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contact tezijngeweestmetijzerhoudcnd en
anaëroobgrondwater,enkeledagen buitende
installatie inopslaggeweest.Ditzoueen
aannemelijke verklaringkunnen zijn voorde
opgetredenscalingmet ijzer.
Conclusie
Hetproefonderzoek geeft aandat het
nieuwehydraulischeconceptwerkt.Eris
tijdens debedrijfsvoering geen significante
toenamevandevoedingsdruk waargenomen
enookhetverloopvandeMTCendegenormaliseerdedrukvaloverdestagesgafgeen
aanleiding totzorg.Deindeautopsiegevondenscalingisnaarverwachtinggoedte
verwijderen meteenchemische reiniging,
bovendienzijn eraanwijzingen datdeze
scalingisveroorzaaktdoor buitengewone
omstandigheden.C
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Onderzoek naar toepassing van herFentonprocesvoorbehandeling vananaëroobgrondwater heeft
aangetoonddat bestrijdingsmiddelen effectiej omgezet kunnenwordenzondervormingvan
bromaat. Deopbrengstvan hetoxidatieproces issterkgerelateetd aandezuurgraad vanhetwater:
een lagerezuurgraadgecjt eenhoogrendement. Hetproceskun toegepast worden voorde directe
omzetting vanbestrijdingsmiddelen, maarookah preoxidatiestapwaarbij hetrestant aan
bestrijdingsmiddelen via(biologisch actieve koolfiltratie verwijderd wordt. Het Fentonproceskan
vrijgemakkelijk in bestaandezuiveringsinstallaties ingepast worden.Deproceskosten perkubieke
meterwaterzijn laag:0.3etpermgi tedoseren waterstofperoxide.

B.van Eiferen, L.Wessels,W.van der Meer, W.van Paassen en G.Vos.Innovative design ofnana- and ultrafiltration plants, a newapproach in membrane system design.
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Dewaterleidingbedrijven inNederland
wordensinds beginjaren tachtig geconfronteerdmetdeaanwezigheid van bestrijdingsmiddelen inruwwater.Aangeziendeconcentratiesindemeestegevallen laagzijn -lager
dandenormvan0,1 ug/I-wordenveelal
acneve-koolfilters ingezet,waardoorde
bestrijdingsmiddelen adsorptief verwijderd
worden.Aanwezigheid inwatervan natuurlijk
organisch materiaal kanechterdeadsorptieve
verwijdering vanbestrijdingsmiddelen verstorenalsgevolgvanpreferente adsorptieen
blokkeringvandemicroporiënvandeactieve
kool(Hopman era/.,1996).Eenmogelijk
gevolgiseenrelatiefsnelledoorbraakvaneen
aantal bestrijdingsmiddelen endaarmee
gepaardgaandehogekosten van vroegtijdige
vervangingenreactivatievandekool. Een
oxidatiestapvoorafgaand aan koolfiltratie
heeft hetvoordeeldat bestrijdingsmiddelen
geheelofgedeeltelijk omgezetwordenvoordat
hetwaterdekoolfilters bereikt.De koolfilters
wordenhierdoor minder belastende looptijd
vandeactievekoolverlengd.Bovendienkan
eenpreoxidatiestap leidentot biologisch
actievekoolfiltratie waardoornatuurlijk organischmateriaalenongewenste verontreinigingen tevensbiologischomgezet worden.
Huidige aanpak
Oxidatieveomzetting van bestrijdings-
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middelen werdondermeer succesvol uitgevoerddoortoepassingvanozonisatieende
combinatievanozonmet waterstofperoxide
(Meijers eral., 1995). Ditleidtechter tevenstot
vormingvanoxidatienevenproducten, zoals
ondermeer bromaatdooroxidatievanbromide.Beginjaren negentigwerd aangetoond
datbromaateenverdachtcarcinogenewerking
heeft (Kurokawaera/., 1990).Alsgevolghiervanwordenalternatieve oxidatieprocessen
bestudeerd. Hethuidigeoxidatieonderzoek
voordewaterleidingbedrijven richtzichopde
ontwikkelingvaneffectieve processenvoorde
omzetting vanbestrijdingsmiddelen waarbij
geenbromaatgevormd wordt,danwei tot
onderdevoorgestelde normvan 1,0ug/1. De
opzetvanditonderzoek istotstand gekomen
inoverlegmetoxidatiedeskundigen inde
bedrijfstak.
Alternatieve oxidatieprocessen
Opbasisvanliteratuuronderzoek overde
omzettingvanbestrijdingsmiddelen èn
beperktevormingvanbromaat blekendrie
processentotgoederesultaten teleiden:ultraviolettestralinggecombineerd met waterstofperoxideenultraviolettestralinggecombineerd mettitaandioxide voordebehandeling
vanoppervlaktewater entweewaardig ijzer
gecombineerd metwaterstofperoxide voor
grondwater (IJpelaar etal., 1997). Decombina-
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Omzetting van bestrijdingsmiddelen

tievan UV-stralingen titaandioxide isvooralsnog te duur om op grote schaal toe te passen.
Het onderzoek dat Kiwa voor de waterleidingbedrijven uitvoert naar alternatieve
oxidatieprocessen omvat enerzijds een studie
naar de inzetbaarheid van UV-straling en
waterstofperoxide voorde behandeling van
oppervlaktewater; anderzijds wordt de haalbaarheid van het Fentonproces voor implementatie in het zuiveringsconcept voor
(oever)grondwaterbedrijven onderzocht.

