Verbetering door adsorptie
Voordracht gehouden tijdens de 33e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Toxicologische aspecten',
die op 8 en 9 januari 1981 aan de TH Delft werd gehouden.

logarithme van de dagelijkse dosis en de
logarithme van de tumorincidentie [zie
rapport Gezondheidsraad]. Dit extrapolatiemodel is voorzichtig, daar het berust op
de veronderstelling dat de transformatie
tot kankercel via een enkelvoudige mutatie
(1-hit) tot stand komt. Men houdt op deze
wijze ook rekening met de mogelijke bijdrage van de eventuele ('natuurlijke')
achtergrondcarcinogenen.
De vraag die overblijft is welk risico,
d.w.z. welke kankerincidentie wenst de
maatschappij te aanvaarden als 'prijs' voor
de verdiensten van een bepaald produkt.
Aanvaardt de maatschappij een kankerincidentie van 1op 105 of 1op 106, daarbij
rekening houdend met het feit, dat de
'natuurlijke' kans op kanker thans 1op 4
à 5 bedraagt ?
Een brede maatschappelijke discussie zal
hierover uitsluitsel moeten geven. De uitkomst daarvan zal tevens bepalend zijn
voor de moeite die men zich moet getroosten voor de sanering van ons drinkwater. Voorlopig lijkt het raadzaam
mutagene en/of carcinogene componenten
zoveel mogelijk uit dit medium te weren.
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1. Inleiding
Voor een goed begrip van wat onder
adsorptie ter onderscheiding van andere
fysische scheidingsprocessen dient te worden
verstaan, zal eerst aandacht worden besteed
aan enige definities van enkele facetten in
het algemeen en van adsorptie van stoffen
uit de waterfase op vaste stoffen, zoals
wordt toegepast in de drinkwaterleiding,
in het bijzonder.
Vervolgens zal worden nagegaan hoe de
verwijdering door adsorptie van stoffen uit
water afhankelijk is van de aard van de te
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verwijderen stoffen, het karakter van water,
de aard van het adsorbens en de temperatuur. Met het aldus verkregen inzicht in de
thermodynamische evenwichten zal worden
bezien met welke snelheid m.a.w. met welke
kinetiek deze evenwichten worden nagestreefd. Na enkele praktijkvoorbeelden van
natuurlijke en kunstmatige processen,
waarbij adsorptie optreedt, zal een overzicht
worden gegeven van de verschillende soorten adsorbentia zoals die in de praktijk van
de drinkwaterleiding (kunnen) worden toegepast.
Tenslotte zal worden besproken wat de
mogelijkheden en de beperkingen zijn van
het adsorptieproces aan de hand van de
groepen van verontreinigingen zoals deze in
de Nederlandse ruwwatersoorten voorkomen
in vergelijking met alle andere bereidingstechnieken.
Hierbij zal met name bijzondere aandacht
worden besteed aan de kwaliteitsverbetering
in toxicologisch opzicht.
2. Adsorptie
2.1. Theorie
2.1.1. Definities
Om een beter begrip van de termen adsorptie en desorptie te verkrijgen ter onderscheiding van andere fysische processen,
zoals deze in de proces-technologie worden
toegepast, volgt hieronder een overzicht van
enkele van deze processen tussen de verschillende aggregatietoestanden [1]:
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Wanneer bepaalde stoffen in een vloeistof
oplosbaar zijn en anderzijds een aanzienlijke
affiniteit tot een bepaalde vaste stof vertonen, kunnen deze stoffen uit de vloeistof
worden verwijderd door de vaste stof in de
vloeistof te brengen of de vloeistof in
contact te brengen met de vaste stof door
de eerste over de laatste te laten stromen,
waardoor de te verwijderen stof zich op de
vaste stof hecht; dit noemt men adsorptie.
De vaste stof waarop de stof wordt gehecht
of geadsorbeerd heet adsorbens en de geadsorbeerde stof heet adsorbaat (afb. 1).
Omdat een opgeloste stof affiniteit zowel
tot de vloeistof als tot het adsorbens kan
vertonen, zal in een bepaald systeem een
bepaalde verdeling van genoemde stof over
de vloeistof en het adsorbens optreden,
waarbij een toestand van minimale energie
wordt nagestreefd. Adsorptie is derhalve
een exotherm proces, dat wil zeggen, een
temperatuurafhankelijk proces. Bij toename
van temperatuur zal de hoeveelheid geadsorbeerde stof afnemen.
De hoeveelheid warmte, die per grammolecuul adsorbaat vrijkomt tijdens het
adsorptieproces wordt adsorptiewarmte genoemd en uitgedrukt in KJ/mol. Deze kan
variëren tussen 8 en 400 KJ/mol.
Afhankelijk van de grootte van deze
adsorptiewarmte spreekt men wel van
fysische adsorptie (8-40 KJ/mol) en van
chemische adsorptie, of chemosorptie (40400 KJ/mol). Chemosorptie zal derhalve
sterker van de temperatuur afhankelijk zijn
dan fysische adsorptie.
Bij fysische adsorptie is derhalve de affiniteit tussen adsorbens en adsorbaat zwak.
Zij berust op Van der Waals krachten of
waterstofbruggen. Omdat vrijwel elk grensvlak electrisch is geladen, kunnen ook hier
reeds electrostatische krachten een bijdrage
in de bindingskracht leveren.
Fysische adsorptieprocessen zijn volledig
omkeerbaar. Hoewel de scheiding tussen
fysische adsorptie en chemosorptie vaak
moeilijk is aan te geven — het ene type
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gaat geleidelijk in het andere over — krijgt
chemosorptie meer het karakter van
chemische reacties tussen de te adsorberen
stof en de functionele groepen aan het
oppervlak van het adsorbens.
Adsorptie is derhalve de transport van één
of meer opgeloste stoffen vanuit een vloeistoffase en de hechting op een vaste fase.
Desorptie is het vrijkomen van stoffen hetzij als tegenhanger van adsorptie uit een
vaste fase en het opgelost worden in een
gas- of vloeistoffase, hetzij als tegenhanger
van absorptie het vrijkomen van een bepaalde stof uit een vloeistoffase in een
gasfase. Komt een stof vrij uit een vloeistoffase naar een gasfase dan wordt daarvoor ook wel de term 'strippen' gebruikt.
Hier zal verder uitsluitend de eerste betekenis van desorptie worden gebruikt. Deze
desorptie en adsorptie zijn twee kanten van
dezelfde medaille, nl. van het thermodynamisch adsorptie-evenwicht.
2.1.2. Adsorptiecapaciteit
Als een vloeistof, waarin een bepaalde stof
is opgelost, in contact wordt gebracht met
een vaste stof, waarop zich de opgeloste
stof kan hechten, zal zich een voor dit
systeem karakteristieke verdeling van deze
stof in de vloeistof en op het oppervlak
van de vaste stof instellen. Als na enige tijd
in deze verdeling geen verandering meer
optreedt, dan betekent dit dat er zich een
thermodynamisch evenwicht [2] heeft ingesteld. Men spreekt dan van adsorptieevenwicht.
Als een dergelijk evenwicht optreedt, wil
dit niet zeggen, dat geadsorbeerde moleculen zich in evenwichtstoestand niet meer
van het adsorbens-oppervlak kunnen losmaken.
Het betekent echter wel dat per tijdseenheid
en per oppervlakte-eenheid evenveel moleculenworden geadsorbeerd als gedesorbeerd.
Men spreekt dan ook wel van een dynamisch evenwicht.
Het betekent ook dat tijdens het adsorptieproces, meer moleculen worden geadsorAfb. 2 - Adsorptie-isothermen van Freundlich.
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Afb. 3 - Adsorptie-isotherm van Langmuir.

