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Wordenhormoonverstorende
stoffen(EDC's)doorbestaande
drinkwaterzuiveringen
verwijderd?
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Uit een oriënterend, op laboratoriumschaal, uitgevoerd onderzoek blijkt dat de meeste huidig toegepaste en toekomstige zuiveringstechnieken, met uitzondering van coagulatic-sedimentatie,goed in
staat zonden moeten zijn veel voorkomende hormoonverstorende s[o||iii ookwel endocrine disrupting compoundsojEDC'sgenoemdj uithetoppervlaktewater teverwijderen. Amitrol lijkt als enge
onderzochtestoj slecht teverwijderen door bijvoorbeeld acticvc-koolfiltrntic, maar isgoed verwijderbaar metozon.
Dehormoonverstorende stoffen worden
zeerfrequent en op veellocaties gesignaleerd
in het oppervlaktewater vanNederland, dat
ook wordt gebruikt voor de drinkwaterproductie2).Het tot nu toe nationaal (LOES-project) en
internationaal uitgevoerde onderzoek was met
name gericht op het vóórkomen van hormoonverstorende stoffen in het milieu en het benoemen vande emissiebronnen zoals effluenten
van afvalwaterzuiveringen. Overde verwijderingvandezestoffen door waterzuiveringstechnieken isde informatie echter beperkt. Uit
literatuuronderzoek naar de verwijdering van
hormoonverstorende stoffen door drinkwaterzuivering blijkt dat met name gegevens
beschikbaar zijn over membraanfiltratie en in
mindere mateoveroxidatieen adsorptie3J.
Opzet onderzoek
In het kader van het bedrijfstakonderzoek,
dat KiwaWater Research samen met de Nederlandse waterleidingbedrijven uitvoert, zijn
enkele relevante zuiveringstechnieken getest
op deverwijdering van een aantal veelvoorkomende hormoonverstorende stoffen. De onderzochte zuiveringstechnieken waren coagulatie/sedimentatie, ozonisatie,
actieve-koolfiltratie, UV/H,0 2 en nanofiltratie.
Detechnieken zijn gekozen aan de hand van
het literatuuronderzoek, waaruit degeschikt-

heid van deverschillende technieken in
beperkte matekon worden vastgesteld. De
experimenten zijn oplaboratoriumschaal uitgevoerd.Deresultaten zijn weliswaar, met uitzondering van coagulatie/sedimentatie, niet
volledig vertaalbaar naar praktijkinstallaties,
maar geven eengoedeindruk van de mogelijkheden van de zuiveringstechnieken.
Deonderzochte stoffen zijn gekozen op

Afb. 1:

basis van aanwezigheid, verdachte oestrogène
werkingen mobiliteit. Het betreft de hormonen oestron, i7CX-ethinyloestradiolen iyßoestradiol,deweekmakers diethylfthalaat,
di(iso-butyl)fthalaat en di(n-butyl)fthalaat,
het door de industrie veel toegepaste bisfenol
A,debestrijdingsmiddelen carbendazim,
amitrol en de bestrijdingsmiddelen atrazin en
bentazon als referentiestoffen.
Resultaten
Afbeelding i geeft voor oestron, amitrol en
carbendazim de verwijdering weer door drie
gebruikelijke zuiveringsmethoden. Voor een
volledige beschrijving van de resultaten wordt
verwezen naar Siegers t.dß.
In tabel 2isde verwijdering vermeld van
deonderzochte hormoonverstorende stoffen
doordeverschillendezuiveringsstappen. De
doorbraakmomenten van destoffen op de
actieve koolzijn bepaald ten opzichte van bentazon.Met dezebenadering kan de doorbraak
worden voorspeld in een praktijkkolom. Deze
meetlatmethode isgepubliceerd in H 2 0 nr.23
uit 1998, pag.40-421).Opgemerkt dient te
worden dat dedoorbraak van bentazon in de
praktijk altijd vroegplaatsvindt (eenfactor 0,2
ten opzichte van atrazin).Een toegekende
kwalificatie vanzeergoed ten opzichte van
bentazon dient dan ookgerelativeerd te
worden naar dein depraktijk optredende
doorbraak van bentazon.
Het blijkt dat de meeste oppervlaktewaterzuiveringen goed in staat zouden moeten
zijn deonderzochte hormoonverstorende stoffen teverwijderen tot eenacceptabel niveau.
Tijdens decoagulatiestap isde verwijdering
over het algemeen relatieflaag.Amitrol iseen
stofdiemogelijk zorgen baart.Ozon en nanofiltratie blijken goed in staat amitrol te verwij-

