Desinfectie en afbraak van bestrijdingsmiddelen door ozonisatie
en geavanceerde oxydatie

Inleiding
WZHZ gaat de zuivering van het
produktiebedrijf Herenplaat uitbreiden om
de komende jaren de drinkwaterkwaliteit
te kunnen garanderen. In 1990 is er een
raamplan opgesteld, waarin uitgangspunten en streefwaarden zijn vastgelegd
[Kruithof etal, 1990],
Een belangrijk uitgangspunt is handhaving
van een dubbele desinfectiebarrière
waarbij geen breekpunt- en nachloring
meer worden toegepast.
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Virussen en onder andere coliforme
bacteriën moeten door de hoofddesinfectie zijn afgedood. Koloniegetallen
moeten door de nadesinfectie worden
teruggebracht tot onder de norm.
Een tweede belangrijk uitgangspunt is
albraak van bestrijdingsmiddelen, andere
schadelijke organische microverontreinigingen en reuk- en smaakstoffen tot
onder de norm door een oxydatieve
zuiveringsstap. Actieve-koolfiltratie is een
extra veiligheidsbarrière voor organische
microverontreinigingen.
De primaire functie van de actievekoolfiltratie is afbraak van biologisch
afbreekbare stoffen.
WZHZ overweegt het volgende
zuiveringsschema voor de Berenplaat:
- microzeving
- coagulatie
- vlokkendekenfiltratie
- snelfiltratie over actieve kool
- ozonisatie, eventueel gecombineerd met
waterstofperoxyde-dosering
- actieve-koolfiltratie
- LTV-desinfectie.
De doelstelling van de ozonisatiestap is
tweeledig: hoofddesinfectie en afbraak van
organische microverontreinigingen.
Geavanceerde oxydatie kan worden
toegepast voor afbraak van verbindingen
die moeilijk door ozonisatie worden

Samenvatting
In een samenwerkingsverband tussen Waterleidingbedrijf Zuid-Holland-Zuid
(WZHZ) en KIWA is een laboratoriumonderzoek uitgevoerd naar de desinfectie
door ozonisatie en oxydatieve afbraak van bestrijdingsmiddelen door ozonisatie en
geavanceerde oxydatie. Het onderzoek is uitgevoerd ter onderbouwing van de
uitbreiding van het produktiebedrijf Berenplaat.
Er zijn vijf ladingsgewijze ozonisatie-experimenten met verschillende
ozondoseringen uitgevoerd. Daarnaast zijn vijf experimenten uitgevoerd waarbij
achtereenvolgens ozon, waterstofperoxyde en nogmaals ozon zijn gedoseerd. De
C*t (desinfectiecriterium als maat voor de vereiste logeenheden afdoding voor
verschillende micro-organismen) en de afbraak van 27 geselecteerde bestrijdingsmiddelen zijn vastgesteld. Bij aanvang van het onderzoek is ervan uitgegaan dat
de volledige desinfectie door ozonisatie zou plaatsvinden. Dit leidde tot C*t=4.
In een later stadium is aan alle voorafgaande zuiveringsstappen ook een
desinfecterend vermogen toegekend. Dit leidde tot een aangepast C*t-criterium
voor ozonisatie van 2.
C*t=2 en C*t=4 zijn bereikt bij een ozondosis van respectievelijk 2,2 en 2,6 mg/l
(bij 20°C en p H 8 ) . Beneden een ozondosis van 1,8 mg/l is de C*t op
laboratoriumschaal bijna nul (bij 20°C en p H 8 ) .
De definitieve C*t-methodiek en het definitieve Ot-criterium voor de praktijkinstallatie zullen worden vastgesteld op basis van vereiste afdoding van microorganismen met correctie voor verblijftijdspreiding en watertemperatuur.
Van de 27 bestrijdingsmiddelen worden er 21 voor 95% door 2 tot 4 mg/l ozon
afgebroken. 95% afbraak van atrazin, chloorvenfinvos en ethoprofos wordt bereikt
bij een ozondosis van 5 tot 7 mg/l. Voor 95% afbraak van dicamba, fosfamidon en
dikegulac is meer dan 7 mg/l ozon nodig. Dicamba, dikegulac, chloorfenvinfos,
fosfamidon en prometryn worden aanzienlijk effectiever afgebroken door ozon en
waterstofperoxyde dan door ozon alleen.
Van de bestrijdingsmiddelen die de laatste jaren in de Maas zijn aangetroffen in
concentraties boven de EG-norm van 0,1 //g/l worden diuron, dimethoaat en
metolachloor gemakkelijk door ozon afgebroken. Van atrazin en simazin wordt
door dosering van 2,2 mg/l ozon maximaal ongeveer 0,3 //g/1afgebroken tot
0,1 //g/l. Voor afbraak van hogere concentraties kan ozon en waterstofperoxyde
worden gedoseerd.