beerd dan gedesorbeerd en dat bij het
desorptieproces meer moleculen worden
gedesorbeerd dan geadsorbeerd.
Dit houdt ook in dat bij temperatuursverhoging tijdelijk meer moleculen zullen
worden gedesorbeerd dan geadsorbeerd en
omgekeerd.
Wanneer vervolgens van een unair-systeem
— een systeem met één opgeloste stof —
wordt overgegaan op een binair, ternair of
multiple systeem (met twee, drie of veel
stoffen, met elk zijn eigen verdeling over
oplosmiddel en adsorbens) zullen concurrences gaan optreden tussen de verschillende stoffen op het oppervlak. Hierdoor
kan de ene stof door de andere van het
oppervlak worden verdrongen. Zo kan er
ook concurrentie optreden tussen oplosmiddel en opgeloste stof.
In de drinkwaterzuivering is water het
oplosmiddel en worden verschillende adsorbentia gebruikt, waarvan actieve kool
momenteel het belangrijkste is.
Dat men met nagenoeg een unair systeem
te maken heeft is meer uitzondering dan
regel. Nagenoeg altijd is het aantal opgeloste stoffen groot. Daarom wordt meestal
met somparameters, zoals TOC, UV,
KMnOt-getal gewerkt. In deze somparameters gaat een groot aantal stoffen van
zeer uiteenlopend karakter, m.a.w. met een

