit onderzoek door
Gemeentewaterleidingen Amsterdam is
gebleken dat met behulp van hyperfiltratie
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dosis ijzer (mg/l)
Aß. 2 - Invloed Fe-dosering op de verwijdering van
AMPA.

Uit afbeelding 2 blijkt dat in dit watertype
de AMPA-verwijdering circa 90% is als de
Fe-dosering boven de 10mg/l blijft. Tevens
is uit afbeelding 2 en 3 te concluderen dat
Fe-dosering een aanzienlijk betere verwijdering te zien geeft dan Al-dosering bij
vergelijkbare doseringshoeveelheden (1 mg
Al komt overeen met circa 2 mg Fe in
molverhoudingen).
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Invloed pH
De invloed van de pH is onderzocht bij
een vlokmiddeldosering van 10 mg/l Fe,
waarbij de pH tijdens coagulatie gevarieerd
is van 6 tot ruim 8. Uit afbeelding 4 blijkt
dat de pH van het water een aanzienlijke
invloed heeft op de mate van AMPAverwijdering: bij een pH-waarde beneden
7,2 in het onderzochte water wordt circa
90% AMPA verwijderd. Bij toenemende
pH daalt dit percentage zeer snel naar circa
10% bij een pH-waarde van 8. Het experiment is in duplo uitgevoerd. De drie
bovengenoemde mechanismen voor de
verwijdering van AMPA door coagulatie
zijn alle drie afhankelijk van de pH.
De overeenkomst tussen de pH-afhankelijkheid van de lading op het oppervlak
van ijzer(hydr-)oxiden en de pH-afhanke-
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Aß. 4 - Invloed van depH op de verwijdering van
AMPA.
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De IBA-wacht:hét nutsbedrijf
voor kleinschalige afvalwaterbehandeling

lijkheid van de verwijdering van AMPA
is echter een aanwijzing dat de adsorptie
van AMPA (anion) aan positief geladen
ijzer(hydr-)oxiden het belangrijkste
mechanisme is voor de verwijdering van
AMPA.
Verwijdering van AMPA in de proefinstallatie DIZON te Someren
Gedurende de periode juli 1996 tot en
met december 1996 is de verwijdering van
AMPA door de coagulatie-flotatiestap in de
DIZON-zuivering gevolgd. De resultaten
van de metingen in de proefinstallatie
zijn weergegeven in afbeelding 5. Uit de
afbeelding blijkt dat er sprake is van een
verwijdering van circa 90% bij een influentconcentratie AMPA van circa 3 u.g/1.
Tijdens de coagulatie wordt 15 mg/l Fe
gedoseerd waarbij de eind-pH 7,1 is.
In de bekerglasproeven werd bij deze
omstandigheden ook een verwijdering
van circa 90% gevonden, hetgeen betekent
dat de resultaten van de bekerglasproeven
een goede indicatie geven voor proefinstallatie- en praktijkomstandigheden.
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Afb. 5- VerzvijderingvanAMPA doorcoagulatie
(15mg/lFe,pH = 7,1) inproefinstallatieDIZON.

