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Adsorptie van meerdere componenten
Wanneerwatermeerdere componenten
bevatdieaandekooladsorberen,zalercompetitieomdeadsorptieplaatsen optreden.De
adsorptiecapaciteit vandekoolzalvoorelke
component afnemen tenopzichte vande
adsorptiecapacititeit vande afzonderlijke
component.

Biologischactieve-koolfiltratie:
kennisintegrerentotéénmodel
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Pre-oxidatie voorafgaand aankoolfiltratie resulteert in biologischactieve-koolfiltratie. DezeverwijdertDOC,organischemicroverontreinigingen inlietbijzonder,effectiever dan conventionele Icoolfilrrarie.Overenkeledeelprocessen diehierbijoptreden(massatransport,adsorptie en biodegradatiej
bestaat veelkennis.Eenaantaleffecten kan echternogmetgoedgekwantificeerd worden.Omde
ontbrekende kennisoptedoen iseenonderzoek begonnen.Geprobeerd wordtookallekennis in een
model teintegreren. Dit moetleidentoteenbeterbegripeneeneffecricvcrgcbniik vanbiologisch
actieve-koolfiltratie.
Korrelkoolofgranular activated carbon
(GAC) wordtindedrinkwaterbereiding toegepastomorganische koolstofverbindingen uit
hetwaterteverwijderen. GACwordtalsinds
deeerstehelft vandetwintigsteeeuwtoegepastomgeur,smaakenkleur tevermindeten.
Nadat indejarenzestigbekend werddatvele
ruwwaterstallozeorganische microverontreinigingen,waaronder bestrijdingsmiddelen,
bevatten werdhetdoelvanGACuitgebreid
naarhetverwijderen vanorganische microverontreinigingen inhetalgemeen.
Indejaren tachtigennegentigontstonden belangrijke nieuweinzichten.DOCbleek
nagroeiindrinkwaterdistributiesystemen te
veroorzaken.Verwijdering vandezenutriëntenwerd wenselijk.
LagereDOC-beladingsgradenvandekool
resulterendaarnaast ineffectievere verwijderingvanorganische microverontreinigingen
enhiermeeineenverlagingvandereactivatiefrequentie. GAC, voorafgegaan doorpre-oxidatie,resulteerdeineennieuwproces:biologisch
actieve-koolfiltratie ofbiologicalactivated
carbon(BAC). Eengangbare pre-oxidatietechniekisozonisatie.Pre-oxidatieoxideertde
DOC-verbindingen, waaronderdeorganische
microverontreinigingen, gedeeltelijk. Hierdoorwordthet gedeeltelijkgeoxideerdeDOC
beterbiodegradeerbaar.BACverwijdertDOC
waaronderorganische microverontreinigingen
effectiever danGAC:delooptijden vanBAC
zijn ongeveertien keerzolangalsvanGAC.

MetnameinEuropawordtsteedsvaker
naardemogelijkheden voorbiologischezuiveringgekeken.Biologischeafbraak vanDOCin
eenactieve-koolfilter combineerteenläget
nutriëntenniveau meteeneffectievere verwijderingvanorganische microverontreinigingen
Biologischezuivering heeft geenofeenlaag
chemicaliënverbruik, eengeringeslibproductie,geenbrijnproductie engeenvotmingvan
(desinfcctie)nevenproducten.
Adsorptie van organische stof aan
actieve kool
Wanneerwater,waarineenorganische
stofisopgelost,incontactstaatmetactieve
kool,zaldezestofaandekooladsorberen.
Gelijktijdig vindt inmindeteofmeerdere
matedesorptieplaats.Naverloopvantijd stelt
zicheenevenwichtin tussen ad-endesorptie.
Hoge(evenwichts)concentraties vandestofin
hetwaterresulteren inhoge beladingssgraden
vandekool.
Derelatietussendeevenwichtsconcenttatieendebeladingsgraad wordtdeadsorptieisothermgenoemd.Deadsorptie-isothermis
voorelkestofenvoorelkekoolsoortweer
anders.Demeestgebruikteadsorptieisotherm isdeFreundlich-isotherm.
Ineencontinu doorstroomd koolfdterzal
zich tijdens hetfiltratieproces eenadsorptiefront doorhetfilterbed verplaatsen.Achterhet
front isdebeladingsgraad vandekoolinevenwichtmetdeinfluentconcentratie. Voorhet
front wordtdestofniet aangetroffen.

Indeevenwichtstoestand (adsorptieisotherm)isdeadsorptie vaneenbepaalde
component gelijkaandedesorptie.Wanneer
eenandere,sterker adsorberende component
incontact metdekoolkomt,zullensteeds
meeradsorptieplaatsen metdesterkeradsorberendecomponentbezetworden.Dezwak
adsorberende component wordt verdrongen.
Ineenaantalgerapporteerdegevallenzijnde
concentraties vaneencomponent inhet effluentzelfshogerdandieinhet influent.

