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Zijnreactieproductentijdens
waterzuiveringmet
UV-technologiebeheersbaar?
spelen de schaalgrootte ende lampkeuzc een
significante rol.InNederland ishetvanwege
devorming van reactieproducten gebruikelijk
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datie toetepassen.

Lamptechnologie
Nieuwe pathognen enongewenste stoffen inbronnen voorde bereidingvandrinkwater dwingende
Nederlandse drinkwaterbedrijven natedenken overdezuiveringvanmogen. De waterbedrijven zijn
intussen verplicht om eenrisicoanalyse op hun zuiveringsprocessenuittevoeren,gericht op p a t h o g nen indrinkwater. Daarnaast kijken dewaterbedrijven intoenemende mate naar prioritaire stoffen
ennaar eventuele neveneffecten vanzuiveringsprocessen, zoalsdevormingvanreactieproducten. Bij
toepassing vanUV-licht voordesinfectie enomzetting vanongewenstestoffen innatuurlijk water
worden reactieproducten alsAOC en nirnet^evormd. Groeivanalgen kanspelen bij UV-desinfectie.
Sommige onderzoeksresultaten,gevenaandat tijdens UV-processenstoffen meteen(^enojtoxisch
karakter worden,gevormd.Over deaard, kwantiteit en betekenis daarvan voordevolksgezondheid is
echteronvoldoende kennis beschikbaar. Aanvullend onderzoek isderhalve nodig omdevraag m de
titel tekunnen beantwoorden.
Op basis van literatuuronderzoek en met
medewerking vandedrinkwaterbedrijven is
een overzicht opgesteld overde vorming van
reactieproducten tijdens UV-desinfectieen
UV/waterstofperoxide-oxidatie onder diverse
praktische condities.Het onderzoek richtte
zichop het effect van de watersamenstelling,

Ajb.1:

deUV-dosisenhettype UV-lamp (middendruk
versus lagedruk).Geïnventariseerd werdende
vorming van assimileerbare organische koolstof(AOC),nitriet, genotoxische stoffen, degradatieproducten enalgengroei inNederlanden
het buitenland.
Voorde vorming van reactieproducten
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Toepassing van UV-licht inde waterzuivering isnagenoeg vollediggebaseerd op het
gebruik van lagedruk enmiddendruk kwiklampen.Vanwegede lagegasdruk inde lagedruklampen zendt hetkwik slechts drie lijnen
uit inhetUV-gebied, waarbij meer dan 95
procent van deenergie wordt uitgezonden bij
een golflengte van 253,7nm. De hogere
gasdruk inmiddendruklampen creëert een
continu spectrum tussen 200en800nm
waarbij hetgehele UV-C-gebied (200-280 nm)
wordt afgedekt (zieafbeelding 1).Enkelejaren
geleden zijn kwartsbuizen (lampomhulsel van
kwartsglas voor waterbehandeling) geïntroduceerd dieUV-licht met golflengten kleiner dan
240nm wegfilteren.

AOC- en nitrietvorming
Devorming van nitriet enAOC tijdens
UV-processen isuitvoerigonderzocht en gedocumenteerd. UV-licht isverantwoordelijk voor
dereductie van nitraat totnitriet.AOC wordt
zowel tijdens UV-desinfectie als tijdens
geavanceerde oxidatie met UV/waterstofperoxide gevormd uitorganische stoffen zoals
humuszuren.
Devorming vanAOCin (voorbehandeld)
natuurlijk water issterk afhankelijk vande
gebruikte lamp.Zovindt bij gebruik van lagedruklampen enook bij middendruklampen
omgeven door een speciale kwartsbuis (filter
minder dan 240nm) nauwelijks vorming van
AOCennitriet plaats.Ditisvanwegede lage
absorptie van de matrix innatuurlijk waterbij
golflengten boven 240nmconform de verwachting (zieafbeelding 1).Toepassing van
middendruklampen met hetvolle UV-C-spectrum leidt tothogereAOC-vorming.Dit
varieert van enkele microgrammen acetaatkoolstofper liter bij een dosis van 20tot40
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Toxische reactieproducten
Naastdevormingvanreacrieproductenals
gevolgvanreactiemetnatuurlijke stoffen
zoalshumuszuren kunnenookproducten ontstaantijdensdereactiemet bestrijdingsmiddelen.Studiesnaardetoxiciteitvande
reactieproducten naUV-desinfectieen
UV/waterstofperoxide zijn uitgevoerd inzowel
Nederlandalsinhet buitenland.Dezestudies
zijngerichtopmutageniteit (Ames)enclastogeniteit(DNA-fouten).Vanwegedeuiteenlopendeaanpakindezestudieszijngeenduidelijkeconclusiestetrekken.
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NitraarvormingversusUV-dosiszoalsgemetendoorEvidcs.
UVT•%transmissiebij254nm(1cm).

