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Hydron Midden-Nederland levertindustriewateraan CodiliitniationalB.V. inVeenendaal,een van
degrootseproducenten vanhygiënischedoekjesvoormenselijkenhuishoudelijkgebruik inEuropa.
Het bedrijfverlangteenhogewaterkwaliteiten
degarantievan volledigedesinfectie. Hydron
DeUV-installatievanhetdemiwatersysteem.
leverdedesystemen voorproces-endemiwater
turn-key. Ditartikel beschrijft deervaringendie
bijdestarten bedrijfsvoering vandewatersystemenzijn opgedaan. Hetgeeft ookeen overzichtvandeaanbevolen procestechnischeaanpassingen. Bijzonder isdetoepassingvan
DV-stralingvoordeafbraak vanozon.

installatiewordtdemiwateraandeverbruikers
indefabriekgeleverd.Inderetourleidingnaar
hetbuffervat wotdtozonvoorcontinuedesinfectievanhetdemiwaterviaeenVenturi
gedoseerd.UVwordtalleentijdens deperiodiekeafname vandemiwatervoorhetproductieprocesgebruikt voorozonafbraak. Hetverbruikvandemiwaterwordtaangevulddoor
periodiekindebuffertank proceswaterinte
nemendatgezuiverd isdootmiddelvan
hyperfiltratie.
Debewakingenbedrijfsvoeringvanbeide
systemenwordtgeregelddoormiddelvan
redox-en niveaumetingen.
Deozonconcentratieencontacttijd inhet
proces-endemiwatersysteem moetentoeteikendzijnomeenefficiënte envolledigedesinfectie tekunnenwaatbotgen.Essentieeluit
oogpuntvaneenoptimalebedrijfsvoering isof
redoxeenbruikbareparametervoorsturing
vandeinstallatie is.Binnenhetproductieprocesmaghetdemiwatergeenozonbevatten.

Hetdrinkwater vanHydtonMiddenNederlandmoetvoortoepassinginhet
productieproces vanCodiInternational extra
wordenbehandeld.Hetdrinkwater wotdt
ingenomen ineenbuffertank, dietevensdient
alsbreaktank.Hetproceswatetwordtmeteen
pompviaeenringleidingcontinuoverde
buffertank gecirculeerd.Directnadepompis
eenUV-installatiegeplaatstvoorcontinuedesinfectie vanhetproceswater.Nadeinstallatie
volgendeaansluitingen vandeverbruikets
vanhetproceswaterendeonttrekkingvoor
hetdemiwatersysteem. Inderetourleidingvan
proceswater naarhetbuffervat wordtozonvia
eenVenturi-systeem periodiekgedoseerd
(gedurende tweeurenperweek,tijdens het
weekeind),voornamelijk getïchtopvoorkomingvanbiofilmvorming.Verbruikvan
proceswatetwordtaangevulddoorinde
buffertank drinkwater intenemen.
Hetdemiwatersysteem onttrektproceswaternadeUV-installatieaanderingleiding.
Hetproceswaterwordtdoormiddelvanhyperfiltratie totdemiwaterkwaliteit behandeld,
Hethyperfiltraat (demiwater)wordtineen
buffertank opgeslagen.Eenpomprecirculeert
hetdemiwaterviaeenringleidingcontinu
overdebuffertank. Directnadepompiseen
UV-installatiegeplaatst(ziefoto).NadeUVH20
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Deuitdaging bij destart van het demiwatersysteem wasom een volledigeozonafbraak te
realiseren bij een minimale UV-intensiteit.
Een ondelzoekprogramma isopgesteld om de
ozondesinfectie en ozonafbraak doorde UVin
depraktijk te optimaliseren.

