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Denieuwezuiveringin
Andijk
Vijfendertigjaarnade ingebruiknamevanpompstationAndijkvanPWNWaterleidingbedrijfNoordHollandwordtdezuiveringvanhetstationdrastischaangepakt.Dedesinfeaiemetchloorwordtvervangendooreendesinfectiemetultraviolettestraling.Daarnaastzorgtcengeavanceerdeoxidatiemet
ultravioletlichtenwaterstofperoxide vooreenafbraak vanorganische microverontreinigingen.
Debelangrijkste zuiveringsstap inde
directezuiveringvanIJsselmeerwaterwas
voorheendecoagulatie,gerichtopdeproductievanhelder water.Door toevoeging
vanijzerzouten aanhetwater komt vlokvormingopgang.Vooral troebelmakende
bestanddelen hechten zichaandezevlokken.
Dezevlokkenwordenvervolgensdoor bezinkingenfiltratie verwijderd. Chloorzorgde
voorhetdesinfecteren vanhetwater.Het
waseeneenvoudigendoeltreffend proces.
Vanaf1978 isinAndijk dezuiveringuitgebreidmetactievekoolfiltratie, waarmeede
smaakendegeurverbeterde,maar waarmee
tevensorganische microverontreinigingen
worden afgevangen. Ookde trihalomethanen(THMJ,dieontstonden doordedesinfectiemetchloor,werdenindeactievekool
gevangen.

seheindustrie,onder andere bestrijdingsmiddelen engeneesmiddelen.Een kenmerk
vandezeorganischestoffen is,datzeerg
polairzijn endaardoorheelgoedoplosbaar
in water.Daardoorzijn dezestoffen minder
gemakkelijk uithetwater wegte filteren
metdeactievekoolfilters.Afgezien daarvan
achttehetPWNhetwenselijk omhet
gebruik vanchloor voordedesinfectie te
beëindigen.Hetgebruik vanchloor kanleidentotdevormingvan trihalomethanen.
Maarhetgebruik vanchloorheeft nogmeer
nadelen :devervuilendeproductie,derisico'svanhettransport ende veiligheidsvoorschriften rondhetgebruik.Ermoestduseen
alternariefwordengevonden.Joop Kruithof
enPeerKamphebbennauitgebreide studie
enexperimenten,geadviseerdomeencombinatievanultraviolettestralingmetwaterstofperoxide tegebruiken.

Polaire stoffen
Deafgelopen decenniazijn steedsweer
nieuwestoffen ontwikkeld doordechemi-

DenicttwefabriekvanPWNinAndijk.

Hydroxylradicalen
Nadezandfiltratie wordt waterstofpe-

roxideaanhetwatertoegevoegd,waarnaher
langsdeUV-lampenwordtgeleid.DeUVstralingzorgropzichzelfalvoorde afbraak
vaneenaantal organische verbindingen.
Maardoordetoevoegingvan waterstofperoxideworden hydroxylradicalen gevormd,
dieheftig (enaselectiefj reagerenmetzo
ongeveerallesdatwaterstofatomen,benzeenringen ofdubbelebindingen heeft.
Organischemicroverontreinigingen worden
daardoor omgezetinkleinere,biologisch
afbreekbare verbindingen. Diekleinereverbindingen worden tenslotteindeactievekoolfdtratie biologischafgebroken. Inde
koolfilters valtookdeovermaat aanwaterstofperoxide uiteen inwaterenzuurstof

Desinfectie
Terwijl deUV/H202-behandelingadequaatafrekent metorganische microverontreinigingen,zorgtdeUV-stralingtevens
voordesinfectie.HetvoordeelvanUVboven
hettotnutoegebruikte chloor is,datniet
alleenbacteriaenvirussen wordengedood,
maarooksporen,sporevormers enprotozoa
(zoalsGiardiaenCryptosporidium] worden
aangepakt.Deultraviolette stralingreageert
methetDNAvanhetorganisme, waarbij
dimerisatieoptteedt vanthymine,e'énvan
deeiwittenvanhetDNA.Deprotozoagaan
dan nietdood,maarzewordenerzodanig
doorbeschadigd,datzegeenziekten meer
kunnen verwekken.Bijdosesstralingvan
meerdan 120mj/cm2 kunnen deorganismenooknietmeer herstellen.DedoorPWN
toegepaste hoeveelheid stralingvoorde
afbraak vanorganischemicro's bedraagt
echter ongeveer560mj/cm2, zodatdeinactivatieadequaat verloopt.