Verwijdering vanoestron,amitrol encarbendazim doorrespectievelijk coatjulatie, ozonisatie en actieve-kooljiltratie.
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Uitvoering experimenten
Bijalleexperimenten zijndestoffen gedoseerdopeenindividueelniveauvan 5 pg/1.Dezeinde
praktijk nietvoorkomendehogeconcentratieisgekozenvanwegederelatiefhogeonderste
analysegrensvandebepalingsmethode,welkespeciaalisontwikkeldvoorditonderzoek.De
bepalingsmethode isontwikkeldvoorhetsimultaan kunnenanalyserenvanzoveelmogelijk
stoffen vanwegedebesparingopdeanalysekosten.Dehormonen blekenmetdemethodeniet
teanalyserenenzijnuiteindelijk doorTNOVoedingbepaald.Tevensbleekkwantitatieveanalysevandefthalaten nietmogelijk,omdatcontaminatie metfthalaten ergmoeilijk tevoorkomenwas.
Metuitzonderingvancoagulatie/sedimentatieiswatergebruikt nasnelfiltratievanzuiveringsstation Leiduin(GWA).Ditwaterisindepraktijkgeschiktvoordegekozenzuiveringstechnieken.Voorcoagulatie/sedimentatie isgebruikgemaaktvanLekkanaalwater (influent
WRKNieuwegein).
Deexperimenten zijn uitgevoerd metdeozonopstelling,deminikolomopstelling(actievekoolfiltratie),hetbekerglasapparaat (coagulatie/sedimentatie),hetmembraantestapparaat en
deUV-labopstelIing.DezeopstellingenzijndoorKiwaontwikkeldomonderzoekoplaboratoriumschaal mogelijk temaken.Deomstandigheden vandeverschillendeexperimenten staan
vermeldintabel1.

deren.Totslotdientnogmaalsopgemerktte
wordendatderesultatenindicatiefzijn.Voor
hetvaststellenvandewerkelijkeprestatiesvan
waterzuiveringsinstallaties isonderzoekop
proefinstallatie-of praktijkinstallatieschaal
noodzakelijk.
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Tabel 1:

Omstandigheden van de laboratoriumexperimenten

ZOOZ.I41U).
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zuiveringstechnologie

middel

omschrijving

coagulatie/sedimentatie
actieve-koolfiltratie

FeCl3-dosering
Chemviron F-300fractie
9o-ro6pm inminikolom
ozondosering

doseringvan0-1-2-4-8mgFe/l
simulatievan20minleegbed
contacttijd
doseringvan0-1-1,4-1,8-2,4g/g
O3/DOC
7.500-10.000-15.000-20.000J/m 2

SiegersW., E, Beerendonk, G. IJpelaar en S. Heijman
[ZOOT,]. Removal oj"endocrine disrupting compounds
during drinking water treatment. Laboratory experiments.

ozonisatie
UV/HA

middendruk UV-lamp
(200-400nm),
H,0 2 -dosering

nanofiltratie

TrisepTS-80

Tabel2:

H z 0 2 10 mg/l

duploflat celltestmetrecirculatie
flux 10l/m2.h

Overzichtvandeverwijderingvandehormoonveretorendestoffenàoorde zuiveringstechnieken.
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