afgebroken, waaronder bestrijdingsmiddelen, gedurende perioden dat deze
stoffen in hoge concentraties in het ruwe
water voorkomen.
WZHZ overweegt het volgende oxydatie/
hoofddesinfectie-regime toe te passen:
- hoofddesinfectie vindt plaats door
ozonisatie. De meeste bestrijdingsmiddelen worden afgebroken tot onder de
norm.
- als additionele afbraak van bestrijdingsmiddelen is gewenst, wordt waterstofperoxyde gedoseerd. Hierna vindt een
tweede ozondosering plaats. De optimale
waterstofperoxyde/ozon-verhouding voor
afbraak van bestrijdingsmiddelen ligt net
boven 0,35:1 g/g (stoechiometrisch). Voor
de beperking van de bromaatvorming
wordt dosering van een overmaat
waterstofperoxyde (0,5:1 tot 2:1)
overwogen.
Ter onderbouwing van de dimensionering
van de nieuwe zuiveringsinstallaties wordt
door WZHZ in samenwerking met KIWA
een uitgebreid onderzoek in proefinstallaties (10 mVh en 100 m 3 /h) op de
Berenplaat uitgevoerd. Ter ondersteuning
is bij KIWA een laboratoriumonderzoek

Ozonisatie met waterstofperoxyde-dosering
Ozonisatie iseenzeer effectief proces voor
desinfectie enafbraak vaneenaantal
bestrijdingsmiddelen.Ozon reageert
selectief metorganische stoffen:een
aantal bestrijdingsmiddelen wordt snel
door ozon afgebroken,andere
bestrijdingsmiddelen reagerenzeer
langzaam metozon [Farhataziz,Ross,
1977].
Bijozonisatie metwaterstofperoxydedosering reageert ozon met waterstofperoxyde,waarbij eengrote hoeveelheid
hydroxylradicalen (OH°)wordt gevormd
[Hoigné, 1988;Ferguson etal., 1990]. Door
de uiterst reactieve en oxydatieve
hydroxylradicalen kunnen inprincipe alle
bestrijdingsmiddelen oxydatief worden
afgebroken.Dedesinfecterende werking
van het hydroxylradicaal is beperkt
[Meijers,Kruithof, 1992].
Eengoededesinfectie en een effectieve
afbraak van bestrijdingsmiddelen kan
worden bereiktdoortoepassingvan
ozonisatie gevolgd door eengecombineerde dosering vanozonen
waterstofperoxyde.

780

uitgevoerd, waarbij de C*t en de afbraak
van bestrijdingsmiddelen bij verschillende
ozon- en waterstofperoxyde-doseringen
zijn vastgesteld.
Uitvoering onderzoek
De ozonisatie-experimenten zijn uitgevoerd met water uit de proeffabriek
dat is voorbehandeld door coagulatie,
vlokkendekenfiltratie en snelfiltratie over
actieve kool (pH 8). Aan het water is
ongeveer 3 //g/l van 27 bestrijdingsmiddelen gedoseerd.
De bestrijdingsmiddelen zijn geselecteerd
op basis van voorkomen in de Maas,
toepassing in de landbouw in het stroomgebied van de Maas, belang voor de
drinkwatervoorziening in het algemeen en
analyseerbaarheid (tabel II). Zeer slecht in
water oplosbare stoffen zoals simazin zijn,