verschillende affiniteit tot water en tot een
bepaalde adsorbens schuil.
Dit betekent, dat polaire stoffen, d.w.z.
stoffen met een groot dipoolmoment, sterk
in water oplosbaar zijn, m.a.w. hydrophiel
zijn en zich derhalve moeilijk uit het water
laten trekken door het adsorbens. Apolaire
of hydrophobe verbindingen hebben een
zwakke verbinding met water en zullen in
het algemeen in grotere mate worden geadsorbeerd. Al deze factoren maken het
moeilijk watersoorten met verschillende
soorten stoffen m.b.v. mathematische vergelijkingen onderling te vergelijken.
Toch is het nuttig mathematisch het
adsorptie-evenwicht te beschrijven. De verzameling van punten, die bij een constante
temperatuur het evenwichtsverband aangeven tussen de hoeveelheid opgeloste en
de hoeveelheid geadsorbeerde stof in een
bepaald adsorptiesysteem, wordt adsorptieisotherm genoemd.
Een van de eerste mathematische formuleringen voor een dergelijke adsorptie-isotherm langs empirische weg bepaald, is die
van Freundlich:
x
— = kC", zie voor n = 0,2 en n = 2,0
m
(Afb. 2.a.)
waarin:
x : het aantal grammen adsorbaat per m
gram adsorbens
C : de evenwichtsconcentratie van de betrokken stof in de waterfase
k, n : empirische constanten; k is temperatuurafhankelijk.
Deze vergelijking blijkt in de praktijk
meestal in het lage concentratiegebied de
waargenomen werkelijkheid het best te beschrijven. Bovengenoemde vergelijking kan
ook als volgt in logaritmische vorm worden
geschreven:
x
log— = log k + n log C; zie voor n = 0,2
m
en n = 2,0 (Afb. 2.b.)
Uit deze lineaire voorstelling kunnen k en
n eenvoudig worden bepaald. Als n klein is,
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bijvoorbeeld n = 0,2, spreekt men van
vlakke en als n groot is, bijvoorbeeld
n = 2,0 spreekt men van een steile isotherm. Als n > 1neemt de adsorptie bij
dalende concentratie eerst sterk en daarna
steeds langzamer af, waardoor een volledige
verwijdering in een filter moeilijk te bereiken is. Een hoge waarde van n is derhalve ongunstig. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij humuszuren, die meestal een sterk
polair karakter hebben. Bij niet polaire
verbindingen, zoals bij aromatische koolwaterstoffen, heeft n een lagere waarde.
Dan is een vollediger verwijdering mogelijk.
In 1916 leidde Langmuir langs theoretische
weg de volgende vergelijking voor een
adsorptie-isotherm af:
x

a.b.C.

m 1+bC
Hier is:
x: het aantal grammen adsorbaat per m
gram adsorbens
C: de evenwichtsconcentratie van de betrokken stof in de waterfase
a en b: constanten
Er zijn in de adsorptie-isotherm van
Langmuir twee extreme situaties te onderscheiden:
x
x
bC » 1, dan is — = a = (—)
m
m max
x
x
bC « 1, dan is— = (—)
.b.C.(Afb. 3.a.)
m
m max
Genoemde isotherm is dan als volgt te
schrijven:
x x
bC
- = (-)
m
m max 1+ bC
De reciproke vorm luidt als volgt:
x
x
1+ bC
x
1
m max m max bC
m max b
1
x
- + (—)-*
(Afb.3.b.)
C
m max
Afb. 4 - Schematische vergroting van een korrel
actieve kool.
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Uit de reciproke grafische weergave kunnen
x
(—)
en b eenvoudig worden bepaald,
m max
In het algemeen kan worden gesteld, dat
de adsorptie-isotherm van Freundlich de
werkelijkheid nauwkeuriger beschrijft dan
die van Langmuir.
Het nut van adsorptie-isothermen is gelegen
in het feit, dat enerzijds de effectiviteit
van een adsorptie voor de verwijdering van
organische stoffen uit een bepaalde watersoort kan worden voorspeld en anderzijds
kunnen verschillende adsorbentia onderling
worden vergeleken.
Bij een volledige inventarisatie hoeveel stof
uit een verontreinigd water door een bepaald adsorbens kan worden verwijderd,
zoals hierboven omschreven, is het ook van
belang te weten welke grootte van adsorptie-oppervlak ter beschikking is. Om een
zo groot mogelijke adsorptiecapaciteit na
te streven, dient in de eerste plaats het
specifiek oppervlak, dit is het aantal m 2 /g
adsorbens, zo groot mogelijk te zijn. Bij
actieve kool bedraagt dit oppervlak 5001500 m 2 /g kool. Dit grote oppervlak wordt
vooral bereikt niet alleen door het uitwendig oppervlak, maar vooral door een
groot inwendig oppervlak. Dit wordt bereikt
doordat macroporiën overgaan in poriën
met steeds kleiner diameter tot zogenaamde
microporiën. In verband met een zo groot
mogelijke adsorptiecapaciteit dient in de
tweede plaats het specifieke oppervlak ook
zo goed mogelijk bereikbaar te zijn.
Als de diameter van de microporiën zeer
klein wordt kan het zijn dat haar oppervlak
voor grotere moleculen niet of zeer moeilijk
bereikbaar is. De diameter van deze microporiën kan worden vergroot door een
verdergaande activering. Hierdoor worden
deze poriën verder opengebrand. De gemiddelde diameter van microporiën beo

