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Enkelegrondwaterputten van het productiestation Noordbargcres te Emmeti van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) bevatten
het oplosmiddel 1,4-dioxaan in lage concentraties'. De herkomst hiervan isnog onbekend en
wordt momenteel onderzocht. De aangetrojfen
hoeveelheid van 0,5u.g/1blijft nog ruim onder
de norm van 3pg/1die voorhet Nederlandse
drinkwater wordtgehanteerd.
Deze norm isdoorRIVM bepaald op basis van
Amerikaans onderzoek. Losdaarvan streeft
WMD ernaar om lageregehaltes te realiseren in
het reme water.
Om voorbereid te zijn op een mogelijke
stijging van deconcentratie in het ruwe water
en eventuele normoverschrijding is het van
belang om na tegaan welke mogelijkheden er
zijn om 1,4-dioxaan te verwijderen. Daarom
zijn in eerste instantie enkele zuiveringstechnieken onderzocht met behulp van snelle
laboratoriumtesten en zijn in tweede instantie
de praktische toepassingen in een bureaustudie vastgesteld.

Laboratoriumonderzoek
Op laboratoriumschaal zijn de volgende
processen voor verwijdering van 1,4-dioxaan
onderzocht2:
actieve-koolfiltratie,
acticve-koolvezelfiltratie,
geavanceerde oxidatie (met ozon en waterstofperoxide),

Uit het laboratoriumonderzoek blijkt dat:
Adsorptie aan actieve-korrelkoolen actievekoolvezclsgeen mogelijkheden biedt voor

menten van 1 tot 3 weken de looptijd
van een koolfilter onder praktijkomstandigheden tevoorspellen. Hierbij
kunnen tegelijkertijd vier kolommen
worden bedreven waarin verschillende
praktijkfiltets kunnen worden gesimuleerd.Met behulp van de kolommen kunnen bijvoorbeeld verschillendekooltypes,contacttijden ofwatettypesworden vergeleken.

Bij degrondwarerwinning van het producticstation Noordbargeres van Waterleidingmaatschappij Drenthe wordt sinds enige maanden het oplosmiddel 1,4-dioxaan aangetoond in lage
concentraties in het water van enkele winputten. Et is nog geen inzicht in de toekomstige concentraties, maar om voorbereid tezijn op een mogelijke stijging van de concentratie in het
ruwe water, zijn de mogelijkheden voor verwijdering en/ofomzetting van 1,4-dioxaanal op
laboratoriumschaal onderzocht. Ook is vastgesteld welke toepassing in de praktijk de voorkeur
verdient.
Uit het onderzoek blijkt dat geavanceerde oxidatie en hyperfiltratie beide goede mogelijkheden bieden om 1,4-dioxaan te verwijderen tot onder de voorlopige drinkwaternorm van 3 u.g/1.
Bij beide processen iseen nabehandeling nodig om het reine watet aan deeisen voor drinkwater te laten voldoen.
Voorde praktijksituatie verdient geavanceerde oxidatie de voorkeur boven hyperfiltratie
omdat bij hyperfiltratie de reinwaterproductie met 20%afneemt en een oplossing voot het
afvoeren van de concentraatstroom moet worden gezocht. Daarnaast is uit kostprijsberekeningen (voor de uitbreiding van Noordbargeres) gebleken dat hyperfiltratie een factor 1 à 2
duurder isdan geavanceerde oxidatie.
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Het onderzoek is uitgevoerd met water uit
enkele verontreinigde grondwaterputten dat
gezuiverd is met een dubbele beluchting en
snelfiltratie.
Bij het laboratoriumonderzoek is gebruik
gemaakt van laboratoriuminstallaties die in
het collectieve onderzoek van de waterleidingbedrijven zijn ontwikkeld. Met deze installaties kan in enkele dagen (voor oxidatie- en
membraanfiltratie-onderzoek) tot enkele
weken (voor adsorptie-onderzoek 5) een onderzoek worden uitgevoerd. Degebruikte testopstellingen en mogelijkheden zijn vermeld in
kader 1,2 en 3.