stoffen in het ptoceswaterdoor oxidatie steeds
verderafneemt. Het ozonverbruik daalt daardoor in detijd en deozonconcentratie neemt
toe(zieafbeelding 1).
Deozonconcentratie aan het eind van de
ringleiding van het proecswatersysteem bleef
echter langonder demeetgrens van 0,05 mg/l
(zieafbeelding 2).Pasna meer dan drie uur
steegdeozonconcenttatie. Behalve uit het
ozonverbruik door organische stoffen kan het
geregistreerde patroon van langzame stijging
van deozonconcentratie aan het eind van de
ringleiding worden verklaard uit vetval tot
zuurstofen ontgassing.Deverblijftijd van het
proceswater indebuffertank van 15kubieke
meter isdebietafhankelijk. Bij laagdebiet kunnen verblijftijden van 20tot 30minuten optreden.Dit isdehalfwaardetijd van ozon in
drinkwater met een pH-waarde russen 7en8.
Bovendien stroomt het proceswater onder vrij
vervaluit in debuffertank, waardoor ozon verlorengaat door ontgassing. Het ozon in het
proceswatersysteem dient voot periodieke desinfectie. Daarom iseen snellere en efficiëntere
desinfectie gewenst. Indezezin werd aanbevo-

Dedesinfectie van proces-en demiwater is
gecontroleerd door vanuit een ozonvrije beginsituatiedeozonconcentratie en de redoxwaardevan het water te meten. Hierbij is ervaring
opgedaan met deozoninbteng, tedoxmetingen
en dedesinfectie. Deozonafbraak door UVis
gecontroleerd in het demiwatetsysteem door
vanuit een ozonrijke beginsituatie de ozonafbraak bij verschillende UV-intensiteiten te
meten. In dit geval iservaringopgedaan met
energie-inbreng van deUV-installatieen bijbehorende ozonafbraak.

Ozoninbreng proceswater
Vanuit deozonvrije beginsituatie isditect
na deVenturi met verloop van tijd, door middelvan periodieke ozonmetingen, een stijgendeozonconcenttatiegeconstateerd. De concentratiestijgt, omdat dehoeveelheid organische
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lenom degeconstateerde ozonontgassing bij
deinbreng vangeozoneerd proceswater in de
bufferketel aan tepassen en deefficiency van
deozoninbreng van het Venturi-systeem verder te onderzoeken.
In het onderzoek isslechts een indicatief
verband tussen resultaten van redoxmetingen
en deozonconcenttatie vastgesteld.Aan de
hand van meetdere metingen is geconstateerd
dat deredoxwaardesignificant eerder begon te
stijgen dan deozonconcentratie (zie afbeelding 2).Detoename van deredoxwaarde wijst
weliswaar opozoninbreng, maar redoxmetingen zijn ongeschikt voorde procesbesturing
van ozondosering.

Desinfectie proceswater met ozon
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Indepraktijk wordt dematevan desinfectievan ozon vaakdoormiddel vandeCtwaarde aangegeven.DeCt-waarde is het
ptoduct van deblootstelling (t'°=de tijd
die nodig isom tien procent van het instromende water deuitlaat van deozon contacttank te laten bereiken)ende ozonresiduaal aan het eind vandezetijd (Ct'°- mg/l
xmin.).Aan specifieke Ct-waarden kunnen
bijvelschillende tempetaturen voor bacteriën,protozoa en virussen bepaalde maten
van log-inactivatieworden gekoppeld.

Metingozonenredoxwaardesproceswatersysteem.
1

Ozoneind ringleiding • Redox beginringleiding

Ophet moment dat ozonaan het eind van
de ringleiding van het ptoceswatersysteem in
significante concentraties wordtgemeten, kan
met enigezekerheid over efficiënte desinfectie
worden gesproken.Het toepassen van het Ctconcept voor het proceswatersysteem impliceert dat een Ct-waatde van0,95,benodigd
voor 3log-inactivatie van Gtarida-cysten bij
15°C', na vijfminuten bij eengemeten ozonconcentratie van 0,2mg/l bereikt zal worden.
Gezien dezeer langzame stijging van de ozonconcentratie aan het eind van deringleiding is
teveronderstellen dat een vergelijkbare Ctwaardealeerder bij relatieflage ozonconcentraties bereikt zal worden.