draagt ca. 10A en die van macroporiën
1 fxm.
2.1.3. Kinetiek
Naast inzicht in de adsorptiecapaciteit,
dient ook duidelijk te zijn waarvan de
adsorptiesnelheid afhankelijk is. Daarvoor
is een aantal fasen te onderscheiden
(Afb. 4.).
In de eerste plaats dienen de te adsorberen
moleculen te worden getransporteerd uit de
waterfase naar het adsorbens.
Zeker bij voldoende turbulentie (hoge
filtratiesnelheid) in de waterfase is deze
transportsnelheid voldoende groot en derhalve niet snelheidbepalend.
De concentratiegradiënt is nul naderend.
In de tweede plaats dienen de moleculen de
waterfilm, die zich gebonden aan het oppervlak bevindt, te passeren.

deze filmdiffusie snelheidsbepalend. Daarna
In het begin van het adsorptieproces is
wordt ook hier de concentratiegradiënt
relatief klein. In de derde plaats vindt
transport in de poriën plaats, vanwege de
optredende concentratiegradiënt in de
poriën.
Deze poriediffusie is de snelheidsbepalende
stap voor adsorptie in de gemakkelijk toegankelijke poriën.
Men gaat bij de bepaling van de poriediffusiesnelheid uit van een momentane
evenwichtsinstelling tussen de concentratie
in het poriewater en de belading op de
poriewand.
In de vierde plaats vindt transport over het
oppervlak plaats, vanwege de optredende
beladingsgradiënt. Deze oppervlaktediffusie
is snelheidsbepalend in de moeilijk toegankelijke poriën. Dit zal vooral het geval zijn
aan het einde van een adsorptiegang.
In de vijfde plaats verloopt de hechting op
de actieve discrete plaatsen van het adsorbensoppervlak snel t.o.v. de diffusie-snelheden. Adsorptiekinetische studies zijn
alleen met enig succes aan modelsystemen
uit te voeren. Praktijksystemen zijn te gecompliceerd.
2.2.