Verantwoording
De in deze publicatie weergegeven informatie is gebaseerd op onderzoek in het
kader van het gezamenlijke onderzoeksprogramma van de Bedrijfstak Waterleidingbedrijven. De auteurs bedanken
de Werkgroep DIZON-Zuivering onder
voorzitterschap van de heer ir. W. C. van
Paassen voor de mogelijkheid om onderzoek uit te voeren op de DIZON-locatie
en de heer ing. J. W. M. J. M. Hopmans
voor zijn bijdrage aan de uitvoering van de
experimenten.
R. Hopman,
Kiwa Onderzoek en Advies
W. G. Siegers,
Kiwa Onderzoek en Advies
L. A. C. Feij,
Stichting Waterleidinglaboratorium Zuid
A. de Ruyter,
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
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Naar schatting zijn 100.000 panden en
percelen in Nederland niet aangesloten op
riolering. Het hieruit afkomstige afvalwater
wordt geloosd in de bodem of op het oppervlaktewater. De overheid wil hier paal en
perk aan stellen middels twee Lozingenbesluiten, waarin voorschriften staan over
toe te passen zuiveringssystemen. Uiterlijk
in het jaar 2005 moeten alle lozingen aan
deze voorschriften voldoen.
Van lozers in het buitengebied, veelal particulieren en agrarische/recreatieve bedrijven,
mag geen deskundigheid worden verwacht
op het gebied van afvalwaterzuivering.
Toch eisen de lozingenbesluiten soms
vergaande maatregelen. 'Om de zorg voor
afvalwaterbehandeling uit handen te nemen
van de particulier, is het wellicht zinvol
hiervoor een nutsbedrijf op te richten: de
IBA-wacht', aldus redeneerde het NoordOostelijk Milieuoverleg. Het takenpakket
van dit bedrijf zou moeten bestaan uit
advies en voorlichting, installatie van
zuiveringssystemen, aanbieden van
aantrekkelijke financieringen, periodiek
onderhoud en keuringen (servicecontracten).
Witteveen+Bos en Radix zijn nagegaan of
een dergelijk bedrijf haalbaar is, en welke
een goede organisatievorm is.
In de vier noordelijke provincies zullen
40.000 percelen niet worden aangesloten
op riolering. De meeste van deze lozingen
voldoen nu niet aan de vereisten in de
Lozingenbesluiten. Hoewel deze besluiten
reeds van kracht zijn, blijkt de doelgroep
nog onbekend met de IBA-problematiek.
Uit een marktanalyse onder belangenbehartigende organisaties (waaronder de
Consumentenbond en Vereniging Eigen
Huis) bleek dat ook voor het merendeel
van deze organisaties de problematiek (nog)
niet speelt. Enkele andere ondervraagden
experimenteren voorzichtig met IBAsystemen. Deze onbekendheid met de
materie ondersteunt het belang van een
IBA-wacht: gerichte voorlichting nu
bevordert adequate en goede afvalwaterbehandeling in de toekomst.
De technisch-economische marktanalyse
heeft uitgewezen dat de IBA-wacht goede
perspectieven heeft. Tot het jaar 2005
zullen voorlichtings- en installatieactiviteiten het belangrijkst zijn, waarna het
zwaartepunt verschuift naar onderhoud en
controle.
Alle betrokken partijen blijken voordeel te
kunnen putten uit het bestaan van een
IBA-wacht:
gebruikers: worden objectief voorgelicht
over hun plichten als lozer en over mogelijke oplossingen. Het hele traject van

aanleg, onderhoud en controle kan worden
uitbesteed aan een gecertificeerde instantie:
zorg wordt uit handen genomen.
Aansluiting bij de IBA-wacht creëert
schaalvoordelen en kostenbesparingen;
gemeenten: faciliteren burgers. Hoewel ze
strikt genomen ontheven zijn van de
zorgplicht, blijft er een morele plicht om
de inwoners voorlichting te verstrekken.
Vroegtijdige betrokkenheid bij voorlichting
en realisatie schept duidelijkheid en voorkomt wildgroei in het woud van IBAaanbiedingen;
ivaterkwaliteitsbeheerder: is direct gebaat bij
adequate waterzuivering. Het inschakelen
van de gecertificeerde IBA-wacht kan
aanleiding zijn om ontheffing te verlenen
voor WVO-vergunningen, waardoor kan
worden bespaard op handhavingskosten;
lokalebedrijven: als plaatselijke aannemers
en installateurs kunnen worden ingeschakeld, wat de lokale economie stimuleert.
De gunstige perspectieven voor een IBAwacht hebben geleid tot een vervolg: in de
provincies Overijssel en Zeeland worden
de mogelijkheden tot concreet niveau
uitgewerkt. Zowel bedrijfseconomische
aspecten als operationele werkwijzen zullen
in dat kader nader vorm krijgen.
In Overijssel zal tegelijkertijd aandacht
worden besteed aan de mogelijkheden om
waterbesparingsactiviteiten in de IBAwacht onder te brengen.
ir. P. G. B. Hermans,
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs b.v.
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Organisatie-ontwikkelingen WMO
• Slot van pagina 395.
pad in te slaan. Terugblikkend op 1996
kan ik niet anders stellen dan dat de
veranderingsprocessen niet veel sneller of
beter hadden kunnen verlopen.
Tot slot
WMO heeft keuzes gemaakt voor een
nieuwe organisatie-inrichting. Keuzes die
ons inziens passen bij de WMO, maar die
anders kunnen uitvallen in andere situaties.
Onze keuzes sluiten aan bij moderne
ontwikkelingen en bij het verticale karakter
dat waterleidingbedrijven graag profileren:
het primaire proces van bron tot kraan in
één hand.
Dit artikel richtte zich op twee ingrijpende
interventies: de structuur en het management. Het laat overige aspecten van het
veranderingsproces buiten beschouwing.
Die zijn er zeker en ze zijn heel boeiend en
spannend. Wij geloven in het succes van
de veranderingen.
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