mj/cm2 tot4-6microgramperliterbij70
mj/cm2(zieafbeelding 2).Tijdens het
UV/waterstofperoxide-oxidarieproces(meer
dan500mj/cm:) kan 110tot 140microgram
AOCperliterwaterwordengevormd2.DergelijkeAOC-concentraties betekeneneenstimulansvoordebiologieindenageschakeldekoolfilters, waardooreeneffectievere barrièretegen
ongewenstestoffen ontstaat. Bovendien blijkt
uitdepraktijk datactieve-koolfiltratie bijdraagtaandeproductievanbiologisch stabiel
water.
Groteinstallatiesmet middendruklampen
produceren 5tot 20microgram nitriet perliter
(20-40mj/cm2,8 mgnitraat/l).Bijeendosisvan
70mj/cm2 varieertdenitrietconcentrarie
tussen 10en40microgram perliter(zieafbeelding3).Denitrietconcentrarie tijdens
UV/waterstofperoxide-oxidatie bij8mg/l
nitraat kanoplopen totenkelehonderden
microgrammenperliter.

Algengroei
Groeivanalgenvindtplaatsdooremissie
vanzichtbaar lichtdatalgengebruikenvoorde
fotosynthese.Zichtbaarlichtdringtverderdoor
inwaterdanUV-licht,waardoordeinacrivatie
vanalgenbijlageUV-transmissievaakonvolledigis.OpplaatsendienietdoorUV-lichtmaar
wéldoorzichtbaarlichtwordenbereikt,kan
extremegroeivanalgen plaatsvinden.
Vanwegehetgroteaandeelaan zichtbaar
licht(circa25procent)kanalgengroeisterk
optreden bijtoepassingvan middendruklampen.Hetkleineaandeelzichtbaar licht(vijf
procent)beperktdealgengroeibij lagedruklampen.Algengroei kanplaatsvinden tijdens
UV-desinfectie,maarnergenswordt melding
gemaaktvanalgengroei tijdens UV/waterstofperoxide.Ditisteverklarendooraantenemen
datalgendehogefre)UV-dosesnietoverleven
ofniet kunnengroeiendooraanwezigheid van
waterstofperoxide.

Veelstudiesgevenonvoldoende informatie
overondermeerhetUV-systeem,deprocesconditiesendewatersamenstelling, waardoor
geeninzichtwordt verkregenindetoegepaste
UV-dosis.Aanwijzingen bestaandat toxische
reactieproducten kunnen wordengevormd bij
toepassingvanUV-lichtindedrinkwaterzuivering.Vanwegedelagedosesisvormingvan
degradatieproducten tijdens UV-nadesinfectie
nietteverwachten,maarwelbij toepassing
vanUV/waterstofperoxide-oxidatie. BijtoepassingvanhogereUV-doses,zoalsbijUV/waterstofperoxide-oxidatie enUV-hoofdinfecrie,is
deeventuelevormingvantoxischeproducten
eenpunt vanaandacht.Vanwegehet mogelijk
groteaantalstoffen datkanwordengevormd,
isstofgericht onderzoekgeenreëleoptie.Aanvullendonderzoekzalzichdaaromrichtenop
toespitsingvantoxiciteitstesten voorhetweergevenvaneventueletoxischeeffecten vanUVbehandeld water.
Overigenswordt inNederlandzowelbij
UVvoorhoofddesinfectie alsvoorUV-oxidatie
actievekoolfiltratie toegepastvoornabehandelingvanhetwater.Deverwachtingisdateventueelgevormdetoxischestoffen hierdoor
wordenverwijderd.Deaanwezigheid vantoxischereacrieproducten zaldanookintegraalin
dezuiveringwordenbestudeerd.•"
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