Voorveelcomponenten verlooptde
desorptielangzaam.Ditbetekentdatde
componentdieeenadsorptieplaatsalseerst
bereiktdezelangetijd bezet houdt.Deadsorptiesnelheidvooteencomponent dielaterarriveertzalsignificant kleinerzijn in vergelijking
totzijn adsorptiesnelheid zonderdezezogenaamdevoorbelading.Uiteindelijk zaltoch
dezelfdeevenwichtstoestand tussendecomponenten inhetwaterenopdekoolbereikt
worden.Gesteldwordtdatheteffect vanvoorbeladingslechtstijdelijk is,dochwel significantkan zijn.
Adsorptie DOC
DOCiseenverzamelparameter voor
tallozeverschillendeorganische koolstofverbindingen.DetotaleDOC-concentratie
bedraagtgewoonlijk enkelemg/l.Bijdrinkwaterbedrijven bestaatDOCvooreengrootdeel
uit humuszuren. Humuszuurmoleculen zijn
relatiefgroot;hun afmetingen liggenin
dezelfde ordegroottealsdievandemicroporiënvandekool.Hetmassatransport naarde
adsorptieplaatsen, diezichgrotendeelsinde
microporiën bevinden,issignificant beperkt
doordeafmetingen vandemoleculen.Naarmatehetfiltratieprocesvordert kunnende
poriënhelemaalverstopt raken:zogenaamde
porieblokkering.
Biodegradatie DOC
Inallenatuurlijke omgevingen,ookineen
koolfilter, kunnen bactetiënlevendie
voedingsstoffen afbreken. Demeestsimpele
algemenebenaderingvoor DOC-verbindingen
isCnHmOn.Deformule voorvolledigemineralisatieis:CnH2nOn+ nO,=>nCO,+nH20.Voor
devolledigemineralisatie van 1 molDOCis
dusongeveer i molzuurstofnodig, oftewel
2,7mgzuurstofpermgDOC.
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Bioregeneratie
Op de vestiging Weesperkarspel van Gemeentewaterleidingen
Amsterdam is onderzoek verricht naar biologisch actieve koolfiltratie. Devoeding bestond uit DOC-rijk oppervlaktewater. De belangrijkste kenmerken zijn: toegepaste ozondosering voor koolfiltratie
1,5 - 2mg/l O,;Empty BedContact Time 40minuten; 5-5,5 mg/l
DOC; 8-14mg/l 0 2 ;50-120 pg/1 AOC; temperatuur 4-22°C.
Bijgaande afbeeldingen laten enkele resultaten van twee proeffilters
zien.Afbeelding 1 toont deDOC-concentraties van de in- en effluenten.Afbeelding 2geeft dezuurstofconcentraties weer. Het zuurstofverbruik en de DOC-afname zijn bepaald. In afbeelding 3zijn de
temperatuur en de verhouding tussen het zuurstofverbruik en de
DOC-afname te zien.
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In deeerste5000uur isdeDOC-verwijdering vooral het gevolg van
adsorptie; daarna lijkt vrijwel uitsluitend biodegradatie op te treden.
Na de adsorptieve fase isdeverhouding tussen zuurstofafname en
DOC-afbraak 'szomers groter dan 's winters (zieafbeelding 3).De
variatie in deDOC-afbraak iskleiner dan de variatie in het zuurstofverbruik. Het lijkt erdus op dat 's winters DOCaan dekool adsorbeert die dan 'szomers biologisch wordt afgebroken.

In ruwwater voor de drinkwaterbereiding
zullen meestal de eenvoudig afbreekbare stoffen reeds zijn afgebroken. Het DOC van onbehandeld ruwwater bestaat daarom voor het
merendeel uit moeilijk ofniet biologisch
afbreekbare stoffen. Debiodegradatie in
conventionele GAC-filters ismeestal te
verwaarlozen.
P r e - o x i d a t i e + GAC = BAC
Door organische srofin ruwwater te
oxideren voordat het een koolfilter wordt
ingeleid, wordt het DOCbeter biologisch
afbreekbaar. Bij eenjuiste pre-oxidatie wordt
een significant deel van het DOCin het koolfilter afgebroken. Koolfiltratie voorafgegaan
door een lichte pre-oxidatie wordt daarom
biologisch actieve-koolfiltratie genoemd.
Tijdens de oxidatie van DOCneemt de
polariteit ervan toe,waardoor het DOCslechter adsorbeert. Door de afgenomen adsorprie
en door de biodegradatie daalt de beladingsgraad op de koolen blijven er meer adsorptieplaatsen vrij voor organische microverontrei.
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Verhoudingzuurstojverbruik/DOC-afname