om doseerproblemen te voorkomen, nog
niet onderzocht.
De experimenten zijn uitgevoerd met twee
verschillende laboratoriumopstellingen.
De ozonisatie-experimenten zonder
waterstofperoxydedosering zijn uitgevoerd
in een geroerde reactor (afb. 1). De
ozonisatie-experimenten met waterstofperoxydedosering zijn uitgevoerd in een
tegenstrooms-bellenkolom met
recirculatie. Waterstofperoxyde is geïnjecteerd in het recirculatiecircuit (afb. 2).
Beide opstellingen zijn uitgevoerd in
dubbelwandig glaswerk en zijn op een
constante temperatuur gehouden van
20 ± 1 °C. De ozonisatie-experimenten
met waterstofperoxydedosering zijn in vijf
stappen uitgevoerd (tabel I):
- dosering van 3 mg/l ozon (circa
17 g/Nnr 1 ) in 5 min;
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ifi. 1 - Laboratoriumopstellingozonisatie-experimenten.
Ijb.2 - Laboratoriumopstelling ozonisatie-experimenten met waterstofperoxydedosering.
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Bij het ontwerp van ozoninstallaties wordt
vooral in de Verenigde Staten het nader
gedefinieerde produkt O t als desinfectiecriterium gehanteerd. Hierin is C de ozonconcentratie in het water (in mg/l) die
gedurende een bepaalde contacttijd t (in
min) wordt overschreden.
Door uitgebreid onderzoek in Frankrijk is
vastgesteld dat virussen voldoende worden
afgedood door 0,4 mg/l ozon gedurende
4 min, dus bij C*t= 4 * 0,4 = 1,6 [Coin et al.,
1964]. Een ozonconcentratie van 0,4 mg/l
wordt hierbij als minimum gezien. Virussen
zijn minder gevoelig voor 0,2 mg/l ozon
gedurende 8 min dan voor 0,4 mg/l ozon
gedurende 4 min.
Het WZHZ-onderzoekstraject is
aangevangen met O t = 4 . Voor de
dimensionering van de ozoninstallatie op
produktieschaal zal een aangepaste O t
worden gehanteerd: de C*t10. Sinds kort
wordt in de Amerikaanse Surface Water
Treatment Rule de Ot 1 0 -benadering voorgeschreven. De C»t10 houdt rekening met
de watertemperatuur en de verblijftijdspreiding in praktijkinstallaties. De O t 1 0 methodiek wordt nu betrokken bij het
ontwerp voor de aanpassing van de
Berenplaat. Momenteel wordt uitgegaan
van O t > 0,5 in de zomer tot O t < 2 in de
winter. Door proeven op semi-technische
schaal en statistische berekeningen is
parallel aan het beschreven onderzoek
aangetoond dat voor de WZHZ-situatie de
afdoding van Giardia, uitgaande van de
detectiegrens, bepalend is voor de desinfectie: als Giardiasporen voor 99%
worden geïnactiveerd worden ook
bacteriën, virussen, en sporen van
bacteriën voldoende afgedood.
Met Cryptosporidium is vooralsnog geen
rekening gehouden. Cryptosporidium wordt
voor > 99% geïnactiveerd bij O t = 1 0
(25°C) [Lykins et al., 1990]. In de periode
november 1991 tot november 1992 heeft
acht maal bemonstering en analyse van
Cryptosporidium in Biesboschwater plaatsgevonden. In 20 Imonsters zijn geen
Cryptosporidium en Giardia aangetroffen.
Op het moment vindt een meer procesgericht onderzoek naar een eventuele
reductie van Cryptosporidium en Giardia in
de spaarbekkens van de Biesbosch plaats.
De desinfectie door ozonisatie is seizoensafhankelijk. Bij lage watertemperatuur zijn
micro-organismen resistenter dan bij hoge
temperatuur: Giardia wordt bij < 1°C en
20°C voor 9 9 % afgedood bij respectievelijk O t = 1 , 9 en C*t=0,5 [United
States Environmental Protection Agency
(USEPA), 1990]. Voor C*t=0,5 bij 20°C is
echter een hogere ozondosis nodig dan
voor O t = 1 , 9 bij 1°C omdat ozon bij hogere
temperatuur veer sneller reageert.
In een laboratoriumopstelling kan de ozonconcentratie in water met een ozonmonitor
als functie van de tijd bij verschillende
ozon- en waterstofperoxyde-doseringen
worden vastgesteld, zodat de O t op elk
moment kan worden berekend. De O t ,
zoals deze wordt gemeten in een
laboratoriumopstelling (een geroerd vat of
een bellenkolom met recirculatie) is niet
geheel representatief voor de O t in een
praktijkinstallatie: de verschillende ozonconcentratieprofielen bepalen ook de
reactiesnelheid en dus ook restozonconcentratie (C) na een bepaalde tijd (t).
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rABEL I - Netto ozon- en waterstofperoxydedoserïngen.

