bestrijdingsmiddelen.Afbeelding igeefteen
schematischeweergavevandezeeffecten.
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Hergebruik van nanofilnatic vooraaicve-kool/îlrrane levert m specifieke situaties een enorme
Kostenbesparing op.omdat nanofilrratie de negatieve invloed van natuurlijk organised materiaal
NOM opdeactieve-koolfilters verminden. Ditgeldt bijvoorbeeld wanneer deze combinatie wordt

Looptijden actieve-koolfilter van
100 jaar!
Eénvandemogelijkheden omdenegatieveinvloed vandeNOM-moleculen te
verminderen isdeverwijdering vanNOM
voorafgaand aande acrieve-koolfiltratie.
Bekend isdat nanofiltratic moleculen meteen
molgewicht bovendecirca200gram vrijwel
volledigverwijdert (Hofman e.a.,1993).
Gewoonlijk ishetaandeel van NOM-moleculenmeteenmol-gewichtgroterdan 200g/mol
inwatermeerdan90procent.Dit betekent dat
nanofiltratie het merendeel vandelastige
NOM-moleculen moet kunnen verwijderen,
waardooreendaaropvolgend koolfilter veel
beter benut kan worden voorde verwijdering
vanbestrijdingsmiddelen. Doorgebruik te
maken vaneensnellelaboratoriumtest (de
minikolomopstelling, ziefoto isonderzocht
welkelooptijdverlenging daadwerkelijk te
realiseren ismeteenvoorafgaande nanofiltratiestap.Hetgrotevoordeelvandezetest isdat
inrelatiefkortetijd (enkeleweken)en tegen
lagekosteneenschatting vandelooptijd van
actiefkool-filters onderpraktijkcondities kan
wordengegeven(MeerkerkenSiegers, 1995;
Hopman e.a.,1994).

toegepast voorontharding en verwijdering van bestrijdingsmiddelen. Hieronder volgt een onderbouwing aan de hand van de resultaten uit laboratoriumonderzoek. Een verdere onderbouwing op basis
van de resultaten van proefinstallatie-onderzoek wordt beschreven in het volgende nummer van
H . O dat op 13augustus a.s. uitkomt.
Actieve-koolfiltracie iseen door drinkwaterbedrijven veel toegepaste techniek voor de
verwijdering van bestrijdingsmiddelen uit het
ruwe water. In het algemeen wegen de kosten

rerenmetbestrijdingsmiddelen omadsorptieplaatsenenbovendien blokkerenzedeporiënin
deacrieve-koolkorrels.waardooreendeelvan
hetporievolumenietbeschikbaar isvoor

Voordeuitvoering vandeminikolomtesten iswatervandeproeflocatie Hammerflier
vanWaterleidingMaatschappij Overijssel
overgebracht naardelaboratoria vanKiwa.
Het betroftweetypen water:snelfiltraat en
snelfiltraat datovereen nanofiltratie-installatiewasgevoerd:hetnanofiltraat.Aanbeide
watertypen isophetlaboratorium 2 pg/1

vin nanofilrratie niet op tegen de besparingen
°Pdeacrieve-koolfiltratie. Uit globale kostprijsberekeningen blijkt echter dat de combinatie
van nanofilrratie en acrieve-koolfiltratie onder
bepaalde omstandigheden een interessante

A/b.1

InvloedvandeaanwezigheidvanNatuurlijkOrganischMatenaal (NOM)opdeadsorptievanbestrijdingsmiddelenaanacneve-kool:concurrentierussenNOM-moleculenenbestrijdingsmiddelen enponeblokkenna
doorNOM-moleculen.

optie is.Een voorbeeld isdesituatie waarin
zowel ontharding als verwijdering van bestrijdingsmiddelen geëffectueerd dient te worden:
de nanofilrratie wordt hierbij ook voor de

bestrijdingsmiddel

O NOM.^

ontharding gebruikt, waardoor opde pelletontbarding kan worden bespaard. In het artikel in
het volgende nummer van H . 0 zal ingegaan
worden opde resultaten van het door WMO en
Kwa uitgevoerde proefinstallatie-onderzoek
w

aarin het geschetste scenario wordt getoetst.

,r

«dat artikel zal ook meer in detail aandacht

besteed worden aan de kostenberekeningen. In
d't artikel wordt het concept en de toetsing
" v a n door middel van snelle laboratonumtesfcn beschreven.

