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SYMPOSIUM OVER TOEPASSING UV E N WATERSTOFPEROXIDE

Innovatiedoorsamenwerkingwaterbedrijfj
universiteiten
UV-fabrikant
Watweleenseenbuitengewoonbelangrijkeontwikkelingkanwordenindezuiveringstechniekvan het
drinkwater,decombinatievanultraviolettestraling metwaterstofperoxide,gevolgd dooreenactievekoo[filtratie, komtvoortuiteenconstructievesamenwerking tussenPWN WatcrleidingbcdnjfNoordHolland,UniversityofAlbertaenTrojanTechnology.Redengenoeg omtijdensdevakbeursAquatcch
opïoktober]l.hieraanaandachttebestedenineendoorPWNgeorganiseerdsymposium.
Hetsymposium werdgeopenddoor
Martien denBlanken,directeur vanPWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland,diein
hetkortdeontwikkelingvandeUV/H,02zuiveringnaliep."Het wasvooral avontuurlijk enstimuletend,"zeihij,"zeker toendrie
jaargeleden hetonderzoek naardeinactivatievanCryptosporidium enGiardia totgoederesultaten leidde."Hijsptakmetwaarderingoverdebetrokkenheid van Waterbedrijf
Europoort, nu Evides,bijdeontwikkeling.
HoewelhetRotterdamse bedrijfaljarenlang
mikteopozon,hebbenzetochdekeuze
gemaaktvoorUV.

Praktijkschaal
Deinspectievoordevolksgezondheid
heeft deontwikkelingen gevolgdenisop
basisvanhetproefonderzoek akkoord met
deinzetvandezezuiveringsmethode, waardoordewegvrijwasvoortoepassingop
praktijkschaal. DenBlankenvermeldde met
nameHankVanderlaan alsstimulator van
hetproject binnen het Canadese bednjfTrojan.Hijgeloofde inhetprocesenzagook
kansen voorzijn bedrijfmeteennieuwproduct ineenintetessante markt.BinnenPWN
waten hetvooralPeerKamp,JoopKruithof
enGilbert Galjaard, diezichingezet hebben
voordeverwezenlijking vande innovatieve
zuivering,aldus DenBlanken.

Verleden
Detweedespreker wasPeerKamp,die
aangafvooraloverhet menselijk proceste
sptekenendeptocesdetails overtelaten aan
JoopKruithof In 1968ishetPWN-pompstationAndijk ingebruikgenomen meteen
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directezuiveringvanIJsselmeerwater.Dat
gebeurdemet breekpunt chloring,coagulatie,snelfiltets envanaf1978 metactieve
koolfiltratie. Hetjaar 1988 was bijzonder,
aldus Kamp,omdat toenvoorheteerstéén
bestrijdingsmiddel totongeveerdenorm
van0,1 pg/1gemeten konwotdenendatdan
ookprompt inhet watet werden aangetroffen.Bentazon wasdeeerste,maar vertegenwoordigdeinfeite eentipje vande ijsberg.
Intussen isduidelijk, dat inNederland zo'n
350verschillende bestrijdingsmiddelen wordengebruikt, waarvan ongeveer 150ook
daadwerkelijkgemeten kunnen worden.Dit
zijn vooraldeapolaire bestrijdingsmiddelen.
Geleidelijk vindteenvetschuiving plaats
naar hetgebruikvanmeerpolairebestrijdingsmiddelen. Genoegredenom tezoeken
naareeneffectieve barrièretegen(polaire]
pesticiden.

Geavanceerde oxidatie
JoopKruithof,toennogwerkzaam bij
Kiwa,adviseerdegeavanceerdeoxidatiein
combinatie met actievekool.Dekeuzevan
ozon/waterstofperoxide lagtoentertijd voor
dehand.Decombinatie0 3 /H 2 0 2bleekgoed
tewerken,maargenereerdetocheengelinge
hoeveelheidbromaat."Datleekonsnietverstandig,"aldusKamp:"Omeenaantalop
zichzelfnietzoschadelijke stoffen tot onder
de(ethische)norm aftebreken, introduceer
jeeenveelgevaarlijker stof,namelijk bromaat.Weliswaar inhoeveelhedenonderde
wettelijke normvan5 ug/l,maaronsdoel
wasomvoorbromaatonderdedooronszelf
gesteldelimietvan0,5 ug/luit te komen."
Kamp:"JoopKruithofadviseerdetoenom

MartiendenBlanken
contact teleggenmeteenprofessor inCanada,dieonderzoekhadgedaannaardecombinatieUV/watetstofperoxide. Dat hebbenwe
gedaan.Bijdeeerste laboratoriumproeven
bleekdatatrazineadequaatwerd afgebroken,terwijlgeenbromaat ontstond."
Kampverteldehoevervolgens,samen
met MikeBelosevicvandeUniversityof
Alberta,nader onderzoekisgedaan naarde
desinfectetende werkingvanhet systeem.
Vooraldevraagofinactivatievanprotozoa
inplaatsvanhet afdoden eenheilzameweg
zoukunnen zijn. Datbleek buitengewoon
goed tewerken,zodatPWNdeknoopdoothakteendefinitief zijn keuzelietvallenop
hetUV/H202-proces.