1.9
3,2
4,2
5,1
6,5
1,0
4,5
6,1
8,0
9,7

Ie ozondosering

Waterstofperoxydedosering
[mg/l]

[mg/l]

-

0,6
0,9
1,3
1,9
2,6

0.8
2,0
3,4
l.S
6,7

TABEL II - Afbraak ran bestrijdingsmiddelen door 2,2 mg 03/l (C*t=2 bij 20°C).
Bestrijdingsmiddel

Afbraak van
bestrijdingsmiddelen
door 2,2 mg 0 , / l
[%]

bentazon
dikegulac
chlooraceetamides:
metolachloor
alachloor
metazachloor
chloorfenoxycarbonzuren:
dicamba
2,4-D, 2,4-DP
MCPA, M C P P
dinitrofenolen:
dinoseb, D N O C
fenylureumherbiciden:
linuron
chloorloluron
metabenzthiazuron
isoproturon, meioxuron
diuron
triazines:
atrazin
prometryn
desmetryn
organofosforesters:
fosfamidon
ethoprofos
chloorfenvinfos
dichloorvos
parathion-ethyl
dimethoaat

>94
25
83
90
96

CH

0,6
1,0
2,6

>99

>4
0,9
1,4
2,1
>4
>4

60
86
>99

0,26
0,7
>4

60
60
70
>80
91
91

0,23
0,26
0,4
>0,5
1,1
1,8

Resultaten
Ozomsaüe: restozonconcentratiein water en
In afbeelding 3 is de ozonconcentratie in

> 1,7
0,13

0,28
0,7
>3

- afname van de ozonconcentratie in
water tot een restconcentratie van circa
0,5 mg/l gedurende 5 min. De ozonconcentratie in het water ligt gedurende
8 min boven 0,5 mg/l, zodat C*t=4;
- dosering van waterstofperoxyde. De
waterstofperoxydedosis is berekend op
basis van een waterstofperoxyde/ozonverhouding van 0,35 : 1 (g/g). Hierbij is
uitgegaan van som van de restozonconcentratie vlak voor dosering van
waterstofperoxyde en de tweede
ozondosis;
- een herhaalde ozondosering;
- afname van de ozonconcentratie in
water tot < 0,1 mg/l en monstername.

1,9 mg/l
3,2 mg/l
4,2 mg/l
5.1 mg/I
6,5 mg/l

Schatting concentratie
bestrijdingsmiddelen in
het ruwe water die kan
worden afgebroken door
2,2 m g O3/I tot 0,1 //g/l [jig/\]

60
86
>97

93
95
98
99

ozondosis:

[mg/l]

-

1,9
3,2
4,2
5,1
6.5
3,3
2,6
2,8
3,3
3,0

4

2e ozondosering

ozonconcentratie in water [mg/l]

Totale
ozondosering
[mg/l]

het snelfiltraat als functie van de tijd bij
verschillende ozondoseringen weergegeven.
Na dosering van 1,9 mg/l ozon, gedurende
4 minuten, bedraagt de ozonconcentratie
in het water 0,7 mg/l. Tijdens deze
dosering reageert dus 1,2 mg/l ozon weg.
In de volgende 10 min reageert de
resterende 0,7 mg/l ozon volledig weg.
Deze betrekkelijk langzame afname van
de ozonconcentratie wordt verklaard door
het relatief lage organische stofgehalte van
het water (2,4 mg C/l).
De ozonbehoefte van het snelfiltraat is
ondanks deze relatief lage reactiesnelheid
aan de hoge kant: het water neemt
6,5 mg/l ozon gemakkelijk op. De
opgeloste organische stoffen bevatten
blijkbaar weinig snel-reagerende en veel
langzaam-reagerende groepen. Bij een
ozondosis van 6,5 mg/l wordt per

0
C

15

30
tijd[min]

4E

60

Afb. 3 - Ozomsaüe: ozonconcentratie in water.