Laboratoriumonderzoek adsorptie
Met deafgebeelde installatie kan onderzoek naar adsorptie van organische microverontreinigingen aan actieve-koolen/ofactieve-koolvezels worden uitgevoerd. Het ismogelijk om met experi-
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hyperfiltratie.
Omdat 1,2-dichloorpropaan ook aanwezig
isin het ruwe water van Noordbargeres is deze
verbinding ter vergelijking ook in het onderzoek meegenomen. Voor 1,2-dichloorpropaan
geldt een norm van 0,1ug/1voor drinkwater.

de verwijdering van 1,4-dioxaan gedurende
realistische looptijden van de filters. Verwijdering van 1,2- dichloorpropaan iswel
mogelijk: bij de influentconcentratie van
2ug/1en een contacttijd van 20 minuten
bedraagr de looptijd minimaal circa 30000
bedvolumina, wat in de praktijk een looptijd van circa400dagen oplevert.
Geavanceerde oxidatie met ozon en waterstofperoxide biedt goede mogelijkheden
voor deomzetting van 1,4-dioxaan (zie
afb. 1).Bij een 03/-DOC-verhouding van
circa 0,85g/g (ozondosis =1,5 mg/l) en een
H,0 ; -dosis van 3mg/l wordt al 80%
omzetting bereikt. Daarnaast kan door
verhoging van de ozondosis het omzettingspercentage worden verhoogd.
Deomzetting van 1,2-dichloorpropaan
door geavanceerde oxidatie is veel lager,
namelijk maximaal40%.
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Verwijdering ofomzettingvancirca 80%
1,4-dioxaanisdusmogelijk met hyperfdtratie
ofgeavanceerdeoxidatie.Hierdoor kunnen
concenrraties inhetruwwatervan 15 ug/1
wordenomgezetofverwijderd tot 3 ug/1.Door
verhogingvandeozondosis kunnendoor
geavanceerdeoxidatieookhogereconcentratiesinhetruwwater totonderdenorm wordenomgezet.
Ook1,2-dichIoorpropaanwordtdoorde
genoemdeprocessenverwijderd. Bijgeavanceerdeoxidatieisdeverwijdering matig,maar
aangezienactieve-koolfiltratie 1,2-dichloorpropaangoedverwijdert enditprocesnaoxidatienodigis,biedtdittoch mogelijkheden
voordeprakrijk.

Laboratoriumonderzoekozouisatie of
geavanceerdeoxidatie (metozonen
waterstojperoxide)
Bijhetlaboratoriumonderzoek metde
afgebeelde installatievoorozonisatieof
geavanceerdeoxidatiewordteencontinuewaterstroomgeozoniseerd (eventueelkandaarvoor waterstofperoxide
wordengedoseerdingevalvanonderzoeknaargeavanceerdeoxidatie).Inhet
effluent vandeopstellingkunnen bijvoorbeeldderestconcentratie vanorganischemicroverontreinigingen en/ofde
bromaatvorming wordenvastgesteld.
Doorhetuitvoeren vaneenreeksexperimenten (in ï tot5dagen)onderverschillendeomstandigheden kan bijvoorbeelddeinvloed vandoseringen,
watertemperatuur ofpHwordenvastgesteld.

Hyperfiltrade meteenrecentontwikkeld
ultra-lage-drukmembraanlevertgemiddeldeverwijderingspercentages opvan
circa95% voor 1,4-dioxaanen1,2-dichloor-

Tabel 1

propaan(bijlagerecovery).Onderpraktijkomstandigheden bij 80%of90%recoveryzaldeverwijdering waarschijnlijk
lagerzijn (geschatopminimaal 80%).

Praktijkmogelijkheden voor uitbreiding van de huidige zuivering
Metbehulpvandeconclusiesvanhet
laboratoriumonderzoek zijndemogelijkheden
vooraanpassingvandezuiveringteNoordbargeresineenbureaustudie onderzocht4. De
belangrijkste doelstellinghierbij wasdatde
toekomstigezuiveringdeverontreinigingen
1,4-dioxaanen 1,2-dichloorpropaantotonder
denormkanverwijderen. Ookmoet hetreine
wateraandeanderenormen vanhetWaterlei-

Vergelijking van deverschillendescenario's m.b.v.devoor-en nadelt

Scenario

Voordelen

Nadelen

Hyperfdtratie aaneindevanhuidige
zuivering

Deproductiecapaciteit van hyperfilrrarie
isrelatiefmakkelijk tevergroren.
Bij100%behandelingworden toekomstige
verontreinigingengoed verwijderd.

