ACTUALITEIT

Laboratoriumonderzoek zorgtvoor
efficiëntere proefinstallatie
Herrelatieve, doorbraakmoment (zieH-O 199&, nr.13), incombinatiemeteenminikolomexpenmentiseen^oedhulpmiddel bijhetopzettenvanproefinstallatie-onderzoek naardeverwijdering
vanbestrijdingsmiddelen metactieve-koolfiltratie. Vooraanvang vanditonderzoekwaseronvoldoendezekerheiddatalk doelenkondenwordenbereiktmetdegeselecteerde bestrijdingsmiddelen.
Hetexperimentheeft dezeonzekerheidwecjgenomenen^eejtdaarnaasteenvoorspellingvan de
looptijd voorverschillendebestrijdingsmiddelenopbasisvan dedoorbraakvanheteerstebestrijdingsmiddel.
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland
gaat hetonderzoek met de proefinstallatie
uitvoeren metalsdoelbiologisch actievekoolfiltratie naoxidatie metozonen waterstofperoxide (ziekader]tevergelijken met
'gewone'actieve-koolfiltratie. Gedurende
eenjaar zalhet proefinstallatie-onderzoek
worden uitgevoerd.Bijhetopzetten vaneen
dergelijk onderzoek moeten keuzes gemaakt
worden met betrekking totdeaard ende
concentratie vandetedoseren bestrijdingsmiddelen. Het succesvanhet proefinstallatie-onderzoek wordt medebepaalddooreen
goede bestrijdingsmiddelenselectie:
- debestrijdingsmiddelen moeten nietzo
goedadsorberen datgedurende delooptijd vanhet experiment helemaal geen
doorbraak plaatsvindt;
deconcentratie van bestrijdingsmiddelennaoxidatiemoet nietzodaniglaag
zijn datgeendoorbraak te verwachten
is;
- deindividuele bestrijdingsmiddelen in
demixmoetengoeden tegen acceptabelekosten meetbaar zijn inde
betreffende watermatrix. Erwordr bij
voorkeuréén analysemethode toegepast;
- debestrijdingsmiddelen moeten in ieder
gevalniet (biologisch) afbreken in het

Bestrijdings-

middel

Atrazin
Bentazon
Chloridazon
Dimethachloor
EPTC
Hexazinon
Metalaxyl
Metolachloor
Metribuzin
Propoxur
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voorraadvar voordosering;
debestrijdingsmiddelen moeten
voldoende inwateroplosbaarzijn zodat
eengewensteconcentratie indedoseervloeistofmogelijk is.

Minikolom-experiment
Bijeenminikolomexperiment ishet
mogelijk omvierprakrijksituaties tegelijkerrijd tesimuleren. Hierbij isvariatie
mogelijk incontacttijden, koolsoorten en/of
watertypen.Deanalysevandenieuwe
bestrijdingsmiddelenmix isdoor WaterleidingbedrijfMidden-Nederland uitgevoerd.Voorherexperiment iswarer
gebruikt uit deWaalseWaard (oeverfiltraat
vandeLek)enzijn contacttijden gesimuleerdvan5,10en20minuten actieve-koolfiltratie.Met hetgeoxideerdewater iseen
contacttijd vanvijfminuten gesimuleerd.
Deinfluentconcentratie vande bestrijdingsmiddelen bedroeg2 pg/1.

Doorbraak actieve-koolfiltratie
Doordeuitvoering vanhet laboratoriumonderzoek iseen belangrijk risicoweggenomen:demeeste bestrijdingsmiddelen
blijken geschikt tezijn voorde vergelijking
vanacrieve-koolfilrrarie en biologische
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actieve-koolfiltratie op proefinstallatieschaal.Bovendien kannadoorbraak van het
eerstebestrijdingsmiddel inde proefinsrallatieworden voorspeld wanneer deandere
bestrijdingsmiddelen opdat monsterpunt
zullen doorbreken.Dit ismogelijk doordat
ineen minikolomexperiment het relatieve
doorbraakmoment isbepaald vandein het
onderzoek betrokken bestrijdingsmiddelen.
Inderabelzijn deindeminikolom gemeten
relatievedoorbraakmomenren weergegeven.
Hetrelatievedoorbraakmoment voor bentazonenmetribuzin (atrazin isper definitie
één)isalineerder onderzoekgemeten.De
meesteinhet onderzoek betrokken bestrijdingsmiddelen breken duseerder door dan
atrazin.Cloridazonzaljuist veellater doorbreken.Indetabelzijn de resultaten
vermeld vanhet minikolomexperiment. In
deafbeelding zijn dedoorbraakcurves weergegeven vanatrazin enbentazon na vijf
minuten actieve-koolfiltratie zonderen met
voorafgaande oxidatie.

Consequenties
Vanwegehet hogerelatieve doorbraakmoment vanchloridazon isbesloten dit
bestrijdingsmiddel niet inhetonderzoek te
betrekken.Devastgestelde looptijdverlenging heefr betrekking opdechemische
oxidatieéndeverbeterde adsorptie opde
actievekool.Indeproefinstallatie komt daar
nogeensdebiologischeafbraak van natuurlijk organisch mareriaal ende bestrijdingsmiddelen bij,waardoor de looptijdverlengingnoghoger kanworden.Dit betekent
dat na20minuten contacttijd indebiologische actieve-koolfiltratie-proefkolom
binnen eenjaar waarschijnlijk geen doorbraakopzaltreden.Voorde vergelijking
tussen actieve-koolfiltratie en biologische
actieve-koolfiltratie iseenmonsterpunt na
eenkortecontacttijd (vanvijfminuten) dan
ookessentieel;hier wordr doorbraak
verwachrvandemeeste bestrijdingsmiddelen,zowelmet alszonder voorafgaande
oxidatie.Vooreengoedemonstername na
vijfminuten ishetbelangrijk dathetkoolbedvlakligt bovenindekolom (ooknaeen
tussentijdse spoeling). <f
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