Voorspelbaarheid van het gedrag van organische
microverontreinigingen tijdens drinkwaterbereiding

Inleiding
De verwijdering van organische microverontreinigingen (OM), is een van de
belangrijke doelstellingen van de
zuivering van water uit verontreinigde
bronnen voor de drinkwatervoorziening.
De ontwikkeling en toepassing van voorspellingsmodellen voor het gedrag van
OM bij de drinkwaterbereiding kan van
belang zijn voor het beleid van de drinkwatervoorziening. Men zou hiermee de
gezondheidsrisico's van de blootstelling
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van de mens aan schadelijke stoffen via
drinkwater kunnen voorspellen. In de
drinkwaterzuiveringspraktijk kunnen voldoende nauwkeurige modellen voornamelijk een hulpmiddel zijn bij de
optimalisatie van ontwerpen en bedrijven
van de zuiveringsinstallaties. In de laatste
jaren zijn enkele modellen ontwikkeld ter
beschrijving en voorspelling van het
gedrag en het transport van stoffen in
natuurlijk oppervlaktewater. Gegevens
over de deelprocessen die hierbij een rol
spelen, zoals sorptic, vervluchting,
biologische afbraak, fotolyse en hydrolyse
zijn hierbij noodzakelijk [1].Het lijkt aantrekkelijk dit type modellen te gebruiken
voor de beschrijving en de voorspelling
van het gedrag van OM bij drinkwaterbereidingsprocessen, die in vele gevallen
een nabootsing zijn van de verwijderingsprocessen in de natuur. Verder lijkt het
mogelijk als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de proceskunde, het
gedrag van verontreinigingen tijdens
enkele fysisch-chemische drinkwaterbereidingsprocessen vrij nauwkeurig te
beschrijven. Het gaat het met name om
processen, die ook voor andere industriële
doeleinden gebruikt worden. Voorbeelden
hiervan zijn adsorptie op actieve kool en
beluchting.
Om een beter inzicht in de mogelijkheden
van de modellering van het gedrag van
OM bij de drinkwaterbereiding te krijgen,
werd door het RIVM in opdracht van het
voormalige Directoraat-Generaal voor de
Milieuhygiëne van VROM een
oriënterend onderzoek verricht [2].

Samenvatting
In dit artikel worden de resultaten van een onderzoek samengevat dat de
volgende drie onderdelen omvatte:
- Een literatuurstudie naar de modellering van het gedrag van organische microverontreinigingen (OM) tijdens de zuivering met behulp van geïntegreerde
drinkwaterbereidingssystemen.
- Een evaluatie van de mogelijkheden van de voorspelbaarheid van het gedrag
van OM tijdens de bereiding op grond van hun fysisch-chemische eigenschappen.
- Een oriënterend laboratoriumonderzoek naar het modelleren van de OM
verwijdering tijdens actieve-koolfiltratie.
De uitgevoerde literatuurstudie wijst erop dat er momenteel geen algemeen
bruikbaar mathematisch model voor het gedrag van organische microverontreinigingen in een geïntegreerd drinkwaterbereidingssysteem bestaat. Van
de in de praktijk gebruikte zuiveringsprocessen lijken, gezien het huidige
kennisniveau, de beluchting en de adsorptie aan actieve kool de processen te zijn,
die het best gemodelleerd kunnen worden.
De voorspelbaarheid van het gedrag van OM tijdens de drinkwaterbereiding op
grond van de fysisch-chemische eigenschappen van de individuele stoffen,
respectievelijk op grond van eenvoudige laboratorium-experimenten is beperkt.
Slechts voor stoffen die extreme eigenschappen bezitten (hoge vluchtigheid,
adsorbeerbaarheid), kan een verwijderingseffect in enkele drinkwaterbereidingsprocessen geschat worden.
Uit een oriënterend laboratoriumonderzoek naar de modellering van het gedrag
van OM tijdens de actieve-koolfiltratie blijkt dat het 'Homogeneous Surface
Diffusion Model' gebruikt kan worden voor een simulatie van het gedrag van een
systeem met één biologisch moeilijk afbreekbare stof. In de praktijk beperkt de
simulatie zich tot de zuivering van het met OM verontreinigde grondwater, waarin
de beschouwde verontreiniging bestaat uit een bepaalde stof (pesticide, organisch
oplosmiddel). De experimentele bepaling van de invoerparameters blijkt echter
vrij ingewikkeld en bewerkelijk.