Merk op dat voor volledige mineralisatie van 1 gram van een gemiddeld DOC-molecuul circa 2,7gram zuurstof nodig is.Wanneer de
verhouding beneden de 2,7ligt treedt voornamelijk adsorptie op:dit
gebeurt gedurende de eerste7maanden en 'swinters.Wanneer de
verhouding boven de 2,7komt, overtreft de biodegradatie de
adsorptie:er vindt bioregeneratie plaats.

nigingen. In de praktijk isgebleken datBAC
effectiever isdan GACin het verwijderen van
DOCin het algemeen, en organische microverontreinigingen in het bijzonder.
Interactie verschillende processen
In het totale BAC-proces spelen verschillende mechanismen een rol.Dete verwijderen
stoffen moeten eerst door een vloeistoffilm
naar de koolkorrel diffunderen. Vervolgens
moeten de stofdoor de poriën naar het kooloppervlak diffunderen. Daar kan dan adsorptie
en/ofbiodegradatie plaatsvinden, eventueel
treedt daar ook weer desorptie op.Ten slotte
moeten eventuele reactieproducten (koolstofdioxide]via porie- en vloeistofdiffusie uit de
kool verdwijnen.
Waarschijnlijk issteeds één van dedeelprocessen maatgevend voor de verwijderingssnelheid van DOC,welkedat is kan van geval
tot geval verschillen en is vaak niet duidelijk.
Hoewel polaire bestrijdingsmiddelen slechrer
aan kool adsorberen dan humuszuren, worden
ze relatiefbeter verwijderd. Dit duidt erop dar

in dit geval het massatransport de beperkende
factor isvoor de verwijdering van humuszuren. Ook over de interactie tussen adsorptie en
biodegradarie wordt slechts gegist. Enkele
hypothesen zijn:
bacteriën komen uitsluitend voor op het
externe oppervlak en in de macroporiën
van de kool;
aan de kool dient een bepaalde hoeveelheid DOC-verbindingen geadsorbeerd te
zijn, voordat zich een biofilm kan omwikkelen;
bioregeneratie (ziekader):
van extern kooloppervlak en macroporiën
door het grazen van bacteriën;
van microporiën door exrracellulaire enzymen ofdoor desorptie ten gevolge van
plaatselijke negatieve gradiënten.
Onderzoek
Inmiddels iseen aantal drinkwatergerelateerde bedrijven gezamenlijk onderzoek naar
BAC en een nieuwe reactivatie-techniek
gestart (zieH 2 0 nr. 10,pagina7).
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Hetonderzoekzalzichmet name richten
opdeinteracties tussen massatransport,
adsorptieenblodegradatie.Doordezeinteractiesbeter tebegrijpen moethet mogelijk
wordenhetBAC-procesbeter tebegrijpen en
tebeschrijven ineen simulatiemodel.
Voordeontwikkelingvanhetmodel
zullen verschillendeexperimenten op proefinstallatieschaal uitgevoetd worden.Gedacht
wordtonderandereaan hetvariërenvan
oxidatieregimes,verblijftijden en/ofsnelheden
enconfiguraties vandekoolfilters.Verder
vindt onderzoek plaatsnaarnieuweoxidatie-

technieken,dekarakteriseringvandebiologischeactiviteitopkoolennaareennieuwe
reactivatietechniek.
Dekenniswordtgeïntegreerd ineensimulatiemodel.Metbehulpvanditmodelkanhet
BAC-procesverdergeoptimaliseerd worden. De
waterkwaliteitwordtverbeterd,tegengeringere
kosteneneenlageremilieubelasting. *
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Had je maar...
alles vanbodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van uop ons, en houden deze voor u in dehand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
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• diepe boringen

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

-1-1

('saitjema b.v.
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Schoon water,
schone leidingen.,
Tevan maakt h<
een stuk simpe
Hygiëne in(drink)
watersystemen heeft
hoge prioriteit.
j ij
Met de reinigings-en
!
desinfectieproducten van , .
Tevan, waaronderhet
effectieve Herlisil, beschikt /
u over betrouwbarewapens •'
tegen elke vervuilingen
y
besmetting. Succesvolle
^
ervaringen in Nederlanden in
^
diverse andere Europeselanden
\
onderstrepen dat. Bovendienzijn
alle Tevan-producten voorzienvaneen
Kiwa-ATA-certificaat.
Wilt uweten welke Tevan-producten uw werkeen
stuk simpeler kunnen maken, neemdan contact metons
op of raadpleegInternet: www.tevan.nl
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