koolstofatoom ongeveer 0,7 molecuul
ozon verbruikt.
De C*t is, bij toepassing van ozon alleen,
sterk afhankelijk van de ozondosis
(afb. 4). C*t=2 en C*t=4 zijn bij 20°C
bereikt bij een ozondosis van respectievelijk 2,2 en 2,6 mg/l.
Door de sterke invloed van de ozondosis
op de C*t kan de verblijftijdspreiding een
zeer nadelige invloed hebben op de
desinfectie. Dit kan worden geïllustreerd
met een voorbeeld waarin 2,2 mg/l ozon
wordt gedoseerd en een C*t=2 wordt
nagestreefd: door de verblijftijdspreiding
in de bellenkolom en ozoncontactruimte
wordt aan 5% van het water minder dan
1,8 mg/l ozon gedoseerd en wordt aan 5%
van het water meer dan 2,6 mg/l ozon
gedoseerd. In dit voorbeeld is 5% van het
water behandeld met C*t«0, 90% met een
C*t variërend van = 0 tot 4 en 5% met
C*t> 4. Hel water wordt onvoldoende
gedesinfecteerd terwijl aan een deel van
het water onnodig veel ozon wordt
gedoseerd. Bij het ontwerp van een
ozoninstallatie moet hiermee rekening
worden gehouden. In een tegenstroomsbellenkolom met een grondoppervlak van
20 m 2 en een hoogte van 6 m treedt veel
kortsluitstroming op. Het is van groot
belang dat na het dispersiesysteem een
ozoncontactruimte wordt opgenomen met
een minimale verblijftijdspreiding. De
contacttijd in de bellenkolom kan beperkt
blijven tot 1à 1,5 min.
Ozomsaüe metwaterstofperoxydedosering:
restozonconcentratiein water en C*t
In afbeelding 5 is de ozonconcentratie in
water als functie van de tijd weergegeven
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Ajb. 5- Geavanceerde oxydatie: ozonconcentratie in water.

Ajb. 4 - C*t bij20°C voorozonisatie en gecombineerdgebruik vanozon
en waterstofperoxyde.

voor het experiment met de laagste
ozon- en waterstot'peroxydedosering.
Tijdens dit experiment is de ozonconcentratie gedurende 6 min boven
0,5 mg/l geweest: C*t=3.
Tijdens de experimenten met ozon en
waterstofperoxyde vinden twee desinfectiestappen na elkaar plaats. Tijdens
de eerste ozondosering van circa 3 mg/l
vindt voldoende desinfectie plaats. Na
ruim 10 min wordt waterstofperoxyde
gedoseerd. Het opgeloste ozon reageert
snel met waterstofperoxyde, dat in deze
fase van het experiment in grote overmaat
aanwezig is. In de korte periode dat
waterstofperoxyde in overmaat aanwezig
is, wordt een deel van het waterstofperoxyde door hydroxylradicalen omgezet.
Na 12 min vindt de tweede ozondosering
plaats. Zolang nog waterstofperoxyde
aanwezig is, blijft de ozonconcentratie in
water laag. Na 14 min is alle waterstofperoxyde weggereageerd en neemt de
ozonconcentratie in het water weer toe.
De C*t is als functie van de totale ozondosis (de som van de 1e en 2 e ozondosering) uitgezet in afbeelding 4. Door
de snelle reactie van ozon met waterstofperoxyde levert de tweede ozondosering
slechts een beperkte bijdrage aan de C*t.
Restconcentratie tcaterstofperoxyde
Aan het eind van de experimenten met
waterstofperoxydedosering is ozon in
overmaat aanwezig, waardoor restconcentraties waterstofperoxyde rond de
analysegrens van 0,05 mg/l liggen (titaanoxalaat-methode, afb. 6).
De USEPA heeft een Maximum
Contaminant Level Goal voor waterstofperoxyde in drinkwater van 0,019 mg/l in
voorbereiding (op toxicologische basis,
met een risicofactor van 10~5) [Buil,
Kopfler, 1991]. Waterstofperoxyde

ontleedt tijdens koolfiltratie in zuurstof en
water. Momenteel wordt door WZHZ en
KIWA minikolomonderzoek verricht naar
de ontleding van waterstofperoxyde
tijdens actieve-koolfiltratie als functie van
de contacttijd en pil.
Afbraak bestrijdingsmiddelen
Tabel II geeft een overzicht van de
afbraak van bestrijdingsmiddelen door
2,2 mg/l ozon (C*t=2 bij 20°C). Tabel III
geeft een overzicht van de benodigde
ozondosis voor 95% afbraak van
bestrijdingsmiddelen.
Hen aantal bestrijdingsmiddelen, zoals
alachloor, metazachloor, MCPA, MCPP,
bentazon, dinoseb, DNOC, chloortoluron,
diuron (afb. 7), isoproturon, metoxuron,
metabenzthiazuron, desmetryn, parathionethyl en dimethoaat wordt effectief door
ozonisatie afgebroken.
Deze bestrijdingsmiddelen worden voor