Drie lagen
HetIJsselmeerwater wordteerstruw
gezuiverdmetmicrozeven.Daarnavolgtde
coagulatiemetijzerzouten ende zandfiltratie.InAndijk isdenieuwe zuiveringstrap
metUVenwaterstofperoxide russendesnellezandfilrers endeacrieve-koolinstallatie
gebouwd.HetUV/H202-gebouwheeft drie
lagen.Opdeeersteverdiepingbevindenzich
devoedingskasten voordeUV-lampen.De
UV-behandelingzelfvindtplaatsopde
beganegrond, terwijl dekelderisgereserveerd voordewateropslag.
Deinstallatieteltdrie zuiveringsstraten.
Het water komtbinnen indriekelders,één
voorelkestraat.Daarwordtzesmilligram
waterstofperoxide perliteraanhetwater
toegevoegd.Vervolgenswordt hetwater
vanuit dereservoirsnaardeUV-reactoren
gevoerd.Daarvanstaanervierperstraat.
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PWN,Aqua for Allen Simavi steunen UV-project in Indonesië
Tergelegenheidvandeofficiële ingebruiknamevanhetvernieuwdepompstationAndijkop
21oktoberleverenPWN,AquaforAllenSimavieenfinanciëlebijdrageaaneenprojectvoorde
verbeteringvandedrinkwatervoorziening indeDerdeWereld.GekozenisvooreenSODIS-project,waarbijookUV-straling(uithetzonlicht)wordtgebruiktomschoondrinkwater tekrijgen.
SODISstaatvoorSolarWaterDisinfection enkanwordeningezetalseengoedkoopengemakkelijkalternatiefvoorhetkokenvanwater.Hetwerkteenvoudigendoeltreffend. Hettezuiverenwaterwordtineenplasticflesindetropenzongelegd.DeUV-stralinginhetzonlichtende
warmteontwikkelingzorgenervoor,dathetwaternazesuurgeschiktisvoormenselijkeconsumptie.Hetgeselecteerdeproject ficht zichopdebevolkingvan17Indonesischedorpenop
LombokentiendorpenopFlores.Intotaalgaathetdaarbijomcirca120.000inwoners.Debasisgezondheidvandezemensenisslechtvanwegearmoede,slechtevoedingeneenbeperkt
inzichtinderelatietussenhygiëneenziekten.Veelvoorkomendeziektenalsdiarreeenmalaria
zijnmetbeperktemiddelentevoorkomen.Hetproject bestaatondermeeruithetgevenvan
voorlichtingoverdetoepassingvandeSODIS-techniek,hetselecterenentrainenvangemiddeldtweepromotorsperdorp,hettestenvandewaterkwalireirendeproductieendistriburie
vanSODIS-flessen.Daarnaastwordtvoorlichtinggegevenoverdewijzewaaropdeinwonersin
hetdagelijkselevenrisico'slopenopziektesenhoedatkanwordenvoorkomen.«

Iederereactor heeft zestienUV-lampen,
waarvan het lichteendeelvandewaterstofperoxideomzet inhydroxylradicalen,en
tevensmicro-organismen doodtofinactiveert.Uiteindelijk stroomt hetwater dan
naardeactieve-koolfilters, waarderesterendewaterstofperoxide wordtomgezet in
waterenzuurstof Het helezuiveringsproces
duurt tweetot tweeëneenhalf uur.

Onbemand
Deinstallatie iszodanigontworpen, dat
hij inprincipeonbemand kan worden
bedreven.Daartoewordennatuurlijk hoge

EendetailopnamevandeUV-reactoren.

eisengesteld aanhetsysteem.Om adequaat
tekunnen werken,moet werkelijk iedere
kubiekecentimeter vanhet water belicht
worden metUV-stralen,ookwanneer bij
stroomuitval moet wotden overgeschakeld
opnoodstroom.Iniedere zuiveringsstraat
bevindtzicheenrecirculatieleiding.Wanneerdeingebouwdesoftware vaststelt, dat
devoordesinfectie benodigde hoeveelheid
stralingomwatvoorreden danooknietis
gehaald,zorgthetsysteemervoordatdeveiligheidsklep opengaatenstroomt het water
viaderecirculatieleidingen terugindekelders.Deveiligheidsklep heeft stroom nodig

omhetwaterdoor telaten;valtdestroom
weg,danopentdeklepzichautomatisch en
wordthetwatergerecirculeerd.

Energiezuinig
VoorhetUV-procesisveelenergienodig,
maarvoorAndijk heeft deleverancier vande
reactoren werkelijk allesuit dekastgehaald
omzozuinigmogelijk tekunnen opereren.
Daarzijn ze,vooraldoorPeerKamp,ook
krachtig toeaangezet.Deelectromagnetischevoedingisvervangendooreenelektronischeballast.Dezeisefficiënter, heeft minderwarmteverliezen enistraploos regelbaar.
Doorhethogerendementontstaat minder
warmteontwikkeling enhoeft ookminder
warmte tewordenafgevoerd. Derestwarmte
wordt 'swintersgebruikt voor verwarming
vanhetkoolfiltergebouw.Voordekasten
metdeelektronischeballast,despeciale
elektronische voedingsapparaten perlamp,
dacht men aanvankelijkzo'n510cmin het
vierkantnodigtehebben.Hetistenslotte60
x60cmgeworden,watbijdriestraren met
elkviermaal 16lampeneenbehoorlijk verschilmaakt envanwezenlijke invloed was
opdedimensionering vanhetgebouw.
Het hogerendement vandereacroren
wordt onder meerbereiktdooreenuitgekiendreactorontwerp.Kleine keerschotjes
onderin dereactorenzorgen voorextra
opwervelingvanhetdoorstromende water,
zodat hetUV-lichthomogener overhet
waterwordt verdeeld.

Uitbreiding mogelijk
DeUV/waterstofperoxide-zuivering in
Andijk bestaatopdit moment uit driestratenmetelkvierreactoren.Decapaciteitis
2.000kubiekemeter peruur perstraat.De
derdestraat isreserve,maartijdens normaal
bedrijfwordrdecapaciteitoverdrie straten
verdeeld.PWNhoudtechteralrekening met
een toekomstige uibreiding.Zokanhet aantalreactoren perstraat probleemloos worden
verhoogd totzes,terwijl ookruimte bestaat
voornogtweeextrazuiveringsstraten, f
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