Bijnaallecomponenten wordentotzeer
lageconcentraties verwijderd.
Deafvoer vandeconcentraatstroom.
Deproductiecapaciteit daaltmet20%door
afvoer vanconcentraat(verliesvangrondwater).

Hyperfiltrarie oponbeluchtgrondwater

Idemalshyperfdtratie aaneindevande
zuivering.
Vandehuidigezuiveringiseendeelniet
nodig.
Waarschijnlijk geenproblemenmetbiologischevervuilingvandemembranen.

Idemalshyperfdtratie aaneindevande
zuivering.
Dewinningendoseringen dienenonder
vollediganaërobeconditiesplaatstevinden.

GeavanceerdeoxidariemetO / HO,
actieve-koolfiltratie en UV-desinfectie

Omzetting van1,4-dioxaanis afhankelijk
vandeOj-dosering.

DevormingvanAOCendemogelijkevormingvanbromaaten/ofanderenevenproducten.
Verhogingvandeproductiecapaciteitis
moeilijker realiseerbaardan bij hyperfil-

GeavanceerdeoxidatiemetUV-straling/
H O,actieve-koolfdtrarie en UV-desinfecrie

Zoweldeproductie-alsomzettingscapaciteitzijn simpeltevergrotendoor uitbreidingvanhetaantalunits.
Waarschijnlijk nauwelijks vormingvan
bromaat.

Procesisrelatiefonbekend inNederland.
Het energieverbruik.
DeonbekendevormingvanAOC en/of
andere(schadelijke) nevenproducten.

*)Opbasisvanvergelijking vandoseringen engegevens vanander onderzoek wordtoverigensgeen hogebromaatvorming verwacht (waarschijnlijk < 0,5 Llg/1).
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lende scenanoszrjnweergegevenin
Laboratoriumonderzoek membraanfiltratie
Voorhettesten vanverschillendemembranen iseenmembraan testapparaat ontwikkeld.
Tweecellenbevatten eenenkel
vlakmembraan.Metdetwee
anderecellenwordteenspiraalgewonden membraan gesimuleerd.M.b.v.eenkortonderzoek
(1 tot5dagen)kunnenverschillendemembranen wordenvergelekenenkanbijvoorbeeld de
verwijdering vanorganische
microverontreinigingen worden onderzocht

dingbesluit enVEWIN-Aanbevelingenvoldoen.
Bijdestudieisrekeninggehouden met
hypothetischeconcentraties van7en 15ug/I
1,4-dioxaanen 1 en3 ug/11,2-dichloorpropaan
inhetgrondwater.Ermoetworden opgemerkt
datdezehogeconcentratiesgekozenzijnvoor
descenariostudieen kostenberekeningen
i.v.m.maximalebelastingvandezuiveringin
een'worst-case'situatie.
Toepassing hyperfiltratie
Hyperfiltratie kanwordentoegepastop
onbeluchtgrondwaterenaanheteindevande

Omzetting van 1,4-dioxaan en 1,2-dichloorpropaan (1,2-DCP) doorßmvanccerie

huidigezuivering.Inbeidegevallen iseen
hardheidscorrectie(m.b.v.CO-ofNaOH-doseringenmarmerfdtratie) nade hyperfiltratie
noodzakelijk.
Toepassing geavanceerde oxidatie
Toepassingvangeavanceerdeoxidatie
vindtplaats nadehuidigezuivering, waarbij
geavanceerdeoxidatiealsozon/ waterstofperoxideofmet UV-straling/waterstofperoxide
kanwordenuitgevoerd.Inbeidegevallenis
eennabehandeling met actieve-koolfiltratie
noodzakelijk voordeverwijdering vanhet
test-waterstofperoxidc en1,2-dichloorpropaan
datbijgeavanceerdeoxidatiematigwordt
omgezet.Nadeactieve-koolfilttatie isdesinfectiemetbehulpvanUV-stralingnodig.