Praktijk

2.2.1. Voorbeelden bij de drinkwaterbereiding
Adsorptie komt in de natuur en ook in de
drinkwaterpraktijk wijd verbreid voor, vaak
in combinatie met andere fysische, chemische en biologische processen.
Enkele voorbeelden hiervan zullen worden
beschreven. Zolang de mensheid bestaat,
maakt zij reeds gebruik van het adsorptieproces, dat zich afspeelt als water door
grondlagen van zand, veen of klei percoleert
in het geval van waterputten.
Wij kennen dit ook bij grondwater, oeveren duininfiltratie.
Daarbij kunnen enerzijds stoffen door adsorptie uit het percolerende water worden
verwijderd en anderzijds weer andere stoffen
in oplossing gaan, zoals ijzer, mangaan,
ammoniak en humuszuren, afhankelijk van
de aard van de ondergrond.
Er zijn ook verbindingen, zoals het bekende
trichloorethyleen, die in bepaalde ondergronden niet worden geadsorbeerd.
Naast de hier genoemde natuurlijke adsorptieprocessen, is er ook een aantal kunstmatige processen in de drinkwaterwereld,
waarbij de adsorptie als nevenproces optreedt.
Bij de grondwaterzuivering worden vlokken
en colloïdale deeltjes van ijzerhydroxyde
door adsorptie aan het oppervlak van zandkorrels van een filter gehecht. Daarnaast
kunnen ijzerhydroxidevlokken uiteraard
ook mechanisch worden afgevangen door
koekfiltratie.
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Bij de ontmanganing worden zuurctofmoleculen op het oppervlak van het katalytische (hydro)hausmanniet (Mn^Oé) geadsorbered en geïoniseerd, waardoor botsende Mn 2 +-ionen worden geoxideerd en
in het kristalrooster ingebouwd. Bij coagulatie kunnen verontreinigingen behalve door
occlusie in, ook door adsorptie op ijzer- of
aluminiumhydroxidevlokken worden gebonden.
Bij membraanontzoutingsprocessen kunnen
door adsorptie verontreinigingen zich op
het membraan afzetten, waardoor verstopping zal optreden. Hier treedt adsorptie als
ongewenst verschijnsel op. Adsorptie als
min of meer beheersbaar zuiveringsproces
vindt de laatste decennia steeds meer toepassing. Het aantal adsorbentia, dat op de
markt wordt gebracht, neemt navenant toe.
Ook tijdens de distributie dient het adsorptieverschijnsel zich aan, zoals de afzetting
van roestdeeltjes op de binnenwand van
leidingen. Door dergelijke roestlagen kunnen
weer organische stoffen worden geadsorbeerd, als ook sulfaat- en nitraat-ionen, die
door chemische en bacteriologische omzettingen in reuk- en smaakstoffen kunnen
worden omgezet.
2.2.2. Adsorbentia
Adsorbentia zijn ruwweg te onderscheiden
in polaire en niet-polaire.
Bij polaire adsorbentia, zoals aluminiumoxide, calciumcarbonaat, glas, ionogene
ionenwisselaars, kwarts, diatomeënaarde en
metallische oxides berust het adsorptiemechanisme meer op ion-dipool en dipooldipool wisselwerking, m.a.w. elektrostatische
attractie.
Bij apolaire adsorbentia, zoals actieve kool,
grafiet, plastics, parafine en metallische
sulfiden domineren de Van der Waalskrachten. Omdat het watermolecuul een
sterke di-pool heeft, zullen polaire verbindingen beter in water opgelost zijn. Zij
worden daarom hydrophiel genoemd. Deze
zullen minder goed op apolaire adsorbentia
worden geadsorbeerd, maar beter op een
polaire adsorbens.
Apolaire stoffen zullen minder goed in
water worden opgelost en beter worden geadsorbeerd op apolaire adsorbentia.
Deze verbindingen en adsorbentia worden
hydrophoob genoemd. Actieve kool, hetzij
in de poeder-(PAC), hetzij in korrelvorm
(GAC), is het meest gebruikte adsorbens in
de drinkwaterbereiding, meestal voor de
verwijdering van organische stoffen.
Actieve kool is een verzamelnaam. Het kan
uit vele soorten koolstofhoudende grondstoffen worden bereid, zoals hout, turf,
steenkool, bruinkool, cocosnoot etc.
Er zijn ook vele soorten ionenwisselaars in
de handel: sterk- en zwak zure kationwisselaars, sterk- en zwak basische anion-
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wisselaars en non-ionogene wisselaars.
Deze kunnen voor verwijdering van kat- en
anionen worden toegepast, terwijl de anionische wisselaars de laatste jaren ook toenemende belangstelling voor verwijdering
van anorganische stoffen ondervinden.
Sinds enkele jaren zijn ook adsorbentia op
de markt gebracht, die het midden houden
tussen actieve kool en polymère adsorbentia.
Ambersorb is hier een bekend handelsmerk.
Maar ook vele andere. Ieder adsorbens
heeft zijn eigen kwaliteit en mogelijkheden
om een breed spectrum van groepen organische stoffen te adsorberen; andere adsorberen meer een specifieke groep.
Uit toxicologische overwegingen is het
steeds noodzakelijk een toe te passen adsorbens te toetsen op zijn eigenschappen,
dat geen ongewenste verbindingen uit het
adsorbens in het water worden opgelost.

3. Verbetering
3.1. Soorten verontreinigingen
Bij de bereiding van drinkwater heeft men
te maken met anorganische en organische
verbindingen.
Bij deze beide groepen komen voor de
menselijke gezondheid zowel schadelijke als
niet-schadelijke voor.
Van vele stoffen is echter nog niet bekend
of zij wel schadelijk zijn en zo ja, vanaf
welke concentratie dan wel.
De anorganische verbindingen, die meestal
in hogere concentraties voorkomen kunnen
worden onderscheiden in: kationen, zoals
Na+, K+, Ca+, Mg++, NH++, Fe 2 +, Mn 2 +
en anionen zoals: C l - , B r - , S04=, NO3—
P 0 4 = , HCO.j-, CO2.
Deze komen meestal voor in het Nederlandse grond- en oppervlaktewater, in zodanige concentratie, dat zij (nog) niet
toxisch geacht worden; wel kunnen zij indirecte toxische gevolgen hebben, zoals
P O | = voor de vorming van algen en
toxinen; hardheid, waardoor de pH en
daarmee het oplossend vermogen voor
zware metalen wordt vastgelegd; bromide,
waaruit met chloor bromoform kan worden
gevormd.
Afb. 5a - Adsorptie-isotherm van Trichïooretheen.
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Afb. 5b - Dubbellogaritmische adsorptie-isotherm
van trichïooretheen.