Het onderzoek bestond uit:
- een literatuurstudie;
- een evaluatie van de mogelijkheden van
de voorspelbaarheid van het gedrag op
grond van de fysisch-chemische eigenschappen van de OM;
- een oriënterend onderzoek naar het
modelleren van de verwijdering van OM
tijdens actieve-koolfiltratie.
In dit artikel worden de resultaten van het
onderzoek kort samengevat.
Literatuurstudie naar de modellering
van OM bij drinkwaterbereiding
In een literatuuronderzoek, waarin een
on-line search in SCI (Science Citation
Index) en in de Databank Aqualine werd
verricht, werd slechts één model voor het
gedrag van de OM in één geïntegreerd
drinkwaterzuiveringssysteem gevonden,
namelijk het Water Treatment Processes
Model (WTP) [3,4], Meestal beperkt men
zich tot het modelleren van afzonderlijke
processen.
Het WTP-model is gebaseerd op het SRI
model [5] van de transport- en tranformatieprocessen in het oppervlaktewater.
Met behulp van het WTP-model werd
gepoogd het gedrag van OM te voorspellen in een zuiveringssysteem dat
bestaat uit de volgende processen:
sedimentatie, vlokvorming en vlok-

verwijdcring, snelfiltratie, beluchting,
chemische oxydatie en actievekoolfiltratie.
Een oriënterende toets liet echter ernstige
tekortkomingen zien. De met het model
berekende verwijderingseffecten van
enkele voorbeeldstoffen kwamen slecht
overeen met de gegevens van de drinkwaterbereidingspraktijk en de onderzoeksresultaten. Zo werd bijvoorbeeld een
lage verwijdering van kresol voorspeld in
een zuiveringssysteem waarin ozonisatie
ingeschakeld werd. Uit literatuurgegevens
blijkt echter dat de kresolen met behulp
van ozonistie onder omstandigheden van
de drinkwaterberciding effectief
geoxydeerd kunnen worden [6,7].
Verder blijken enkele belangrijke veronderstellingen waarop het model
gebaseerd is nauwelijks gegrond te zijn,
bijvoorbeeld dat de kinetiek van adsorptie
op actieve kool ongeacht de aard van de
OM door de filmdiffusie bepaald wordt.
Tenslotte kan men reeds vooraf stellen dat
het uitermate moeilijk zou zijn enkele
invoerparameters van het model experimenteel te bepalen. Een voorbeeld hiervan is de bepaling van de diffusiesnelheden tijdens de adsorptie op actieve kool,
als gelijktijdig met de sorptie biologische
afbraak en groei van een biologische film
op de kooldeeltjes plaatsvindt.
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Ondanks de genoemde tekortkomingen
kan het model toch gezien worden als een
waardevolle poging tot integrale aanpak
van de problematiek van de verwijdering
van OM in het drinkwaterbereidingssysteem.
Hen van de belangrijkste struikelblokken
van dit model, evenals van de modellering
van het gedrag van OM tijdens de drinkwaterbereiding in het algemeen, is de
grote gevoeligheid van vrijwel alle drinkwaterbereidingsprocessen ten aanzien van
de kinetische parameters. Door de vrij
korte verblijftijden van het water in de
fysische- en chemische zuiveringsinstallaties (de verblijftijd in de afzonderlijke stappen liggen meestal in de orde
van minuten, respectievelijk tientallen
minuten), speelt ook de nauwkeurigheid
van de kinetiekparameters een aanzienlijk
groter rol. In de natuur kunnen door de
veel langere verblijftijden niet zelden
(quasi) evenwichtstoestanden bereikt
worden. Hierdoor kan dan op grond van
thermodynamische en grove kinetiekgegevens een vrij nauwkeurige voorspelling van het gedrag van de OM
gedaan worden.
Hen andere complicatie bij de modellering
van het gedrag van OM tijdens de drinkwaterbereidingsprocessen zijn de
