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Verwijderingvankleur,
hardheidenhestrijdingsmiddelendoornanofdtratieen
actieve-koolfdtratie
E. B E E R E N D O N K , KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES
J. VAN PAASSEN, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ OVERIJSSEL
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Doorvoorafgaande nanofiltratie kanderegeneratiefrequentie bijactieve-koolfilrratie eenfactor 13
verlaagdworden,terwijl daarbijdecontacttijd een/actor5lager is.Nano/iltratievóóractieve-kooljiltratieverwijdertNatuurlijk OrganischMateriaal (NOM).NOM beïnvloed bijverwijderingvan
bestrijdingsmiddelen hetrendementvandeacticvc-kooljilters negatie/Alsdaarnaast oiuhardmgen
kleurverwijdering vanbelangzijn, kunnen dekostenbijhetgebruik vannanojiltratieenactievekoolfiltratie concurrerenmetpelletontharding enacticve-kooljiltratie bijtoepassingvannanofiltratie indeelstroom.Doortoepassing vannano/iltratie opanaëroobgrondwater kunnen dekostennog
verderverlaagdworden.
Bovenstaandeconclusieszijn aangetoond
metbehulp vanlaboratorium- en proefinstallatie-onderzoek doorWaterleidingMaatschappijOverijssel (WMO)enKiwa(zieafbeelding 1).Inhetlaatste nummer vanH20(nr.
14/15van16julij.L,pag.19] ishetconcept
nanofiltratie -actieve-koolfikratie endetoetsingvanditconceptmetbehulpvansnelle
laboratoriumtesten uitgebreid beschreven.In
ditartikelwordtingegaanophetdaaropvolgende proefinstallatie-onderzoek.

ongewenstenevenproducten kunnenvormen.
Tentweedezijn debiologischestabiliteitvan
hetgeproduceerdewaterende verwijdering
vanbestrijdingsmiddelen enandereorganischemicroverontreinigingen vanbelang.

Hetonderzoek isuitgevoerd opdelocatie
Vechterweerd.Indetoekomst wordthier
mogelijk eenzuiveringgebouwd vooreen
drinkwaterproductiestation. Alsruwwaterbron iseenmengselvanoevergrondwateren
grondwater (verwachteverhouding80:20)
gebruikt.Hetoevergrondwater is afkomstig
uitdeVecht.Inhetopgepomptewater moeten
vooralkleur,methaan, hardheid enorganische
microverontreinigingen worden verlaagd.Om
uitdezegrondstofdrinkwater tebereidenis
hetvolgendescenarioopgesteld:voorzuivering
doormiddelvanplaatbeluchting, voorfilrratie,
berging,beluchting,na-filtratie enberging.
Vervolgensvindt een deelstroombehandeling
plaatsvannanofiltratie en actieve-koolfikratie
enerzijds enalleenactieve-koolfikratie anderzijds.
Denanofiltratie iseendrietraps installatie.Iederdrukvatbevatvier4x40 inch
membraanelementen. Bijhetonderzoekis
gebruikgemaakt vanHydranauticsPVD-i
membranen indeperiodedecember 1996t/m
december 1997. Vanafjanuari 1998 zijnTriSep
TS80membranen geïnstalleerd.
Deinstallatie isgevoedmet het effluent
vandevoorzuivering meteendebietvancirca
8,0kubiekemeter peruur.Derecoveryisingesteldop80procent zodatongeveer6,4kubieke
meter peruur productgeleverd is.Omscaling
tevoorkomen isdezuurgraad vandevoeding
verlaagd tot6,1 metbehulp vanzoutzuurdose-

Tijdenshetonderzoekzijn tweeactievekoolfikersgebruikt:ééndirectnadevoorzuivering,deander isgevoedmetpermeaatvan
de nanofiltratie.