90% tot 100% door ozonisatie afgebroken
bij het door WZHZ beoogde desinfectie/
oxydatie-regime. Het effect van ozon in
combinatie met waterstofperoxyde op
deze stoffen is voor WZHZ niet relevant.
De bestrijdingsmiddelen metolachloor
(aft. 7), 2,4-D, 2,4-DP, linuron,
prometryn en dichloorvos worden door
2,2 mg/l ozon voor 80% tot 90%
afgebroken.
Dicamba, chloorfenvinfos, atrazin (aft. 8),
fosfamidon (aft. 9) en ethoprofos worden
bij een ozondosis van 2,2 mg/l slechts
voor 60% tot 70% afgebroken.
Atrazin en ethoprofos worden pas door
6,5 mg/l ozon voor 95% afgebroken. Kr is
geen significante invloed aangetoond van
waterstofperoxydedosering op de afbraak
van atrazin en ethoprofos. Ter vergelijking: in Neuilly sur Marne (bij Parijs)
wordt 1//g/l atrazin door dosering van
5 mg/l ozon afgebroken tot 0,2 f/g/l. Door

Ajb. 6- Katcrstojpcroxydcdoscringcii en -restconccntraties.

dosis
waterstofperoxyde
restconcentratie
waterstofperoxyde

Ë2

4
5
6
ozondosering [mg/l]
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dosering afgebroken dan atrazin [Duguet
etat, 1992],
Dicamba, fosfamidon, chloorfenvinfos,
dikegulac en prometryn worden aanzienlijk effectiever afgebroken door ozon
en waterstofperoxyde dan door ozon
alleen.
Dikegulac wordt niet door ozon
afgebroken. De 35% afbraak van
dikegulac tijdens ozonisatie (afb. 10) is
waarschijnlijk het gevolg van hydroxylradicalen die tijdens ozonisatie (zonder
waterstofperoxydedosering) worden
gevormd. Van de onderzochte
bestrijdingsmiddelen reageert dikegulac
het langzaamst met hydroxylradicalen:
95% afbraak werd pas bereikt na dosering
van 9,7 mg/l ozon en 2,6 mg/l waterstofperoxyde.

TABEL III - Schatting van de benodigde ozon- en icatcrstofpcroxydedosis voor 95% afbraak van bestrijdingsmiddelen (van 2,0 ftg/I tot 0,1 ftg/I).
Schatting benodigde doseringen
voor 95% afbraak

Bestrijdingsmiddel

bentazon
dikegulac
chlooraceetamides:
alachloor, metolachloor
metazachloor
chloorfenoxycarbonzuren:
dicamba
2,4-D, 2,4-DP (dichloorprop)
MCPA, M C P P (mecoprop)
dinitrofenolen:
dinoseb, D N O C
ienylureumherbiciden:
chloortoluron, linuron, metabenzthiazuron
diuron, isoproturon, metoxuron
triazines:
atrazin
prometryn
desmetryn
organofosforesters :
fosfamidon
ethoprofos
chloorfenvinfos
dichloorvos
parathion-ethyl
dimethoaat

2 mg Oj/1
> 10 mg Oj/1 of 10 mg 0 3 / l + > 3 mg H 2 0 2 / 1
4 mg 0 3 / l
2 mg 0 , / l
> 7 mg 0 , / l of 5 mg 0 , / l + 1mg H , 0 , / 1
4 mg O3/I
2 mg Oj/1
2 mg Oj/1
3 mgO,/l
2 mg O3/I
6mgO)/l
4 mg Oj/1
2 mg O3/I

Conclusies
Bij toepassing van ozon alleen hangt de
C*t sterk af van de ozondosis. C*t=2 en
C*t=4 zijn bereikt bij een ozondosis van
respectievelijk 2,2 en 2,6 mg/l (bij 20°C).
Van de 27 onderzochte bestrijdingsmiddelen worden er 21 voor 95% door
< 2 tot 4 mg/l ozon afgebroken. Van
atrazin, chloorvenfinvos en ethoprofos
wordt 95% afgebroken bij een ozondosis
van 5 tot 7 mg/l. Voor 95% afbraak van
dicamba, fosfamidon en dikegulac is meer
dan 7 mg/l ozon nodig. Een aantal
bestrijdingsmiddelen (dicamba, dikegulac,
chloorfenvinfos, fosfamidon, prometryn)
wordt aanzienlijk effectiever afgebroken
door gecombineerde toepassing van ozon
en waterstofperoxyde dan door ozon
alleen.

> 10 mg O,/! of 4 me 0 , / l + 1mg H 2 0 , / 1
7 mg O3/I
5 mg Oj/1 of 4 mg 0 , / l + 1mg H 2 0 , / 1
2-4 mg O3/I
3 mg Oj/1
2 mg Oj/1

ozonenwaterstofperoxyde
metolachloor:
ozon
ozon en waterstofperoxyde
—e—

Betekenis voor het ontwerp
De sterke invloed van de ozondosis op de
C*t stelt strenge eisen aan het ontwerp
ozondosis [mg/l]

• Afb. 8 - Afbraak van atrazin en vorming en afbraak
van desethyl-atrazin door ozon en waterstofperoxyde.