'concentratie-effecten'. Onder de
omstandigheden van de drinkwaterbereiding zijn de OM in het te zuiveren
water namelijk aanwezig in concentraties
die meestal duizendmaal lager liggen dan
die van de 'bulk organische stoffen'.
Verder komen voornamelijk in te zuiveren
oppervlaktewater gelijktijdig grote aantallen OM voor. Door de beide genoemde
verschijnselen kan het verwijderingseffect
respectievelijk de kinetiek door de
'vehicle' effecten en door de 'concurrentie'-, respectievelijk 'voorkeurseffecten'
substantieel beïnvloed worden.
Niettemin kan, zoals uit het volgende
hoofdstuk zal blijken, de verwijderbaarheid met behulp van enkele bereidingsprocessen van enkele groepen OM op
grond van de gegevens over hun fysischchemische eigenschappen respectievelijk
op grond van eenvoudige laboratoriumproeven worden geschat.
Schatting van de verwijderbaarheid van
OM op grond van hun fysischchemische eigenschappen
Schatting van de verwijderbaarheid van
OM op grond van de gegevens over hun
fysisch-chemische eigenschappen, en met
eenvoudig te verkrijgen experimentele
gegevens, is voornamelijk van belang voor
de beoordeling van de gezondheidsrisico's
van de verontreiniging van het drinkwater
door 'nieuwe' stoffen. Van de meest
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gebruikte processen komen vlokvorming
en vlokverwijdcring, beluchting en
actieve-koolfiltratie in aanmerking.
Daarentegen lijkt de voorspelbaarheid van
het gedrag van OM tijdens de chemische
en biologische oxydatieprocessen het
meest kwetsbaar te zijn. Dit wordt niet
alleen veroorzaakt door de genoemde
problemen met de kinetiek, maar ook
doordat tijdens de oxydatie de vorming
van gevaarlijke reactie (tussen)produkten
niet uitgesloten is.
Verwijderingdoor vlokvorming en
vlokverwijdering
In de veronderstelling dat de verwijdering
van zwevende stoffen en het grootste deel
van de colloïdale stoffen door de
vlokvorming en vlokverwijdcring vrijwel
volledig is, kan men met gegevens over de
verdeling van OM over de zwevende
stoffen en het te zuiveren water (meestal
oppervlaktewater) een grove schatting
maken van de verwijderbaarheid van
hydrofobe OM.
Voor het schatten van de verdeling van
OM over de zwevende stoffen en het te
zuiveren water kan dezelfde benadering
gebruikt worden, als die welke wordt
toegepast voor de sorptie van organische
stoffen tijdens bodempercolatie [8-11].
Hierbij wordt aangenomen dat de
verdelingscoëfficiënt vaste stof/water [K()]
voorspeld kan worden op grond van
gegevens over het gehalte van organisch
materiaal in de vaste fase [f0J en de
octanol/water verdeldingscoëfficiënt [Kow].
De voorspelbaarheid van de sorptie van
OM bij de bodempercolatie wordt meer
gedetailleerd beschreven in het H 2 0 artikel van Timmermans et al. [11]. Ilier
worden slechts twee van de bovengenoemde relaties vermeld:
Kd = füc*K.„,

[1]

waarin: Kd = verdelingscoëfficiënt over de
zwevende stof en water
foc = fractie van het organische koolstofgehalte van de vaste stof

Tenslotte dient toegevoegd te worden dat
gezien de strenge eisen die aan de aanwezigheid van de meeste OM in het
drinkwater gesteld worden, het vrijwel
nooit mogelijk is alleen door vlokvorming
en vlokverwijdering voldoende hoge verwijderingseffecten te garanderen.
Combinatie met andere processen is dus
noodzakelijk.
TABEL I - Organische microverontreinigingen met
octanol/water verdeldingscoëfficiënt KlKL > iO\
Verbinding

Koc = verdclingscoëfficiënt over een
hypothetische adsorbent met 100%
koolstofgehalte en water
log IC«= a • log Kmv + b