Deproejinstallacie(nanojiltratieenactieve-koolfiltratie)teVechterweerd

Proefinstallatie-onderzoek
Hetonderzoekisuitgevoerd inhetkader
vanhetonderzoeksprogramma voorde
Bedrijfstak Waterleidingbedrijven waarbijde
rendementsverbetering van actieve-koolfiltratie(voordeverwijdering van bestrijdingsmiddelen)doorvoorafgaande nanofiltratie vastgesteld is.Tevensiseendeelvanhetonderzoek
inopdracht vandeAmericanWaterWorks
AssociationResearch Foundation(AWWARF)
uitgevoerd,waarbijdriescenario's(actievekoolfiltratie, nanofiltratie eneen combinatie
vannanofiltratie enactieve-koolfikratie) zijn
onderzocht.Descenario'szijn teneerste
beoordeeld opproductiecapaciteit ende
verwijdering vanstoffen diebij desinfectie
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Bestrijdiiigsmiddelenonderzoek
In september en oktober 1996is onderzoek
uitgevoerd naar de verwijdering van bestrijdingsmiddelen door nanofiltratie. De resultaten (Beerendonk, 1997)laten zien dat de acht
onderzochte bestrijdingsmiddelen voor minimaal 87procent worden verwijderd.
Vervolgens is in de periode december 1996
t/m mei 1998onderzoek uitgevoerd naar de
verwijdering van bestrijdingsmiddelen door
actieve-koolfiltratie. Hierbij iseen mix van
bestrijdingsmiddelen gedoseerd aan de
voeding van twee koolfilters. De concentraties
van degedoseerde bestrijdingsmiddelen zijn
gedurende het onderzoek geanalyseerd in het
in- en effluent van beide koolfilters. Tevens is
het water na 10en 20minuten contactrijd, bij
het actieve-koolfilter direct na de voorzuivering, geanalyseerd. Bij het actieve-koolfilter na
de nanofiltratie ishet water alleen onderzocht
na twee minuten contacttijd.
Resultaten
Debelangrijkste resultaten van het
bestrijdingsmiddelenonderzoek zijn weergegeven in afbeelding 2.Alleandere doorbraakmomenten zijn weergegeven in tabel 1.Bentazon is het bestrijdingsmiddel dat bij beide
actieve-koolfilters alseerste doorbreekt
(concentratie GROTERDAN 0,1Lig/l).Bij het
filter direct na devoorzuivering isdit na circa
50dagen (17l/g bij 10minuten contacttijd en
een influentconcentratie van circa 2Mg/1)-Het
actieve-koolfilter na de nanofiltratie breekt na
circa 375dagen door (673l/g bij een contacttijd
van 2 minuten). Dit betekent een looptijdverlenging met circa een factor 13bij een 5maal
kortere contacttijd. Hierbij dient te worden
vermeld dat geen rekening isgehouden met
verwijdering van bentazon door nanofiltratie
(aangezien de bestrijdingsmiddelen na nanofiltratie zijn gedoseerd).Omdat bentazon ook
door nanofiltratie goed wordt verwijderd, isde
verwachte looptijdverlenging nog veel groter
dan een factor 13.
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Ajb.2:

Doorbraakvan bentazonbijAKF (contacttijd 10 minuten)enNF-AKF(contacttijd2minuten).

Dekleur van het water na de voorzuivering iscirca 18mg Pt/l.Na 10of20 minuten
actieve-koolfiltratie isdit door verse kool
verlaagd tot de analysegrens; na circa drie
maanden isde verwijdering circa 20procent
per 10minuten contacttijd. Door nanofiltratie
isde kleur verlaagd tot < 3mg Pt/l, zodat de
actieve-kool na nanofiltratie nauwelijks kleur
verwijdert.
Het calciumgehalte isdoor nanofiltratie
met circa 50procent verlaagd van 80tot40
mg/l (oftewel circa 2tot 1 mmol/1).Om een
hardheid van 1,5 mmol/1te realiseren iseen50
procent deelstroombehandeling bij de nanofiltratie dus voldoende.
Conclusies
Debelangrijkste conclusies van het onderzoek tussen december t99t>en vorigjaar mei
zijn:
Deactieve-koolfiltratie na de voorzuivering krijgt continu natuurlijk organisch
materiaal mer het voedingswater aangevoerd. In de beginperiode wordt dit nog