Denegatieve invloed van de aanwezigheid
Van

natuurlijk organisch materiaal iseengevolg
vantweeeffecten:deNOM-moleculenconcur
H j O . 14, 1 5 1999
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bestrijdingsmiddelen toegevoegd, waarna
minikolomexperimenten zijn uitgevoerd
waarbij met snelfiltraat en nanofiltraat een
contacttijd van 20minuten isgesimuleerd. De
resultaten zijn weergegeven in afbeelding 2.
Uit deze afbeelding is te berekenen dat
met nanofiltraat als influent een looptijd van
een actieve-koolfilter met een contacttijd van
20minuten van circa 100jaar mogelijk is!Met
andere woorden de verwijdering van de NOMmoleculen door een voorafgaande nanofiltratiestap geeft een verlenging van de looptijd
van actieve-koolfilters met een factor 100.
Deze berekende tijdsduur komt overigens
al aardig in de buurt van een op basis van
eerder uitgevoerd onderzoek (Hopman e.x,
1991)gemaakte schatting van de (theoretisch
maximaal haalbare) looptijd van koolfikers bij
gebruik vangedemineraliseerd water van 500
jaar!

Snellelaboratoritimtestvooradsorprte-onderzoek:de minikolomopstclling.

0.6

3 0,4
>—snelfiltraat
I- nanofiltraat

g

o

200.000

A/b.2

300000
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Doorbraakcurvenvoordeverwijderingvanbentazondooractieve-koolfiltratie metsnelfiltraat(contactnjd
20minuten)ennanofiltraat (contactnjd20minuten).
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Doorbraakcurvenvoordeverwijderingvanbentazonmetactieve-koojftltratie metsnelfiltraat (contacttijd
20minuten)ennanofiltraat (contacttijd 3,6"minuten).
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Een meer praktische toepassing
Voor de praktijk iseen looptijd van 100
jaar natuurlijk niet interessant. Een andere
mogelijkheid, namelijk een verkorting van de
contacttijd, waardoor de investeringskosten
sterk kunnen worden verminderd, iswel interessant voor de praktijk. Om die reden is een
experiment uitgevoerd waarbij de combinatie
van nanofiltratie en actiefkool-filtratie met
een contacttijd van 3,6minuten is gesimuleerd. Dedoorbraakcurve uit dit experiment is
weer vergeleken met dedoorbraakcurve voor
actiefkool-filtratie met 20minuten contacttijd
zonder voorafgaande nanofiltratie. De resultaten van deze experimenten zijn weergegeven
in afbeelding 3.
Uit deze afbeelding blijkt dat zelfs met een
relatief korte contacttijd van 3,6minuten de
looptijd van een actiefkool-filter met een
voorafgaande nanofiltratie nog driejaar
bedraagt. De conclusie kan dus zijn dat een
voorafgaande nanofiltratie de NOM-moleculen zogoed verwijdert dat zowel de contacttijd
van deactieve-koolfiltratie kan worden
verlaagd alsde regeneratiefrequentie van
actieve-kool kan worden teruggebracht. Met
andere woorden zowel de investeringskosten
als de variabele kosten van de actieve-koolfiltratie worden verlaagd. Deextra kosten van
nanofiltratie wegen niet op tegen de besparingen op de actieve-koolfiltratie. Uit globale
kostprijsberekeningen blijkt echter dat de
combinatie van nanofiltratie en actieve-koolfiltratie onder bepaalde omstandigheden toch
een interessante optie is.Een voorbeeld is de
situatie waarin zowel ontharding als verwijdering van bestrijdingsmiddelen geëffectueerd
dient te worden: de nanofiltratie wordt hierbij
ook voor de ontharding gebruikt, waardoor de
pelletontharding overbodig wordt.

als alternatieve voorzuivering ofals extra
desinfectiebarrière. Het onderzoek zal zich
richten opde vergelijking van de besparingen
door de looptijdverlenging van de actievekoolfilters en deextra kosten dieeen gevolg
zijn van duurdere membranen en de benodigde extra energie.

>•"*"~snelfiltraat
* " nanofiltraat
~* verdundsnelfiltraat
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Doorbraakcurvesvoordeverwijderingvanbentazondooractieve-koolfiltratie metsnelfiltraat,verdund snelfiltraat ennanofiltraat (contactnjdactieve-koolvijfminuten).