Verder de anorganische verbindingen, die
meestal in kleinere concentraties voorkomen, waartoe de groep van zware metalen
behoort, zoals: Pb, Cu, Cd, Zn, Hg, Ni,
Cr en Co.
Deze komen vaak voor in concentraties, die
wel schadelijk geacht worden.
In de tweede plaats is in de groep van
organische stoffen een aantal stoffen te
onderscheiden, die in drinkwater om de
volgende redenen ongewenst zijn:
— toxiciteit, zoals: vluchtige en niet
vluchtige chloorhoudende verbindingen;
poly-aromaten, fenolen, etc.
— reuk, kleur en smaak
— nagroei
— THM-vorming uit precursors
— potentiële vorming van reuk, kleur
en/of smaak tijdens distributie.
Tenslotte is een aantal biologische verontreinigingen te onderscheiden, zoals bacteriën, virussen, algen, hogere organismen,
etc. [4]
3.2. Adsorptie in vergelijking met andere
processen
Om na te gaan of adsorptie tot verbetering
van de drinkwaterkwaliteit leidt, lijkt het
raadzaam dit te doen met de scope op alle
in de drinkwaterbereiding toegepaste zuiveringstechnieken.
Een groepsgewijze indeling van al deze
processen kan de volgende zijn:
— oxidatie, m.b.v. O2, O3, H2O2, Cl 2 ,
NaCIO, CIO2, KMnOt
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— adsorptie, m.b.v. PAC, GAC, coagulatie,
filtratie, ionenwisselaars
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— strippen, m.b.v. lucht
— sedimentatie
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— energieverbruik
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— kristallisatie, m.b.v. entmateriaal
— biologische degradatie, m.b.v. biologisch
actieve filtermedia.
Er van uitgaand dat de gebruikte hulpstoffen als zodanig voldoende grote zuiverheid bezitten, m.a.w. geen ondergewenste
verontreinigingen bevatten — hier wordt
streng op toegezien — is oxidatie het enige
in de bovengenoemde processen, waarbij
stoffen in andere, met nieuwe eigenschappen, worden omgezet, terwijl alle andere
processen in het algemeen bedoeld zijn en
als zodanig ook meestal functioneren om
stoffen te verwijderen. Door oxidatie met
ozon kunnen peroxides en door oxidatie
met chloor of chloorderivaten kunnen gechloreerde verbindingen, chlorieten of
chloraten worden gevormd.
Deze groepen dienen elk apart uit het oogpunt van de genoemde doelstellingen van
zuivering, waaronder de volksgezondheid,
kritisch te worden bezien. Het middel mag
niet erger zijn dan de kwaal.
Door echter hetzij de vorming van oxidatieprodukten zoveel mogelijk te voorkomen,
hetzij de genoemde produkten door een
volgende zuivering zoveel mogelijk weer
te verwijderen, kan men in een totaal
zuiveringssysteem de negatieve facetten
minimaliseren en de positieve effecten optimaliseren. In de voordracht van Dr.
J. Kruithof zijn reeds enkele voorbeelden
van negatieve effecten van verschillende
zuiveringstechnieken vermeld, ook van
adsorptieprocessen, zoals actieve koolfiltratie: de uitspoeling van zware metalen, polycyclische aromaten en van fines en de

vorming van butyldisulfide, bacteriën,
hogere organismen, nitrosoamines en endotoxines.
Bij het gebruik van bepaalde ionenwisselaars om de hardheid van water te verlagen
kunnen weliswaar bijvoorbeeld Ca 2 + -en
Mg-'+ -ionen worden verwijderd, maar kan
de Na+-concentratie toenemen. Bovendien
kunnen indirecte gevolgen van een bepaald
zuiveringsproces zich voordoen, zoals de
reeds genoemde verhoogde produktie van
bromoformen bij chloring van een water
met een verlaagd organische stofgehalte in
het geval er zich voldoende bromide in dat
water bevindt.
Bij een hardheidsverlaging met ionenwissela.ars kan een pH-daling optreden, waardoor het oplossend vermogen voor zware
metalen toeneemt. In dergelijke gevallen zal
bovendien een pH-correctie nodig zijn. Elk
proces, ook het adsorptie-proces, heeft zijn
eigen resistente stoffen, randverschijnselen
en randvoorwaarden.
Het is derhalve onmogelijk universele uitspraken te doen omtrent eenduidige kwaliteitsverbeteringen door het adsorptie-proces.
Evenals ook alle andere processen zal ook
het adsorptieproces in de context van het
totale zuiveringssysteem moeten worden
bekeken.
Bij het doen van een keuze voor een
zuiveringsstap zullen steeds de volgende
factoren in de beschouwingen betrokken
dienen te worden:
— effectiviteit
— neveneffecten
— stabiliteit