[2] en van de waarde van de constanten a
en b, uit de literatuur [12] kan een
schatting gemaakt worden voor de stoffen
in rivierwater die grotendeels aan de
onopgeloste stoffen gebonden zijn. Bij
gebruik van de Karickhoff-correlatie [8] en
rekening houdend met een gemiddeld
gehalte van zwevende stoffen in rivierwater van 30 mg/l, die 5-10% van
organisch koolstof bevatten, blijken alleen
de stoffen die een Kow van meer dan ca.
10 5 -10 6 hebben, voornamelijk aan de
zwevende stoffen gebonden zijn. Deze
stoffen zijn daarom door vlokvorming en
vlokverwijdering (inclusief filtratie)
effectief te verwijderen.
In tabel I worden de OM vermeld met
K0B > 10^ die in oppervlaktewater vaak
aangetroffen zijn. Uit de tabel blijkt dat
het hier om een vrij beperkt aantal stoffen
gaat. Maar zij behoren wel tot groepen
met een hoog gezondheidsrisico, zoals
PCB's, PAH's en enkele typen pesticiden.
Vlokvorming en vlokverwijdering kan ook,
als gevolg van sorptie en coprecipitatie
tijdens het proces zelf, tot verwijdering
van een deel van opgeloste OM leiden.
Informatie hierover is echter zeer
gebrekkig [13, 14]. Daarom lijkt het om
veiligheidsredenen beter om de schatting
van de verwijderbaarheid met dit proces
te baseren op veronderstelling dat alleen
OM die aan zwevende stoffen gebonden
zijn, effectief verwijderd kunnen worden.
De waarde van de K(nv van meer dan
10 5 -10 6 kan een mogelijk beoordelingscriterium zijn.

[2]

waarin: kow = octanol/water-verdelingscoëfficiënt
a, b = constanten
Men kan aannemen dat door de lange
verblijftijden van de OM in het te
zuiveren water een evenwicht tussen de
zwevende stoffen en de OM ontstaat. Op
grond van deze veronderstellingen en bij
het gebruik van de vergelijkingen [1] en

Fluorantheen
Pyreen
Tetraccen
Benzanthraceen
Dibenzanthraceen
Benztluoranthencs
3,4-Bcnzpyreen
Fenyleenpyreen
1,12 Bcnzperyleen
7,12 Dimcthylbenzanthracccn
Hexachloorbenzeen
DDT
DDE
Endrin
Mirex
PCB's
Pentachloorfenol

log kow
5,33
5,32
5,90
5,61
5,97
6,57-6,84
6,04
7,66
7,23
5,7
6,06
6,08
5,68
5,6
7,3
5,7-7,8
5,01
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TABEL II - Organische microverontreinigingen mei
Henry verdelingscoëfficiënt groter Jan
10-3 atm * nïVmol

Verbinding
Vinylchloride
1Mchloordifluormethaan
Chloormethaan
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tctrachloormcthaan
Chloorethaan
1,1 Dichloorcthaan
1,2 Dichloorcthaan
1,1,1Trichloorethaan
Tetrachloorethyleen
Propyleenchloride
1,2 Dichloorpropaan
Benzeen
Tolueen
Xyleen
Erhyleenbenzcen

IIenrv-coëffiriënt
(atm *mVmol)
2,4
1,5
2,4*
3,2 *
3,1*
2,3*
1 *
5,8*
1,1*
1,5*
1,5 *
2,8*
2 *
6,0*
6,3 *
5 *
8,4*

