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Actieve-koolfilttatie iseen belangrijke
zuiveringsstap indedrinkwaterbereiding.De
processtap iseenuitstekendebarrièrevoorde
meestebestrijdingsmiddelen.Destandtijd van
deactieve-koolfiltets wordtbepaalddoorde
orgamsche-stof(humuszuren, fulvinezuren,
e.d.)inhetwaterendoordeconcentratieende
eigenschappen vanhette verwijderen
bestrijdingsmiddel. Omdatdestandtijd vande
actieve-koolookvooreengrootdeeldekosten
vanhetprocesbepaalt,ishetnuttigeeneerste
indicatie tehebbenvandezestandtijd vootde
verschillendebestrijdingsmiddelen dieinde
ruwwaterbronnen voorkomen.Inhetvetleden
werdvooraldepolariteit vanhet bestrijdingsmiddelgebruikt alseersteindicatie(Blum,

15192).Afbeelding i laatechterziendatergeen
verband bestaat tussendeoctanol/waterverdeling(Kow)1'enhetmoment vandoorbraak2'
tijdens eenmimkolomexperiment.
Waarschijnlijk wordtdedoorbraakvan
bestrijdingsmiddelen nietalleen bepaalddoof
depolariteitmaarookdoorandere moleculaire
eigenschappen alsdiffusiesnelheid, molecuulgrootteendepotentieom waterstofbruggen
tevormen.Erisdusbehoefte aaneen'overall'
adsorptieparameterdiealditsoorteigenschappen inééngetalkanvangen.
Definitie relatief-doorbraakmoment
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dering van bestrijdingsmiddelen door adsorptie.
Hierbij worden mixen van bestrijdingsmiddelen (2ug/l perbestrijdingsmiddel) aan
natuurlijk water toegevoegd en over kolommetjes met gemalen actieve-koolgeleid.Dedoorbraakcurven vandeverschillende bestrijdingsmiddelen worden vervolgens online gemeten
(Hopman 1594,Meerkerk 1995).In afbeelding2
ishet resultaat vaneen dergelijk minikolomexperiment met 'Mix-3'weergegeven.
Debestrijdingsmiddelen in de mix beïnvloeden elkaar onderling nauwelijks. Deopgeloste organische-stof isdegrootste concurrent
op het adsorptie-oppervlak omdat de concentratie daarvan vele malen hoger is (drinkwater
in Nieuwegein ~ 2800ug/l). Het relatief-doorbraakmoment van een bestrijdingsmiddel
wordt berekend uit her doorbraakmoment van

Tabel 1:

percentage doorslag (%)

Ajb. 2:

Doorbraakcurvesvanbestrijdingsmiddelen (Mix-3)ml>ctdrinkwatervanNieuwegeingemetengedurende
een minikolomexperiment.

%doorbraak
atrazin

Relatievedoorbraakmomentengemetenin
hetdrinkwaterinNieuwegein.Dewaarden
zijndegemiddeldenvantweemimkolomexpcrimcntenmetverschillendecontactnjden.

Bestrijdingsmiddel

Mix van triazines
mettibuzin
propazin
cyanazm
atrazm
simazin

atrazin Co,totaal=2 ug/l
triazines Co,totaall=10 ug/l
mix3

Relatief doorbraakmoment

Co,totaal=20 ug/l

NP-bestr Co,totaal=34 ug/l

0,6

o,7
o,7
1,0

Ajb.3:

DoorbraakvanatrazininhetdrinkwatervanNieuwegeinvergelekenmetdedoorbraakvanatrazinindedrie
mixen.Inde legendaisdetotaleconcentratiebestrijdingsmiddelenaangegeven.

2,1

Mix-3 negen bestrijdingsm
bentazon
0,2
MCPP
0,2
metribuzin
0,6
atrazin
1,0
pirimicarb
0,9
> 6,0
metamitron
diuron
5,6
MCPA
1,0
DNOC
2,0
Mix van NP-bestrijc ingsmi
bromacil
0,6
chloorfenvinfos
i,7
cyanazin
o,7
desethylatrazin
1,1
desisopropyl-atrazin
2,1
desmetryn
1,3
1,0
atrazin
dimethoaat
1,0
ethoprofos
1,1
metribuzin
o,6
parathion-ethyl
>5.i
terbutryn
o,9
terbutylazin
0,8
vamidothion
o,9

het betreffende bestrijdingsmiddel gedeeld
door het doorbraakmoment van atrazin tijdens
hetzelfde experiment. Derelatieve doorbraakmomenten zoalsgemeten voordrie mengsels
van bestrijdingsmiddelen in het drinkwater in
Nieuwegein zijn samengevat in tabel 1.
Deinvloed van de mix van bestrijdingsmiddelen opde individuele doorbraak van
bestrijdingsmiddelen isweliswaar klein ten
opzichte van de invloed van de overige organische verbindingen in het water, maar de
invloed iszeker niet verwaarloosbaar. In
afbeelding 3isde doorbraak van atrazin als
enig bestrijdingsmiddel in het drinkwater van
Nieuwegein en atrazin in dedrie mengsels
(Mix-ttiazines,Mix-3e n Mix-NP,zieook tabel
1)weergegeven.Duidelijk istezien dat indien
er meer bestrijdingsmiddelen in de mix aanwezigzijn, de doorbraak eerder plaatsvindt. De
gedachte isdat dezelfde (extra) concurrentie
dezelfde gevolgen heeft voor de andere
bestrijdingsmiddelen en dat het relatief-dootbraakmoment daardoor onafhankelijk is van
het gebruikte mengsel.Dat dezeaanname in
ieder geval niet tot grote fouten leidt, blijkt uit
het feit dat voor het relatief- doorbraak-