Ter adstructie zullen hier twee voorbeelden
volgen: Voor de verwijdering van trichlooretheen (TCE) kan uitsluitend korrelkool
worden gebruikt. De adsorptie-isotherm is
bepaald, zoals weergegeven in afb. 5a en b.
Het ruwe grondwater te Hilversum bevat
1000 tot 1500 /ig TCE/1; het overige organisch stofgehalte ligt laag (KMnO-i-getal
^ 3 mg/l).
Het gehalte aan TCE in drinkwater dient
bij voorkeur zo laag te zijn, dat het niet
aantoonbaar is, maar in ieder geval niet
hoger dan 1/.tg/1.
In het kader van bovengenoemde factoren
kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
— door middel van adsorptie op korrelkool is een zeer goede verwijdering van
TCE mogelijk
— de looptijd van een koolvulling is kort,
daardoor kostbaar en vraagt veel energie
— vanwege wisselende ingangsconcentraties, voldoet effluent in enkele gevallen
niet aan de norm.
De laatste twee beperkingen kunnen worden
opgeheven door met behulp van stripping
over een geperforeerde plaatbeluchter het
TCE-gehalte met minstens 99 % tot een
constanter niveau te verlagen. Dan wordt
het TCE-gehalte 5-10 /ig/1. Dit ligt in het
nagenoeg lineaire deel van de adsorptieisotherm en kan de looptijd van de koolfilters met een factor 4-5 worden verlengd.
Hierdoor worden de exploitatiekosten sterk
verlaagd; evenals het energiegebruik,
bovendien wordt de stabiliteit van de
effluent-kwaliteit vergroot.
Met het water van de duinwaterleiding van
Gemeentewaterleidingen Amsterdam zijn
in een negental zuiveringssystemen de invloeden van de volgende zuiveringstrappen
vergeleken:
hardheidsverlaging
ozonisatie
actieve koolfiltratie
langzame zandfiltratie
veiligheidschloring
In afb. 6 zijn de resultaten weergegeven
voor 8 proefsystemen en voor de praktijksituatie van de duinwaterleiding.
Hieruit zijn onder meer de volgende conclusies te trekken:
— verwijdering van organische stof door
adsorptie op GAC (actieve kool in korrelvorm) het grootst
— verwijdering van precursors m.b.v. GAC
het grootst
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— in de systemen met sterkste verlaging
van organisch stofgehalte, het hoogste gehalte aan bromoformen na chloring.

Ontwerp NPRvoorPVC-rioolpersleidingenterkritiek
verschenen

Als de toxiciteit van bromoformen hoger is
dan van chloroformen zoals door sommige
onderzoekers wordt beweerd, maar ook
door anderen wordt weersproken, dan is de
verlaging van het organisch stofgehalte
geen verbetering.
Dan zouden, als het ruwe water voldoende
bromide bevat, adsorptie op actieve korrelkool en veiligheidschloring met behulp van
chloorgas of chloorbleekloog elkaar uitsluiten.
Dan komt de vraag of desinfectie na een
langzame zandfiltratie nog wel nodig is en
zo ja of een ander desinfectans zoals
chloordioxide is te prefereren.
Maar voor alles is meer duidelijk inzicht
in de toxiciteitsniveaus van de verschillende
verbindingen in het bijzonder en van verschillende waterkwaliteiten in het algemeen
nodig.

Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft het Ontwerp NPR 7061 'Aanleg van
rioolpersleidingen van ongeplasticeerd
PVC' ter kritiek gepubliceerd.
Dit ontwerp is opgesteld door de als NNInormcommissie fungerende KOMO-kwaliteitseisencommissie E. 36 'Rioleringen van
thermoplastische kunststoffen'.
De praktijkrichtlijn geeft aanbevelingen
voor de aanleg van rioolpersleidingen van
ongeplasticeerd Polyvinylchloride (PVC)
en is bestemd voor de verwerking van
PVC-buizen en bijbehorende hulpstukken
die buitenshuis, gelegd in de grond, dienen
voor de afvoer van afvalwater onder druk.
Deze NPR, die door ontwerpers, bestekschrijvers, uitvoerders en door hen die met
het toezicht op de uitvoering zijn belast
veelvuldig geraadpleegd zal worden als een
handleiding voor een goede toepassing van
PVC voor rioolpersleidingen, geeft uitgebreide informatie. Behandeld worden
onder meer de toe te passen buizen en
hulpstukken, het vervoer en de opslag, het
graven en dichten van de sleuf, het maken
van verbindingen en het leggen van de
leidingen.