Het isvan belang op te merken dat onder
praktijkomstandigheden de nanofiltratiestap
zelfook reeds voor een verlaging van de
concentratie bestrijdingsmiddelen zorgt
(Hofman e.a., 1993).Dit betekent dat de resultaten van de combinatie nanofiltratie/actievekoolfiltratie onder praktijkomstandigheden
nog beter uitpakken dan hier beschreven.

Veelbelovende laboratoriumresultaten
Mede naar aanleiding van deze veelbelovende laboratoriumresultaten isdoor WMO
besloten om in samenwerking met Kiwa een
proefinstallatie-onderzoek uit te voeren naar
de verwijdering van bestrijdingsmiddelen,
kleur en hardheid met behulp van nanofiltratie en actieve-koolfiltratie. Op deze wijze kan
het hierboven beschreven concept op proefinstallatieschaal getoetst worden. De resultaten
van dit onderzoek, inclusief kostprijsberekingen worden in het artikel "Verwijdering van
kleur, hardheid en bestrijdingsmiddelen•
m.b.v. nanofdtratie en actiefkool-filtratie" in
H 2 0 van 13augustus a.s. beschreven.

traat zodanig verdund dat de concentratie
NOM (DOC)hetzelfde isalsin het nanofiltraat: de hoeveelheid NOM in het verdunde
snelfiltraat en in het nanofiltraat is hetzelfde.
De molecuulgrootteverdeling isechter sterk
verschillend: in het nanofiltraat bevinden zich
alleen de kleine NOM-moleculen. De resultaten van deze experimenten zijn weergegeven
in afbeelding 4.De influentconcentratie
bedroeg circa 2ug/1.Degesimuleerde contacttijd van het snelfiltraat bedroeg 10 minuten;
van het verdunde snelfiltraat en het nanofiltraat bedroeg degesimuleerde contacttijd
1,8 min.

De negatieve invloed van de aanwezigheid
van NOM-moleculen op de adsorptiecapaciteit van actieve-kool voor bestrijdingsmiddelen wordt aanzienlijk verminderd door een
voorafgaande nanofiltratiestap. Deop laboratoriumschaal vastgestelde rendementsverbetering zal onder praktijkomstandigheden nog
groter zijn, omdat nanofdtratie zelfook een
significante verlaging van de concentratie
bestrijdingsmiddelen oplevert. Op basis van
globale kostprijsberekeningen lijkt de combinatie nanofiltratie/actieve-koolfiltratie een
interessante optie indien ontharding en
verwijdering van bestrijdingsmiddelen gerealiseerd dient teworden. Het concept wordt
momenteel op proefinstallatieschaal getoetst.
Indien ontharding geen rol speelt, is de
combinatie van nanofiltratie en actieve-koolfiltratie teduur. Indien desinfectie gecombineerd dient te worden met deverwijderng van
bestrijdingsmiddelen, levert de combinatie
LMWCO-ultrafiltratie/actieve-koolfiltratie
misschien een goede mogelijkheid. Dit wordt
nu nader onderzocht, f

LITERATUUR

Hofman,J„ Noij, Th., Kruithof,!, en Schippers,J. (19513):
"Verwijdering van bestrijdingsmiddelen en andere organi-

Uit dezeafbeelding is te concluderen dat
het nanofiltraat een veellangere looptijd oplevert dan het verdunde snelfiltraat. Dit kan
worden gezien alseen sterke aanwijzing dat
met name grotere NOM-moleculen van
invloed zijn op de looptijd van actieve-koolfilters. Het verwijderen van de relatief grote
NOM-moleculen isde belangrijkste bijdrage
aan de looptijdverlenging van actiefkool.

sche microverontreinigingen met nanofikratie", H.O
i » X pajjina J5S>-jef5.
Hopman, R. {1996):"Kool:nu nogactiever tegen bestrijdingsmiddelen", H.0 1996,nr.12.
Meerkerk M. en Siegers, W.[199s): "De minikolomopstellina",
Kiwa-rapportSWIp5ii2, Nieuwegein.
Hopman, R., Meerkerk, M„ Slepers, W. en Kruithof ]. (1594):
"Mmicolumn testsfor the evaluation ofpesticide removal
byadsorption". Water Supply, Vol. 14,Amsterdam, 1994,
pagina 49-60.

Kostenbesparing
Welk mechanisme is van belang
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