10-2

io-3
10'
10-

10-2

io-3
10-'
10-2
10-2
10-3
10-'
10-3
10-3
10-'
10-3

Voorspelbaarheidvan deverwijdering door
beluchting
De ervaringen met de toepassing van
beluchting voor het verwijderen van OM
uit water en afvalwater wijzen erop, dat
het mogelijk is op grond van de waarden
van de Henry-coëfficiënt deze
verwijdering met een redelijke betrouwbaarheid te schatten. De kans dat stoffen
met een Henry-coëfficiënt van meer dan
ca. 10-3 atm *mVmol door de beluchting
verwijderd kunnen worden, lijkt onder
praktisch haalbare omstandigheden van
de water- en afvalwaterzuivering vrij
hoog.
In tabel II worden de in oppervlakte- en
grondwater voorkomende stoffen met een
Henry-coëfficiënt groter dan ICH
atm * m3/mol vermeld. Literatuurgegevens [15, 16] wijzen erop dat de in
deze tabel genoemde stoffen inderdaad
effectief verwijderd kunnen worden.
Het moet benadrukt worden dat de
Henry-coëfficiënt slechts de tendens van
een stof aangeeft om uit het water
gedreven te worden. De kinetiek van de
verwijdering wordt met name bepaald
door de diffusieprocessen en kan sterk
van de procescondities afhankelijk zijn. De
praktijk wijst er echter op, dat na een
optimalisatie van de procescondities de
theoretische verwijderingspercentages
haalbaar zijn en dat, mede gezien de
uitgebreide proceskundige kennis van dit
proces, de beluchting succesvol
mathematisch gemodelleerd kan worden.
Er lijken relatief weinig problemen
verbonden aan het bepalen van de invoerparameters en aan de opschaling van het
proces [17-21].
Beluchting kan echter slechts een vrij
kleine groep van OM verwijderen en de
betekenis van het proces is hierdoor toch
beperkt.

Voorspelbaarheid van deverwijdering door
actievekool
Adsorptie op actieve kool wordt
beschouwd als het meest effectieve proces
ter verwijdering van OM bij de drinkwaterbereiding. Het is echter vrijwel
onmogelijk op grond van de fysischchemische eigenschappen van organische
stoffen de mate van verwijdering met de
nodige zekerheid te voorspellen. Er
bestaat een correlatie tussen diverse
eigenschappen van een verontreiniging,
bijvoorbeeld molucuulgewicht, dipoolmoment, oplosbaarheid, polariteit, aard
van eventuele functionele groepen
enzovoort, en adsorbeerbaarheid [22]. Met
behulp van deze correlaties kan men
algemene trends aangeven. Zij kunnen
echter niet zelf voor een grove
kwantificering gebruikt worden. De
beperkte voorspelbaarheid van de
adsorbaarbaarheid van OM op actieve
kool staat dan ook in contrast met de vrij
goede voorspelbaarheid van sorptie van
hydrofobe organische stoffen op de
sedimenten in het oppervlaktewater en in
de bodem (zie hoofdstuk 3.1]. Bij laatst
genoemde processen is het mogelijk op
grond van de waarden van de octanol/
water-verdelingscoëfficiënt van de te
adsorberen stof zijn verwijderbaarheid
met een redelijke nauwkeurigheid te voorspellen. Volgens Schwarzenbach [10]
wordt dit veroorzaakt door verschillen in
de aard van de sorptieprocessen. Bij
sorptie op sedimenten en zwevende
stoffen is de drijvende kracht van het
proces een uitstotingseffect van het water
op de hydrofobe stoffen ('solvent
motivated sorption'). Hierbij spelen de
aard van de adsorbent en de verschijnselen van concurrentie sorptie van
andere in het water aanwezige stoffen een
minder belangrijke rol dan bij de
adsorptie op actieve kool. De adsorptie op
actieve kool wordt namelijk mede bepaald
door 'sorbent motivated sorption'. De verschillen tussen diverse soorten actieve
kool en het verschijnsel van concurrerende adsorptie kunnen bij dit proces een
belangrijke rol spelen.
Hen vrij betrouwbare schatting van de
verwijderbaarheid van organische stoffen
door actieve kool kan men op grond van
gegevens over de adsorptie-isothermen
krijgen. Weliswaar moeten deze gegevens
meestal experimenteel verkregen worden,
maar deze bepaling is tamelijk eenvoudig.
De problematiek van de bepaling,
respectievelijk interpretatie van de
adsorptie-isothermen wordt uitgebreid
beschreven door Meijers [23].
De isotherm-data geven informatie over
de evenwichtstoestand. Uit het volgende
hoofdstuk zal echter blijken dat door een