gekoppeld is(ziekader Fentonproces],De
sterke invloed van dezuurgraad werd eerder
ondermeer beschreven doorSun en Pignatello
(1992)en Zepp et a/.(i992J.Afbeelding 2geeft
een indruk van de invloed van de watcrsrofperoxide-dosis op het rendement van het
proces:nauwelijks verschil in de omzetting
van atrazin bij toepassing van 10en 25mg/l.
Waarschijnlijk bestaat ereen optimale dosering welkegekoppeld isaan devoor het proces
beschikbare ijzer(II)concentratie. Verhoging
van deze dosering leidt in dat geval niet tot
toename in de omzettingsgraad, mogelijk wèl

Toepassing van het geavanceerde oxidatieproces tweewaardig ijzer/ waterstofperoxide
in grondwater heeft aangetoond dat
bestrijdingsmiddelen in ruw grondwater
effectief omgezet kunnen wotden (afbeelding
1).De mate waatin dit plaatsvindt wotdt
bepaald door de actuele pH-waarde, de initiële
ijzer(II)concentratie, dedosis waterstofperoxide en deconcentratie natuurlijk organisch materiaal.

Vooreen optimale toepassing wordt het
Fentonproces doorgaans toegepast bij pHwaarden van 2 a3.In dit onderzoek zijn de
mogelijkheden van toepassing van het Fentonproces bestudeerd opbasis van pH-waarden
reëelvoorgrondwater (ziekaderFentonproces].

Deactuele pH-waarde van het gtondwater
is van belang,
aangezien daaraan de
totaal beschikbare
A/b. 1
Omzettingvanjenylureumherbiciden inverschillendetypengrondwater
ijzet(II)concentratie
waaraan10mg/lwaterstofperoxidegedoseerdwerd.

IGrondwaterC • GrondwaterB • GrondwaterD

Principe van het Fentonproces
Het Fentonproces isgebaseerd op de vorming van hydroxylradicalen
uit de reactie tussen tweewaardig ijzer en waterstofperoxide:

Dit ptoces is katalytisch bij een zuurgraad die lager ligt dan 4, wat
inhoudt dat het tijdens het proces gevormde driewaardig ijzer door
waterstofperoxide weer naar tweewaardig ijzer gereduceerd wordt en
het proces opnieuw aanvangt. Bijeen zuurgraad hoger dan 4(reële
waarden voor grondwater) vindt slechts 'enkelvoudige' vorming van
•OH plaats alsgevolg van hydtatatie en neerslag van het geoxideerde
ijzer (vorming van ijzeroxyhydroxidecomplexen als ondermeer
FeOOH].Aangezien tweewaatdig ijzet reeds in grondwater aanwezig
is,is het Fentonproces (Fe 2+ /H 2 0j qua kosten gunstig voor dezuivering van (oever)grondwater.

Monuron

Monolinuroit Metobromuron

Unuron

Isoproturon

Diui

Bestrijdingsmiddel

Ajh. 2

Invloedvan toepassingvan 10en25mg/1waterstofperoxideopdeomzetting
vanatraziningrondwater.
'10mg/lH202 • 25mg/lH2Q2|

Experimenteel
In verschillende experimenten werden enerzijds atrazin en fenylureumherbiciden en anderzijds bentazon en chloorfenoxycarbonzuren gedoseerd. De bestrijdingsmiddelen werden opgelost in gedestilleerd water en na aanvullen met het betreffende grondwater
bedroeg de concentratie per besttijdingsmiddel 0,5Lig/l.Na dosering
van 10of25mg/l waterstofperoxide werden de reactievaten zonder
headspace gevuld met grondwatet. Deoplossingen werden gedurende 10minuten intensiefgetoerd, waarna Na2SOjgedoseerd werd
om het Fentonproces aftestoppen. Tenslotte wetden monsters genomen voor de analyseop bestrijdingsmiddelen en btomaat.

GrondwaterC

GrondwaterB

GrondwaterD

Watertype

Ajh. 3

Invloedvandezuurgraadop deomzettingvanbentazoneneenselectievan
chloorfenoxycarbonzurcn ingrondwaterA nadoseringvan10mg/lwaterstofperoxide.