3.3. Toxicologische slotbeschouwing
In de eerste plaats ontbreekt het aan adequate testmethoden om te kunnen beoordelen of de ene stof of watersoort meer of
minder toxisch, carcinogeen of mutageen is
dan een andere stof of watersoort. Dit is
nodig om de vraag te kunnen beantwoorden
of door adsorptie een verbetering van de
waterkwaliteit kan worden bereikt.
Bovendien kan deze vraag niet éénduidig
worden beantwoord, vooral als men niet
alleen de directe maar ook de indirecte
gevolgen in de beschouwingen betrekt.
Steeds zal het totale winnings-, zuiveringsen distributiesysteem integraal moeten worden beoordeeld o.a. op zijn gezondheidsmerites om tot een afgewogen verantwoord
systeem te komen.
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Ook wordt ingegaan op bijzondere voorzieningen en beproeving op dichtheid
terwijl tot slot bijzonderheden van algemene aard aan de orde komen. Het
hanteren van deze richtlijn zal een goede
bedrijfszekerheid en levensduur bevorderen.
Tot 1juli 1981 kan kritiek op het ontwerp
bij het NNI worden ingediend.
Het Ontwerp NPR 7061 is verkrijgbaar bij
het NNT, afdeling Verkoop en informatie,
Kalfjeslaan 2, 2623 A Delft, telefoon
(015) 61 10 61. telex 38144 nni nl.

IAWPR congres 'Micropollutiansinthe Environment'
De Belgische Commissie van de IAWPR
(International Association on Water Pollution Research) organiseert van 22 tot 25
november in Brussel de Specialised Conference 'Micropollutants in the Environment'.
Deelname aan de conferentie geeft ook de
mogelijkheid tot een bezoek aan de 2nd
Exhibition for Water Techniques, georganiseerd door de Belgium Water Supply
Organisation and the Brussels International
Trade Fare.
Registratie bij: Brussels International Conference Centre, Parc des Expositions,
B-1020 Brussels (Belgium).
Informatie bij: Belgische commissie van
de IAWPR, Waterloosesteenweg 255,
1060 Brussel.

Agenda
4 tl m 8 mei 1981, Utrecht: MachevoMilieu. [nl.: Kon. Ned. laarbeurs,
Postbus 8500, 3503 RM Utrecht,
tel. (030) 9149 14.
18 t/m 20 mei 1981, Amsterdam: 8e
Arbeitstagung van de Internationale
Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im
Rheineinzugsgebiet (IAWR).
Ink: sekretariaat IAWR, Postbus 8169,
1005AD Amsterdam. T e l : (020) 58 02333.
25 t/m 27 mei 1981, Luik: 34ste Int. Studiedagen van de CEBEDEAU. Ink: D. van
den Ackerveken, CEBEDEAU asbl, 2, rue
A. Stévart, B-4000 Liège, België. Tel. (041)
52.12.33.
Juni 1981, Toronto: symposium 'Interaction
of sediment and fresh water'. Ink: mr.
R. L. Thomas, Canada Centre for Inland
Waters, P.O.Box 5050, Burlington, Ontario,
Canada L7R 4A6.
15 t/m 19juni 1981, Brighton: Int. Congres
en vakbeurs Water Industry '81.Ink: Water
Industry '81,Int. Congress, 26 Albany
Street, Edinburgh EH1 3QH, UK.
23 t/m 27 juni 1981: zesde Internationale
Fachmesse für Entsorgung: Abwasser, Ab
fall Städtereinigung, samen met het vijfde
Europäisches Abwasser- und Abfallsymposium-EAS en het symposium van de
Int. Solid Wastes and Public Cleansing
Association (ISWA). Ink: Münchener
Messe- und Ausstellungsgesellschaft mbH,
Messegelände, Postfach 12 1009, D-8000
München 12, Duitse Bondsrepubliek.
6 t/m 11 september 1981, Mainz: 8th Int.
Congress on Metallic Corrosion. Ink:
Dechema, Postf. 97 0146, D 6000, Frankfurt 97, BRD.
21 t/m 25 september 1981, Jönköping:
5e milieubeurs Elmia en regionaal IWSAcongres. Ink: Elmia VVV 81, Box 6066,
S-550 06 lönköping, Sweden.
23 sept, t/m 1 okt. 1981, Amsterdam:
Het Instrument. Ink: Coöp. Ver. 'Het
Instrument', Postbus 152, 3760 AD
Soest, tel. (02155) 18204.
/ t/m 5 november 1981, Dubai, SaoediArabië: Arab Water Technology Exhibition. Ink: International Conferences &
Exhibitions Ltd., 6 Porter Street, London
W I M 1HZ.
23 t/m 27 november 1981, Brussel: tweede
Aqua-EXPO. Ink: Internationale laarbeurs
van Brussel, Tentoonstellingspark, B-1020
Brussel. Tel.: 02/478.48.60; Telex 23.643.
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