grote invloed van de kinetiek op de
adsorptie men met de voorspellingen van
verwijderbaarheid onder praktische
omstandigheden uitermate voorzichtig
moet zijn.
Modellering van het gedrag OM tijdens
actieve koolfiltratie
Het mechanisme van de adsorptie op
actieve kool is al vrij lang bekend. Voor de
kwantificering van het proces ontbraken
in het verleden met name praktisch
toepasbare mathematische methoden voor
het oplossen van stelsels van partiële
differentiaalvergelijkingen, die voortkomen uit de beschrijving van alle deelprocessen, die bij de adsorptie een rol
spelen. Een andere moeilijkheid was de
experimentele bepaling van de voor de
beschrijving van het proces noodzakelijke
invoerparameters. In de laatste jaren is
men erin geslaagd de belangrijkste
parameters met een redelijke nauwkeurigheid experimenteel te bepalen en door het
gebruik van geschikte mathematische
methoden en computertechnieken is het
mogelijk gevonden het proces redelijk te
beschrijven.
Aan de problematiek van de modellering
van de adsorptie op actieve kool zijn
enkele uitgebreide overzichten gewijd
[24-27].
Van de tientallen bestaande modellen zijn
de meeste gebaseerd op de veronderstelling dat de kinetiek van de adsorptie
door diffuse bepaald wordt.
In afb. 1worden de transportstappen bij
adsorptie op een actief-kooldeeltje
schematisch weergegeven. Hierbij blijkt
dat het proces in vier stappen verdeeld
kan worden. De eerste stap: 'bulk
transport' en de laatste: 'de adsorptie', zijn
beide snel en hebben nauwelijks invloed
op de 'overall' snelheid. De snelheidsAfb. 1- Deelprocessen tijdens adsorptie aan actieve kooi.

1 Bulk 2.Film^ i
(snel) '(langzaam)

3 Intrapartiele (langzaam)
4 Adsorptie (snel)

Transport en Reactie Processen
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Afb. 2.

bepalende stappen zijn het transport door
de filmlaag rond de korrel ('filmdiffusie')
en de diffusie in de deeltjes ('interparticlediffusie'). De interparticle-diffusie bestaat
uit de diffusie door de vloeistof in de
poriën van de korrel ('poriëndiffusie') en
diffusie langs porie-wanden ('oppervlaktediffusie')- De meeste modellen zijn 'tworesistent' en omvatten zowel de film-als
de interparticle-diffusie. Deze modellen
verschillen in de manier van aanpak van
de 'interparticle'-diffusie. Hierbij worden
hoofdzakelijk twee in afb. 2 weergegeven
soorten modellen gebruikt:
a. Het Heterogeneous Diffusion Model
[afb. 2a].
Bij dit model zijn de oppervlaktediffusie
op de interne oppervlakken van het kooldeeltje en de diffusie in de vloeistoffase in
de deeltjesporiën opgenomen.
b. Het Homogeneous Surface Diffusion
Model [HSDM] [aft. 2b].
Bij dit model wordt slechts de diffusie op
de interne deeltjesoppervlakken
beschouwd.
Uit een aantal studies blijkt dat het meer
eenvoudige HSDM redelijk voldoet. Dit
model is daarom gekozen voor een toets

op laboratoriumschaal.
liet HDSM werd ontwikkeld op de
Michigan University, Wisconsin, op de
Technische Universiteit in Karlsruhe en
op de Michigan Technological University,
Houghton [28-33].
De door ons gebruikte modificatie is door
Crittenden en zijn medewerkers van de
Michigan Technological University
uitgewerkt.
Opzetvan hetmodel
Het model is gebaseerd op de massabalansen in de vloeistof- en in de vaste
fase. Deze balansen worden
gecombineerd met de evenwichtsrelaties.
Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt
van de Freundlich-isotherm. De afleiding
van de balansen wordt elders
gedetailleerd beschreven [25, 28-33].
De partiële differentiaalvergelijkingen in
het model worden opgelost met de
orthogonale-collocatiemethode en met de
Gearmethode [34-36].

gemalen kool gebruikt om de tijd voor het
bereiken van evenwicht te verkorten.
De filmdiffusiecoëfficiënt (k,) werd
bepaald met microkolomprocven. Het
gebruik van microkolommen voor de
bepaling van K, is beschreven door
Roberts et al. [37].Fettig en Sontheimer
[38]. De bepaling is gebaseerd op filtratie
door een korte kolom. De hoogte van de
kolom moet zo kort zijn dat er vrijwel een
onmiddellijke concentratiedoorbraak na
het opstarten van de filtratie plaatsvindt.
De gemeten waarden van Kf werden
vergeleken met de waarden, die berekend
worden met behulp van de correlaties uit
de literatuur [39-42]. Deze correlaties zijn
gebaseerd op de berekening van het
Sherwood-kental (Sh), dat een functie is
van K:
Sh =