Doorbraakvanbestrijdingsmiddelen bijactievc-kooljiltratieennanojïltratie-actieve-koolfiltratie(in
dagenenl/g]
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verwijderd, waarna de adsorpriecapaciteit
afneemt totdat er nauwelijks meer verwijdering plaatsvindt.
Bij actieve-koolfiltratie na nanofiltratie
vindt nauwelijks aanvoer van organische
sroffen plaats aangezien deze componenten bijna altijd door de nanofiltratie zijn
verwijderd. Soms iser toch DOC,UVextinctie ofkleur aangetoond na nanofiltratie, hetgeen door acrieve-koolfiltratie
reeds na twee ofvier minuten contacttijd
geheel isverwijderd (enkele uitzonderingen bij de kleur).
Dedoorbraak van bentazon bij actievekoolfiltratie direct na de voorzuivering
vindt bij 10minuten contacttijd plaats na
circa 50dagen (17l/g) en bij 20 minuten
contacttijd na 146dagen (25l/g, bij een
influentconcentratie van circa 2ug/1).Na
voorafgaande nanofiltratie breekt bentazon pas door na circa 375dagen (673 l/g)
bij een contacttijd van twee minuten
(ofwel een looptijdverlenging met circa
een factor 13bij een vijfmaal kortere
contacttijd). Er isdus sprake van een
aanzienlijke rendementsverbetering voor
deverwijdering van bestrijdingsmiddelen
doordat bij de voorafgaande nanofilrratie
het gehalte aan NOM (DOC)voor bijna
100procent is verlaagd.
Kosten
Voor het bereiken van degewensre waterkwaliteit kunnen verschillende zuiveringscenario's worden gebruikt. Een vijftal scenario's
isopgesteld, waarna de kosren per scenario
zijn uitgerekend om de scenario's te vergelijken.Desamengestelde scenario's zijn weergegeven in afbeelding 3.De procestechnologische
uitgangspunten zijn gekozen op basis van de
proefinstallatieresultaten en ervaringen elders.
Daarnaast zijn de financiële en economische
uirgangspunten van WMO gebruikt.
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zoekpunten zijn de nitrificatie in de filtratiestappen na de nanofiltratie en de verwerking
van deconcentraatsttoom na anaërobe nanofiltratie.
Bij de nadere vaststelling van de toekomstige zuivering kunnen de volgende criteria
meewegen (naast exploitatiekosten):
drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit,
bedrijfsvoeringaspecten,
bedrijfszekerheid en flexibiliteit,
ruimtegebruik,

•

bestuurlijke,juridische en organisatorische aspecten,
realisatietermijn
en het energieverbruik en milieu (bijvoorbeeld met behulp van eenLCA-studie).

f/V

1

LT

Samengesteldescenario's('verklaringvanajkomngen intabel2).
LlTERATUUR

Deresultaten van de kostenberekeningen
(per zuiveringsproces en -scenario] zijn weergegeven in tabel 2.Bijde berekeningen zijn de
kosren voor behandeling en/ofafvoer van her
concentraat bij nanofiltratie niet meegenomen. Degrondwaterheffing iswel in de totaalkosten opgenomen.
Uit de kostenberekeningen zijn de
volgende conclusies getrokken:
Door de toepassing van nanofiltrarie vóór
actieve-koolfiltratie wordt actieve-koolfiltratie aanzienlijk goedkoper.
Toepassing van een deelstroom nanofiltratieverdient de voorkeur. Hierdoor is geen
opharding meer nodig en iser minder
actieve kool nodig in de deelstroom zonder
nanofiltratie (door de lagere hydraulische
belasting).
Er is een extra voordeel in kosten voor een
deelstroom nanofiltratie op anaëroob
grondwater doordat de beluchting en
snelfiltratie voor een lagere capaciteit
nodig zijn.
Bij nanofiltratie op anaëroob grondwarer
heeft dezuivering na de nanofiltratie een
lagere capaciteit nodig dan de voorzuivering bij nanofiltratie op aëroob water. Bij
roepassing van nanofiltratie op devolledige waterstroom moetjaarlijks 9x106
kubieke meter worden voorgezuiverd. Bij
deelstroom nanofiltratie isjaarlijks een
nazuivering nodig voor 8x 106kubieke
meter.
Bij de nazuivering na de nanofiltratie op
anaëroob grondwater iseen enkelvoudige
beluchting en filtratie voldoende terwijl bij de
voorzuivering voor nanofiltratie op aëroob
grondwater een dubbele beluchting en filtratie nodigis.

Alseen keuzegemaakt moet worden
tussen de verschillende scenario's op basis van
kosten, lijkt toepassing van deelstroom nanofiltratie de voorkeur teverdienen. Bij deze
scenario's (opanaëroob en aëroob grondwater)
zijn de exploitatiekosten ongeveer gelijk aan
het scenario met pelletontharding -actievekoolfiltratie - snelfiltratie. Daarnaast ismet de
nanofiltratie een betere barrière aanwezig
tegen organische microverontreinigingen en
zal stijging van de kleur en hardheid in de
zuivering met nanofiltratie makkelijker
kunnen worden opgevangen.
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Devoor- en nadelen van nanofiltratie op
anaëroob grondwarer dienen echter nog te
worden vastgesteld. Twee resterende onder-

Tabel 2:
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Kostenvandezuiveringsscenario'szoalsvermeldmafbeelding 3 (totalekostenenkostenperzuiveringsstapinguldensperkubiekemeter).

proces

scenario-1

scenario-2

plaatbeluchting
dubbellaagsfiltratie
beluchting
snelfiltratie
pelletontharding
snelfdtratie
nanofiltratie
actieve-koolfiltratie
opharding
actieve-koolfiltratie na
nanofiltratie
uv-desinfectie
grondwaterheffing
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