Desinfectic demiwater met ozon
Decontinue ozondosering aan het demiwater levert hogeozonconcentraties op(1,6tot
2,3mg/l,zie tabel 1) en resulteert in hoge Ctwaarden. Een3-loginactivatie van Giardia bij
een watertemperatuur van 10tot 20°Cvereist
Ct-waarden tussen 1,43 en 0481'.Deze Ct-waarden worden in het demiwatersysteem, gezien
decontinue ozondosering en hoge ozonconcentraties,ruimschoots gehaald.

tijd(uren)

Effect van UV-intensiteit o p ozonafbraak
Degekozen UV-installatie kan op drie
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standen wordeningesteldmetperstandeen
verschillendeUV-intensiteit.Tijdens het
onderzoek is vastgestelddatde UV-intensiteit
dieopdedataloggervandeinstallatiewordt
afgelezen, nietlineair ismetdewerkelijke UVintensiteit inmj/cm2.Deenergie-inbrengdoor
deinstallatieisdaardoornietdirecttekoppelenaande geleverdeUV-intensiteitende
behaalde ozonafbraak.
DegekozenUV-installatiekonbijstartvan
dewatersystemen bijgeenenkelestanddirect
alhetinhetdemiwateraanwezigeozon afbreken.Ditonderzoekisintweesessiesuitgevoerd.Tabel1geeft deresultaten.
Eenaantaltechnische mogelijkheden
bestaatomdeozonafbraak tevergroten:verlagingvandeozondoseringmitsvolledigedesinfectiegewaarborgdblijft, verlengingvande
recirculatietijd (bijvoorbeeld minimaaltwee
passagesvanhetozonhoudendewaterdoorde

Tabel1.

tienminuten alruimvoldoendeomde
gewenstedesinfectie tegaranderen;
Eeneenduidigverbandrussenredoxmetingenenozonconcentrariebestaatniet.
Daardoorishetnietmogelijk omhetproces opredoxmetingentesturen.Deozondoseringwordtdaaromgestuurdop continuemetingenvande ozonconcentrariein
hetdemiwatersysteem;
VereisteCt-waarden inhetdemiwatersysreemwordendoorcontinueozonering
ruimschootsgehaald.Ozondoseringwordt
gestuurd opmaximaal 2mg/l.Hierbijis
eencontacttijd vaneenminuut voldoende
voordesinfecrie;

UV-installatiebewerkstellingen),verlaging
vanherrecirculatiedebiet(methogere UVdosistotgevolg)mitsnietbeperkend voorhet
productieproceseneenUV-installatiemet
hogereUV-intensiteit.
Conclusies
• HetbereikenvanvereisteCt-waardenin
hetproceswatersysteem neemt minimaal
drieuur inbeslag.Aanbevolenwerddaaromomdeuitstroom vanproceswater
ondervrijvervaluitde ringleidinginde
buffertank aantepassenendaarmeeeventueleontgassingtevoorkomenofeenlangereozoneringstijd intestellen.Geziende
beschikbarerijdgedurendedereguliere
produktiestopsinhetweekend,isgekozen
vooreenruimschootslangereozoneringstijd.Zodraozoninhetwateraantoonbaar
is,wordendegewensteCt-waarden
immerssnelbereikt.Bijeenozonconcentratievan0,1 mg/l iseencontacttijd van

Ozonafbraak inhet demiwatersysteem
doordeUV-installatiewasbijéénpassage
nietvolledig.Verschillendemogelijkheden
omdebedrijfsvoeringvanhetdemiwatersysreemaantepassen,zijn aanbevolen:
minderozondoseren,hetrecirculatiedebietverlagen,langerrecirculerenofeen
sterkereUV-installatieplaatsen.Bij de
huidigebedrijfsvoering wordthetdemiwaterlangergerecirculeerdoverde UV-

OzonafbraakbijverschillendeUV-standen(doseringen).

stand UVintensiteit
1(sessie 1)
2(sessie1)
2(sessie2)
3(sessie2)

installatie. Hierdoorwordthetdemiwater
gegarandeerd ozonvrijafgeleverdinhet
productieproces. '

intensiteit in %
(datalogger)

ozon (mg/l)
vóórUV

ozon (mg/l)
naUV

ozonafbraak
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Von Hüben H. (lppij. Surfacewater treatment, thenew
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