moment van metribuzin steeds 0,6wordt
gevonden onafhankelijk van de mix (zie tabel
1).Ook het relatieve doorbraakmoment gevonden voor cyanazin in het mengsel van triazines isgelijk aan de waarde gemeten in het
mengsel van NP-bestrijdingsmiddelen.
Doordat de doorbraak van individuele
bestrijdingsmiddelen genormeerd wordt naar
de atrazin-doorbraak isde index redelijk ongevoeligvoor verschillen in watertypes, adsorbentia en procescondities (zieafbeelding 4).De
nauwkeurigheid van de parameter is redelijk,
en voor een eerste indicatie acceptabel.

Biologische afbraak van
bestrijdingsmiddelen
Dein tabel 1 opgenomen waaiden zijn
gemeten ondet omstandigheden waar biologische afbraak van besrrijdingsmiddelen vrijwel
is uitgesloten. In praktijkfilters moet echter,
afhankelijk van het bestrijdingsmiddel, rekening gehouden worden met biologische
afbraak en zal doorbraak in diegevallen veel
later optreden dan op basis van het relatievedoorbraakmoment wordt ingeschat. Het relatieve-doorbraakmoment isdan ook een 'worsrcase' benadering.
H20

231998

4"

P L A T F O R M

Vergelijking relatief-doorbraakm o m e n t m e t doorbraak in proefinstallaties
In proeffilters van deWMO (Vechterweerd) en Waterbedrijf Groningen (De Punt)
zijn experimenten uitgevoerd met duurdoseringen van mixen van bestrijdingsmiddelen.
Atrazin was in beide gevallen in de mixen aanwezig zodat ook hier berekening van relarievedoorbraakmomenten mogelijk was.De resultaten zijn weergegeven in tabel 2en 3.De conclusie isdat de relatieve doorbraakmomenten
gemeten in minikoiomexperimenten redelijk
correleren met relatieve-doorbraakmomenten
in proeffilters. Hoewel de nauwkeurigheid

• watertypeA. adsorbens A. procesconditieA
• watertypeA. adsorbens A, procesconditieB
D watertypeB. adsorbens A. procesconditieC

relatief
doorbraakmoment 4.

• watertypeC

B.procesconditie 0

• watertypeC

adsorbens B, procesconditieC

• watertypeD

adsorbens A. proceseendrtieC

• watertypeE. adsorbens A. procesconditieA

i

• watertypeF, adsorbens A. procesconditieA

fciLX-j

uL

Jiitfftinr i n
^

Aft).4:

j

Relarieve-doorbraakmomentengemeteninminikoiomexperimentenmetmix-3.Doorbraakvanmetamitron
isinleenvandeexperimentenwaaraenomen.Inweeexperimentenishetexperimentstopgezet voordat
doorbraakvanHuron konwordenvastgesteld(aangegeven meteenpijlindegrajtek].

Conclusies
Polariteit in de vorm van log(Kow) zegt
weinig over doorbraak van bestrijdings-

relatieve doorbraakmomenten
Minikolom Proefkolom Proefkolom Proefkolom Proefkolom
experiment contacttijd
contacttijd
contacttijd
contacttijd
(zie tabel 1) = 7 m i n
= 10 m i n
= 15 m i n
= 20 m i n
bentazon
pirimicarb
metamitron

0,2

0,2

0,4

o,9

0,8

1,0

0,4
0,8

-

-

> 6,0

diuron

5,6

DNOC

2,0

Tabel2:

> 4,6
> 4,6
4,6

:index<
niet zeer groot is,is de 1
voudig en snel hulpmiddel om adsorptieeigenschappen van bestrijdingsmiddelen in te
schatten.

0,4
1.0

middelen in actieve- koolfiltratie.
Het relatief-doorbraakmoment is een
nieuwe index die uitsluitend afhankelijk
isvan eigenschappen van bestrijdingsmiddelen en onafhankelijk van het type
actieve-kool, watertype of procescondities.
Het relatief-doorbraakmoment geeft snel
een eerste indicatie voor de verwijdering
van een bestrijdingsmiddel.
De nieuwe index correleert met waarnemingen in proeffilters.

Resultatenproefkolommenmetactieve-kool(F400)indeproejhalinVechterweerd.
1)Polaire stoffen hebben een lage K„w,apolaire stoffen hebben een hoge K<,w
relatieve doorbraakmomenten
Minikolom
experiment
(zie tabel 1)

bentazon
diuron
DNOC

Proefkolom
contacttijd
=6 min

Proefkolom
contacttijd
= 13 m i n

Proefkolom
contacttijd
= 25 m i n

2)Het doorbraak-moment wordt gedefinieerd als het moment, uitgedrukt in bedvolumes ofdagen, waarbij de effluentconcentratie
bestrijdingsmiddel de norm van 0,1 (Jg/1overschrijdt f

0,2

0,4

5,6

>3,8

Blum, D.J.W., Suffct, I.H., 'Developmentofamethod topredict

2,0

1.6

the adsorption oforganic chemicalsonactivated carbon'

o,5

0.5
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