2 Kra„
Di

waarin: ap = straal kooldeeltje
D|, = diffusiviteit van de stof in het water

Zoals uit afb. 3 blijkt moeten voor het
voorspellen van de doorslagcurven van de
actieve-koolfilters met het model, de
volgende parameters experimenteel
bepaald worden:
1. de constanten van de adsorptieisotherm;
2. oppervlaktediffusie-coëfficiënt;
3. filmdiffusie-coëfficiënt.
Uitvoering van deproeven
De proeven worden uitgevoerd met twee
zeefracties van de kool Norit PK 1-3
(0,6-1 mm en 1-2,4 mm).
De opstelling bestond uit glaskolommen
met een doorsnede van 5 cm en van
1,4 cm. Als modelstoffen werden
nitrobenzeen en p-boomfenol gebruikt.
De constanten van de Freundlichisotherm werden met de gebruikelijke
schudproeven bepaald. Hierbij werd

Anderzijds is het Sh een functie van het
Reynolds-kental (Re) en het Schmidtkental (Sc):
Sh = f(Re, Sc)
Het Re- en Sc-kental worden berekend
op grond van hydraulische gegevens van
de filtratieproeven en de stofeigenschappen.
De D s ('interparticle') oppervlaktediffusiecoëfficiënt werd met 'unsteady state
batch' proeven bepaald [31]. De
praktische uitvoering van deze
experimenten bestond uit een toevoeging
van een kleine hoeveelheid kool aan het
water waarin de begin concentratie van de
modelstof ongeveer dezelfde was als
verwacht bij de filtratie in een kolom.
Door intensief roeren wordt de filmlaag zo
dun dat het transport door de film zo
wordt versneld dat de interparticle-
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Afb. 4 - Doorslagcurve vanp-broomfenol (koolfractie 0,6-1 mm;
Bedhoogte 30 cm; v = 8,5m/hr;C0 = 17,5 mg/l)

diffusie bij de kinctiek een overheersende
rol gaat spelen. Het experimenteel
gemeten verloop van de concentraties in
de tijd werd daarna vergeleken met de
model-voorspelling, en uit de beste fit
werd de coëfficiënt berekend.
Voor de berekening werd het
B(atch)OR(thogonale)CO(llocatie)programma gebruik. Dit programma is de
vereenvoudigde versie van het 'Batch'programma van de Michigan
Technological University. In het BORCOprogramma werd het aantal collocatiepunten gereduceerd, waardoor het
programma op een Apple II personal
computer gebruikt kon worden.
Ter berekening van de doorslagcurven
van de kolommen werd het
K(olom)OR(thogonale(CO(llocatie)programma gebruikt, een vereenvoudigde
versie van het 'Column'-programma van
MTV. Ook het KORKO-programma is
voor toepassing op een Apple II FC
geschreven.
Resultaten
Om een inzicht te krijgen in de gevoeligheid van het model ten aanzien van de
invoerparameters, werd een oriënterende
toets uitgevoerd. Oe doorbraakcurven
werden berekend met invoerparameters,
die karakteristiek waren voor onze
proeven. De variabelen waren de K, en de
D s en de constanten van de Freundlichisotherm.
De berekeningen bevestigden dat de
meest gevoelige parameters de isothermconstanten zijn. Daaruit blijkt de
kwetsbaarheid van het model in een
situatie waarbij de adsorptie door de
Freundlich-isotherm niet voldoende
nauwkeurig beschreven kan worden of
wanneer de Freundlich-isotherm slechts

Afb. 5 - Doorslagcurve vanp-broomfenol (koolfractie 1-2,4 mm,
bedhoogte 70cm; v = 12m/hr;C0 = 17 mg/l).