Desinfectie en Cryptosporidiumoöcysten
Aansluitend gafJoopKruithofeennaderetoelichtingophetveleonderzoekdat aan
dekeuzevoorafisgegaan.Het uitgangspunt
was,datchlotingniet instaat wasomCryptosporidium teinactiverenendat dus
gezocht moest worden naareengoedalternatief Decombinatie vanUVen waterstofperoxidebleeknietalleendeorganische
microverontreinigingen adequaat aftebrekentot onschadelijke reststoffen, maarook
bacteriënenvirussen aftedodenentegelijkertijd Cryptospotidium enGiardia
onschadelijk temaken.DaatmeeisUV/H202
eenunivetselebatrière tegen ongerechtighedenin het watetenbijuitstekgeschiktvoor
toepassing bijdedirectezuiveringvan
oppervlaktewater.
Devoordezuiveringbenodigdereactorenzijn ineengezamenlijk ontwikkelingstraject vanPWNenTrojanspeciaalvoordit
doelontworpen enintussen inAndijk geïnstalleetd.Detoegepastedosering isvastgesteld op540mj/cm2,ongeveerdehelft van
waarmeeaanvankelijk rekeningwasgehouden.

voerd tot maarliefst 96procent, watinUVkringen alseentopprestatie magworden
beschouwd.

Uitdaging

GregWilliams.

MarvindeVries.

Ontwikkeling 'solid state'-ballast

malecapaciteitvan2.000kubiekemeterper
uur."Deinvesteringen zijn gedaan, het
onderzoek isafgerond, detechnologieis
klaarenbeschikbaar,"zobeslootWilliams.
Kampvoegdedaar nogaantoe,dat hetvooraleenkwestiewasvanteamwerk, waardoordeefficiency vandeelektronische ballast,
standaard tussen 80en90procent, doorTrojan alwasverbeterd totpo à514procenten nu
voorditproject samen metNEDAPisopge-

GregWilliamsvanTrojan belichttevervolgens hoemetgebruikmakingvanCFDmodelleringdereactoten uiteindelijk zijn
ontworpen enhoede'solid state'-ballast
(somselektronische ballastgenoemd) isontwikkeldsamen met hetNederlandse bedrijf
NEDAP.InAndijk zijn drie zuiveringsstratengebouwd metelkvierTrojan Swift
16130-reactoren.Elkestraatheeft een maxi-

MarvindeVries,president enCEOvan
Trojan,sloothetsymposium afmetenkele
algemeneopmerkingen overdepositievan
zijn bedrijfnadit project.WasTrojan aanvankelijk hoofdzakelijk betrokken bij afvalwaterprojecten, desamenwerking metPWN
heeft vooralookdedrinkwatersector binnen
hetviziervanhetbedrijfgebracht.Hetwas,
aldusDeVrieseentechnologisch hoogstandje, maarzo zeihij tegenPWN: "Youchallengedus!"
Aansluitend aanhet symposium werd
eenexcursiegehouden naar het pompstationAndijk,waardenieuwezuivering kon
worden bekeken.Algemeen washetgevoel
vandecirca 40deelnemers,datdegepresenteerdezuiveringstechnologie opbasisvan
UV enwaterstofperoxide de technologische
toekomst vandebedrijfstak medezalbepalen, r
Geert Vinke
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Uw installatie voor drinkwater of afvalwater is

Daar ligt de kracht vanVolkerWessels Water

meer dan een verzameling losseonderdelen.

•Samenwerking inalle disciplines

Hetfunctioneert pasgoed alsallesvakkundig

•Samenwerken van ontwerp tot enmet exploitatie

wordt gebouwd en onderling perfect isafgestemd.

•Samenwerken met Uenalle betrokkenen

" VolkerWesselsWater
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Postbus 216
3350 AE Papendrecht
Rietgorsweg 6
3356 U Papendrecht
T 078 641 75 50
F 078 641 75 25

Dit geldt niet alleen voor de bouw maar voor het
totale project.Van ontwerp tot en met exploitatie.

Zomaakt VolkerWessels Waterhetproject compleet.

E info@vwwater.nl
1 www.vwwater.nl
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