A A/b. 7 - Afbraak van diuron en metolachloor door
ozon en waterstofperoxyde.

atrazin:
ozon

dosering van 5 mg/l ozon en 1,5 mg/l
waterstofperoxyde wordt 0,1 //g/l bereikt.

ozon en waterstotperoxyde

In Neuilly sur Marne wordt waterstofperoxyde gedoseerd vóór dosering van
ozon [Philipps, 1990], Duguet etal. [1990]
bevestigen een effectievere afbraak van
atrazin door geavanceerde oxydatie in
vergelijking met ozonisatie.
Door ozonisatie wordt het afbraakprodukt
desethyl-atrazin gevormd. De hoogste
concentratie (0,45 //g/l) is gemeten na
dosering van 3,2 mg/l ozon (afb. 8).
Desethyl-atrazin wordt door ozonisatie en
geavanceerde oxydatie verder afgebroken.
Simazin wordt iets sneller door ozonisatie
en ozonisatie met waterstofperoxyde-

desethyl-atrazin:
ozon
ozon en waterstofperoxyde

n waterleidingbealult 1984

4

6
ozondosis [mg/l]
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afgebroken tot circa 0,1 //g/l.
4,1 //g/l dimethoaat wordt afgebroken tot
0,1 //g/l door 3 à 4 mg/l ozon. De afbraak
van dimethoaat door geavanceerde
oxydatie is nog niet onderzocht.
In het toekomstige zuiveringsproces van
de Herenplaat zullen de meeste
bestrijdingsmiddelen, die in de Maas zijn
aangetroffen, worden afgebroken tot
onder 0,1 //g/l door dosering van 2,2 mg/l
ozon. Geavanceerde oxydatie kan worden
toegepast voor additionele afbraak van
hoge concentraties bestrijdingsmiddelen
en polaire bestrijdingsmiddelen, die nog
niet op het niveau van 0,1 //g/l kunnen
worden geanalyseerd. Hogere ozondoseringen, dan strikt voor desinfectie
noodzakelijk moeten zorgvuldig worden
afgewogen in het kader van bromaatvorming. Actieve-koolfiltratie vormt een
extra veiligheidsbarrière voor bestrijdingsmiddelen en andere schadelijke
organische stoffen.
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Afb. 9 - Afbraak ratifosfamidon door ozon en waterstofperoxyde.
Afb. 10 - Afbraak van dikegulac door ozon en waterstofperoxyde.

Verantwoording
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd
in opdracht van WZHZ en de VEWIN in
het kader van het speurwerkproject
'Verwijdering Bestrijdingsmiddelen'. Hen
belangrijk deel van de experimenten is
uitgevoerd door A. P. H. Oostveen (HTS
Algemene Operationele Techniek). De
opzet van het onderzoek is tot stand
gekomen met medewerking van E. Roek
(WZHZ), C. Wong-Yaw (WZHZ) en
R. Ohr. v. d. Leer (KIWA).
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van ozoninstallaties. Om te voorkomen dat
een deel van het water onvoldoende
wordt gedesinfecteerd en aan een ander
deel van het water te veel ozon wordt
gedoseerd moet de verblijftijdspreiding zo
beperkt mogelijk blijven. In bellenkolommen treedt in theorie veel kortsluitstroming op. Het is noodzakelijk om na de
bellenkolom een ozoncontactruimte met
minimale verblijftijdspreiding op te
nemen. Hen vijftal bestrijdingsmiddelen is
in de Maas in concentraties ruim boven
0,l//g/l aangetroffen (tabel IV).
Voor alle in de Maas aangetroffen
bestrijdingsmiddelen geldt dat mediaanen gemiddelde concentraties door
2,2 mg/l ozon worden teruggebracht tot
< 0,1 //g/l. Dit geldt ook voor maximum
concentraties diuron en metolachloor.
Voor afbraak van 1,79 //g/l atrazin tot
< 0,1 //g/l is ongeveer 6 mg/l ozon nodig.