in een beperkt concentratiegebied voldoet.
Wat de experimentele bepaling van de
invoerparameters betreft, bleek de
bepaling van de filmdiffusie-coëfficiënt Kt
met de microkolom methode, mits uitgevoerd met een zeer korte kolom,
redelijk reproduceerbaar te zijn. De nauwkeurigheid van de bepaling was echter
niet beter dan die van de berekeningen
met behulp van literatuurcorrelaties.
De bepaling van de inwendige-oppervlaktediffusiecoëfficiënt D s met de batchproeven werd tijdens de eerste fase van
de proeven belemmerd aan de ene kant
door de slijtage van de kooldeeltjes tijdens
de intensieve menging en aan de andere
kant door het meeslingeren van het water
langs de reactorwanden, hetgeen in een
onvoldoende menging resulteerde. Fas
met een volledig gemengde reactor met
schotten langs de wand konden
reproduceerbare metingen uitgevoerd
worden.

Resultaten van de kolomproeven
De met het model voorspelde doorslagtijden werd vergeleken met de doorslagcurven van de proefkolommen. De
variabelen tijdens de kolomproeven waren
meestal de lengte van de kolom en de
filtratiesnelheid. De proeven met kortere
kolommen wijzen erop dat bij lagere
filtratiesnclheden de doorslagcurvc van
p-broomfenol redelijk nauwkeurig voorspeld kan worden (afb. 4).
Bij een hogere filtratiesnelheid (12 m/uur)
was echter de voorspelbaarheid van de
korte kolommen minder goed. De
voorspelbaarheid van de doorslag in de
langere kolommen (70 cm) bleek ook bij
de hogere snelheden (12 m/uur) vrij goed
te zijn (afb. 5).
De proeven met nitrobenzeen (NB) als
modelstof werden, voornamelijk tijdens de
zomerperiode beïnvloed door de afbraak
van nitrobenzeen tijdens de filtratie. In
afb. 6 wordt het verloop van de
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doorbraakcurven tijdens de filtratie in een
bed van 65 cm met een koolfractie van
1-2,4 mm weergegeven. Een snellere
doorbraak dan voorspeld was tijdens de
aanloopfase, werd meerdere malen waargenomen. Deze fase werd gevolgd door
een vrij snelle daling van de NB
concentratie in het afvoerwater.

Tenslotte dient nog een belangrijk neveneffect van de modellering van de actievekoolfiltratie, evenals van de andere
zuiveringsprocessen, genoemd te worden:
de modellering leidt tot een gewenste
bredere benutting van de proceskundige
kennis in de drinkwaterbereiding.

Discussie
De resultaten van dit oriënterende onderzoek hebben bevestigd dat het HSDM
geschikt is om een component systeem
met één bilogisch moeilijk afbreekbare
stof tijdens de actieve-koolfiltratie te
beschrijven. In de praktijk kan zo'n model
gebruikt worden ten behoeve van de
zuivering van het met OM verontreinigde
grondwater. In het grondwater komen
individuele stoffen (pesticiden, organische
oplosmiddelen enzovoort) als verontreiniging vaak voor. De toepassing van het
model resulteert in tijdwinst bij de
experimenten in een proefinstallatie die
ter evaluatie van de invloed van de
diverse bedrijfscondities en ontwerpparameters verricht moet worden. Een
van de bezwaren van het HSDM is de
bewerkelijkheid van de invoerparameters.
Uit de literatuur blijkt dat men er ook in
geslaagd is het gedrag van OM tijdens de
actieve-koolfiltratie in 'meerstofsystemen'
te toetsen [25,27]. Door tijdgebrek
werden deze modellen niet getoetst.
Niettemin lijkt de directe praktische
toepasbaarheid van deze modellen
beperkt te zijn. De meest toepasselijke
karkaterisering van de huidige stand van
zaken in de modellering van adsorptie aan
actieve kool in het algemeen wordt door
Weber [25] als volgt geformuleerd:
'Recent developmentsin adsorptionmodels
have ledto moresophisticatedand
mechanisticallymore 'correct'structuresand
codes.Thefact remains, however, that isis still
unrealisticfor most water and waste
applications to usemodelsfor design of
prototype directlyfrom first principles. This is
expeciallythe casefor complex water
containing mixtures of targetcompounds and
unspecifiedbackground organicmatter,such
ashumicsubstances.
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