oxida-

Debovenstaande vierscenario'szijn
onderzochtvoortoepassingindepraktijk.
Daarbijzijn descenario'sbeoordeeldopde
waterkwaliteit vanhetreinewater,devoor-en
nadelenvandegebruikte zuiveringsprocessen
enverschillen ingeschatte exploitatiekosten
vandenieuwezuiveringsptocessen.
Deresultatenvandebuteaustudie,devergelijkingendevoor-ennadelenvandeverschil-

tabel ]

Conclusies
Uitdevergelijking vandescenario'skan
geconcludeerd wordendat,opbasisvande
gehanteerde uitgangspunten, uitbreidingvan
dehuidigezuiveringmethyperfiltratie -hardheidscorrectieofgeavanceerdeoxidatie-actieve-koolfiltratie -UV-desinfectie mogelijk is. In
beidegevallen kanhetreinewatervoldoenaan
degesteldeeisenvoorverwijdering van 1,4dioxaanen1,2-dichloorpropaan.Ookbijeen
deelstroombehandeling (75%) met hyperfiltratiekaneraandenormwordenvoldaanbijeen
maximaaldioxaangehaltevan7ug/1inhet
ruwewater.Bijeennoghogereconcentratie
van1,4-dioxaaninhetgrondwateriseenhoger
deelstroompercentage noodzakelijk(100%
behandelingbij 15ug/11,4-dioxaan).
Daarnaast kanhetreinewatervoldoenaan
alleanderekwaliteitseisenvoordrinkwater na
toepassingvandegenoemde nabehandelingen.
Deberekendeexploitatiekosten voorde
uitbteidingvanNoordbargeres met hyperfiltratiezijn eenfactor 1 à2 hogerdandievan
geavanceerdeoxidatie(plus actieve-koolfiltratie).Daarbij isvanbelangdatbijeenwinning
van5MmVjernahyperfiltratie slechtscirca4
Mm3/j reinwaterwordtgeproduceerd doordat
derecoverybijdehyperfiltratie maximaal80%
is.
Opbasisvandeuitgangspunten, resultaten,kostenberekeningen enervaringenkan
wordengeconcludeerddateenuitbreidingvan
dehuidigezuiveringmetgeavanceerdeoxidatie-actieve-koolfiltratie enUV-desinfectie de
voorkeurverdient.Dekostenbij toepassing
vanhyperfiltratie zijn beduidend hoger,terwijldeproductiecapaciteit lagerisenereen
oplossingvoordeafvoer vandeconcentraatstroomgezochtmoetworden.
Alsbeslotenwotdtomgeavanceerdeoxidatietoetepassen,danisernogeenkeuze
tussenozon/waterstofperoxide enUV-straling/waterstofperoxide mogelijk.«

Summary
LITERATUUR

AtlocationNoordbargeres from WaterworkscompanyDrenthe thesolvent 1,4-dioxanehas
beenfound insomeofthegroundwaterwells.Inthefuture itmaybenecessarytoremove 1,4dioxanetomeetthetempotarydrinkingwaterstandard (3 ng/1).Therefore thepossibilitiesto
remove1,4-dioxanehavebeeninvestigated atlaboratory scaleandthe(dis)advantagesand
costsfotpracticalusehavebeendetermined.
Fromthe laboratorytestsitcanbeconcluded thatbothadvancedoxidationandreverseosmosisoffer goodpossibilities totemove1,4-dioxane.Forpracticalusebothprocessesneed followuptreatment tomeetthedrinkingwaterstandards.
Usingadvancedoxidation ispreferable toreverseosmosisbecauseofthelowerproduction
withreverseosmosis(20%concentrate-stream).Alsothecostsforreverseosmosisarehigher
thanadvancedoxidation.

24

H20

151998

1.

ANP [1997).Waterpur Emmen door vervuiling tfC5iotcn.

2.

Beerendonk, E.F., Hopman, R. {1997).Verwijdering van

3.

Hopman, R. [1995]. Minikolom versnelt onderzoek naar

4.

Beerendonk, E.F., Hopman, R. {1997).Scenariostudie uit-

H2O [30], no. 14, p. N29.

1,4-dioxaan uitgrondwater. Kiwa KOA97.068.

toepassing actieve-koolfiltratie. H2O (28},no.3, p.88.

breiding zuivering Noordbargeres. Kiwa KOA97.172.