1,79 //g/l atrazin kan ook worden
afgebroken tot < 0,1 //g/l door dosering
van 2,2 mg/l ozon gevolgd door
geavanceerde oxydatie. Bij hogere
waterstofperoxydedoseringen kan worden
volstaan met een lagere ozondosis.
De afbraak van simazin is nog niet onderzocht. Uitgaande van een iets snellere
afbraak van simazin in vergelijking tot
atrazin wordt verwacht dat 0,33 //g/l
simazin door 2,2 mg/l ozon wordt
TABEL IV - Co

Mediaan cone.
i/'g/ii
0,18
0,07
0,07
0,12
0,09

atrazin
simazin
diuron
dimethoaat
metolachloor
IRIW'A, 1992],
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leeutraties bestrijdmgsmiddc
enindeMaas.
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Gemidd. cone.
l/'g/U
0,33
0,07
0,24
0,39
0,12

Max. cone.
l/'g/l|
1,79
0,33
0,82
4,1
0,6

1991], 3 [Hopman etat, 19901

Aantal
metingen
12
12
13
12
11
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1991'
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toxische werking van ijzersulfaat op de
nitrificatiecapaciteit worden afgeleid.
Uit de onderzoekresultaten wordt
geconcludeerd dat er geen sprake is van
een remmende werking van ijzersulfaat op
de nitrificatie- en denitrificatiecapaciteit,
noch op de korte termijn, noch op de
langere termijn.
Wel moet rekening worden gehouden met
een fractie inert ijzeroxyde in het actief
slib. Daarbij moeten de droge stof- en
organische droge-stofbepalingen worden
gecorrigeerd voor het aandeel hydraatwater. Een aanzet hiervoor is gegeven in

IJzersulfaatdosering
• Slot van pagina 771.
omzettingscapaciteiten betrokken op het
gloeiverlies door vermenigvuldiging met
1/0,86 gecorrigeerd tot omzettingscapaciteiten betrokken op organische
droge stof.
3.3. Onderzoekresultaten
De nitrificatiecapaciteit vertoonde in de
stabiele onderzoekperiode een aanzienlijke spreiding. De gemiddelde nitrificatiecapaciteiten zijn weergegeven in tabel I.

TABEL I - Nitrificatiecapaciteiten van het actief slib in beide straten.
Straat

Capaciteit betrokken op

referentie

gloeiverlies
(= organisch stof)
gloeiverlies
organische stof

onderzoek
onderzoek

De nitrificatiecapaciteit van het slib uil de
referentiestraat is 39% hoger dan die van
het slib uit de onderzoekstraat, als de
capaciteit (zoals gebruikelijk) wordt
betrokken op het gloeiverlies. Wanneer
echter de capaciteit wordt betrokken op
het voor hydraatwater gecorrigeerde
organische stofgehalte, bedraagt het
verschil nog slechts 14%. In relatie tot de
spreiding van de meetresultaten is dit
verschil tussen de beide straten niet
significant.
De denitrificatiecapaciteit vertoonde
eenzelfde beeld. Ook het verschil in
denitrificatiecapaciteit van het slib in de
onderzoek- en de referentiestraat viel
binnen de onnauwkeurigheid van de
metingen, als de capaciteit in de
chemische straat wordt betrokken op de
gecorrigeerde organische stof.
In het onderzoek naar de acute toxische
werking werd geen effect van het ijzersulfaatgehalte op de nitrificatiecapaciteit
waargenomen. Kr is dus geen sprake van
acuut toxische werking van ijzersulfaat.
4. Discussie en conclusies
De nitrificatie- en denitrificatiecapaciteiten, betrokken op het gloeiverlies,
waren in de onderzoekstraat circa 39%
lager dan in de referentiestraat. Het
verschil op basis van de gecorrigeerde
organische stof bedraagt circa 14%, wat
binnen de meetfout valt. Dit betekent dat
een verschil in nitrificatiecapaciteit en
denitrificatiecapaciteit tussen het slib van
beide straten, betrokken op de organische
droge stof, niet is aangetoond, c.q. niet
aanwezig is.
Uit de toxiciteitsmetingen kan geen

Capaciteit

Standaardafwijking

3,2

1,1

mg NHj-N/g-h

2,3
2,8

1,0
1,1

mg NH 4 -N/g-h
mg NH 4 -N/g-h

de vorm van een indicatieve berekening
van de fracties ijzer en hydraatwater, in
relatie tot de Me/P-verhouding.
Verantwoording
Graag bedanken wij het personeel van de
rwzi Alkmaar voor diens inzet en ondersteuning tijdens de proeven.
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verzameling en verwerking van gegevens
voor het waterbeheer'. De cursus vindt
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Wageningen.
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