Tabel1: Karakteristiekenvanhetgrondwatervooronderzoektenbehoevevanhet
Fentonproces.

Parameter
Parameter
pH
Fe-gehalte(mg/l)
NPOC>)(mg/l)
Br(Mg/l)

WatertypeA

WatertypeB

WatertypeC

Watertype D

7.1

6,7

5,5

7,4

7,4

13

5,i

2,6

1,7

i,S

0,8

2,2

79

95

70

125

Bentazon
'):NPOC:niet door ontgassing te verwijderen organische stof^f

Mecoprop

MCPA
2,4-DP
Bestrijdingsmiddel

Dicamba

H 2 0 !; Z2-1999
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toteenafname alsgevolgvandereactievan
waterstofperoxide met hydroxylradicalen.Het
effect vandeze'scavenging'reactieophet
procesrendement neemttoemeteenoplopendeconcentratiewaterstofperoxide. Organischestoffen kunneneveneenseenrolspelen
alsradicaalvanger ('scavenger').Demate
waatinditeffect drukt ophetrendementvan
hetFentonptocesisechternognietduidelijk.
Dematevanomzettingvanatrazinen
enkelefenylureumherbiciden inwatertypeD
(pH7,4)isbeperkt:15tot30procent.Deomzettingneemtdaarentegen stetktoenaarmatede
zuurgraadvanhetgrondwaterlageris.In
grondwatetC(pH5,5)werdatrazinvoormeer
dan75procentende fenylureumherbiciden
voormeerdan95procentomgezet.Deinvloed
vandezuurgraad isduidelijk geïllustreerdaan
dehandvanafbeelding 3.Verlagingvande
zuurgraad vangrondwaterAvan7,1 naar3
geeft bijeendoseringvan 10mg/lwaterstofperoxideeentoenameinomzettingtotcitca95
procentingevalvanmecoptop,MCPAen

alsaanvullingopdanwelvervangingvan
ozonisatieendecombinatievanozonen
waterstofperoxide isdevotmingvanhet
vetdachtcarcinogenebromaat.Tijdensde
experimenren inditonderzoek werd bromaat
nietgevormddanweibleefdevormingervan
beperkt tot <o,2pg/1(aantoonbaatheidsgrens).
Hetfeitdatbtomaatonderdetoegepaste
procescondities nietgevormdwordt kanals
volgtverklaard worden.Hetinhet
(grond)wateraanwezigebromidewotdtonder
invloedvanhydroxylradicalen viaverschillendestappen omgezet in-OBr,watvervolgens
verdergeoxideerdkanwordentotbromaat.In
aanwezigheid van(eenovermaataan)waterstofperoxide kanhet intermediair -OBrweer
gereduceerd wordenvoordathetverder
reageertmethydroxylradicalen oforganische
stoftotbromaatrespectievelijk gebromeerde
koolwaterstof(VonGunten enOliveras, 1997).
In de praktijk
VoortoepassingvanhetFentonptoces in

Fentonprocesinzuiveringsconcept

•

Invervolgonderzoek worden ondermeer
decontacttijd endematevanAOC-vorming
oplaboratoriumschaal onderzocht.Het effect
vanpteoxidatieopdebeluchtingzalopproefinstallatieschaalonderzochtmoetwotden. *
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2,4-DP.Ookdemoeilijkerafbreekbare dicamba
enbentazonwordenonderdezeconditiesmet
tespectievehjk 65en71 procentomgezet.
Deafname indeconcentraties vande
chloorfenoxycarbonzuren blijkt voormeer
dan95 procent hetgevolgvanoxidatieve
omzetting inplaatsvanverwijdering door
adsorptieaanijzervlokken. Ingevalvande
fenylureumherbiciden wordtalleendiuron
voorongeveer10 procentadsorptiefverwijderd.
Bromaatvorming
Eénvandebelangrijksre redenenvoor
onderzoek naaralternatieve oxidatieprocessen
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bestaandezuivetingsconceptendient waterstofperoxide gedoseerd tewotdenaananaëroobgrondwater.Dit ishetgevolgvanhet feit
dat ijzer(II)gemakkelijk met zuurstof
reageert,waatdoot deijzerionen niet meet
beschikbaar zoudenzijn voorhet Fentonproces.Dithoudt indat waterstofperoxide
vóórdebeluchtingaanhetwatergedoseerd
moetworden(zieafbeelding4).
Eenaantalbelangrijke parametersdie
medebepalendzijn ofhetprocesindepraktijk
toegepast zalgaan wordenzijn:
• minimaal benodigde contacttijd:
decontacttijd voothetbereikenvande

aqueous reactions (pH y8) ofIron(II) with hydrogen
peroxide:The phoco-fenron reaction f199z). Environ.Sei.
Techno!., z6, pag. 313- 319.

