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ontreiniging naar het oeverfiltraat kan optreden in periodes dat dewaterstand in deMaas
hoog isofsnel stijgt. Daarom heeft WMLin
2000besloten om in periodes met een snel
stijgende ofhogeMaaswaterstand de putten
dieveelMaaswater aantrekken, op minimale
capaciteit tehouden totdat is bewezen dat de
zuivering deminimaal benodigde inactivatie
bewerkstelligt. Op basis van de theoretisch
berekende UV-dosisdiedeUV-reactoren leveren,zou dezuivering door middel van snelfiltratie en UV-desinfectie afdoende moeten
zijn.WMLwildeechter dewerkelijke desinfectiecapaciteit van deUV-installaties aantonen
om bij calamiteiten (zoalseen snelleoflangdurige stijging van dewaterstand indeMaas)
te kunnen vertrouwen opde microbiologische
kwaliteit van hetgeproduceerde drinkwater.

LIMBURG

Desinfectiecapaciteit vaststellen
Dc UV-desïnfectie teRoosteren inactiveert virussen, Cryptosporidium enGiardia iitvoldoende
mate, zoheeft een biodosimetrie-onderzoek uitgewezen.Tijdens een dergelijk onderzoek worden
micro-arganismengedoseerd waarvan dercactiekinetiek bekend is; uit degemeten inactivatie is dan
de (JV-dosis te herleiden. Uit deexperimenten blijkt dat dedesiu/ectiecupacitcit van de UV-installatieste Roosteren meerdan voldoende is. Indepraktijksituatie iszelfssprake van extra desinfectie,
omdat dc UV-iustallaties meestal bijeen hogen UV-dosis functioneren dan dcminimale dosiszoals
aangetoond tijdens detesten. Biodosimetrie wordt inmiddels in diverse lauden acbruikt om voor
certificatie tetesten oj Ul'-installatics aan niinimiiiiicisen voldoen. Heronderzoek in Roosteren heeft
aangetoond dat biodosimetrie ook kan worden ingezetom indepraktijksituatie dc werkelijke
desiufccticcapucitcir van eenUV-mstallatic vast testellen.
Inde installatie in Roosteren van WaterleidingMaatschappij Limburg wordt een
mengsel van circa90procent grondwater en
tien procent oevergrondwater gezuiverd tot
drinkwater. Bijonderzoek in 1999naar de
waterkwaliteit van het oeverfikraat bleek dat
dit water bij een hoge waterstand in deMaas
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thermotolerante bacteriën vandeColigroep,
sporen van sulfietreducerende Clostridia en
somatische colifagen in lage concentraties
bevat.Deoeverfiltratie isdus geen absolute
barrière,zodat inRoosteren aanvullende zuiveringnodig isom aan dedrinkwatereisen te
voldoen.Doorslagvan microbiologische ver-

Inactivatiekineriekop laboratoriumschaal.

batch 2000/1
Intervals (95%)confidence;prediction

Voorhet bepalen van de desinfectiecapaciteit vaneen UV-installatiezijn drie methodes
beschikbaar. Bijalledrie wordt het effect van de
verkregen dosis bepaald met behulp vandosiseffectrelaties voor virussen,pathogène bacteriën en protozoa uit de literatuur. Deze methoden zijn: berekening met behulp van
modellen, bepalen in hoeverrede UV-behandeling'van nature' in het water voorkomende
micro-organismen inactiveert én bepalen in
hoeverredeUV-behandeling toegevoegde
(gedoseerde)micro-organismen inactiveert
(biodosimetrie).
Deeerstemethode leverteen theoretische
berekende UV-dosisop en wasdus in deze
situatie nietgeschikt,omdat bekend isdat de
theoretisch berekendedosis in veel gevallen
een overschatting vandewerkelijke dosis is.De
tweedemethode kon niet worden toegepast,
omdat in het water in Roosteren alleen zeer
lageconcentraties natuurlijke organismen
voorkomen.Daarom isgekozen voor biodosimetrie, de methode dieook internationaal
wordt ingezet om UV-installaties te certificeren.

Biodosimetrische bepaling
Biodosimetrie werkt met gedoseerde
micro-organismen waarvan op laboratoriumschaalde inactivatiekinetiek isbepaald (zie
afbeelding 1).Door deinactivatie in de
praktijkinstallatie te meten,isde geleverde
UV-dosis uit te rekenen.Deze methodiek
wordt in Duitsland (DVGW)en Oostenrijk
(Universiteit vanWenen)gebruikt om installatieste certificeren.
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Voorcertificatie laten leveranciers tegenwoordig een prototype van hun UV-installatie
onderzoeken in een testbank van het keuringsinstituut. DeUV-installaties in Roosteren zijn
echter reeds tienjaar ingebruik en niet met
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behulp van biodosimetrie gecertificeerd. Certificering door DVGWofdeUniversiteit van
Wenen zou een optie zijn, maar heeft in dit
specifieke geval een aantal nadelen:
•

•

•

Bijcertificatie worden deplaatselijkgeldende normen gehanteerd: er wordt onder
allerlei omstandigheden getest ofde
installatie een UV-dosis van 40mj/cm z wel
ofniet kan realiseren. In Roosteren (en in
derest van Nederland) ishet echter van
belang om de werkelijke UV-dosis te
weten;
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FlowschemavandeUV-installatietijdensde btodosimeterexpenmenten.
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Dekeuringsinstituten testen in een testbank met plaatselijk drinkwater waarvan
deUV-transmissie kunstmatig is verlaagd.
De tests worden dus niet uitgevoerd met
water uit Roosteren;
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Demontage en transport van éénvan de
installaties uit Roosteren brengt de nodige
kosten met zich mee,terwijl ookde certificeringzelfal kostbaar is.
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Om dezeredenen heeft WMLervoorgekozenéén van devijfUV-installatiesin Roosteren
ter plekkete testen.Daarvoor werd de installatie
aangepast (zieafbeelding 2).
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Experiment

Afo. 3:

Debiocide-dosis,zoalsbepaaldmetbiodosimemeinvergelijkingtotdetheoretischeberekendeminimale,
aemiddeldeenCFD-dosis.

Biodosimeterexperimenten
Vierexperimenten zijn uitgevoerd, elk met
een andere theoretische UV-dosis en andere
instellingen (zietabel 1).Met experimenten
2en 3worden de minimale en maximale desinfectiecapaciteit van deUV-installatie vastgesteld. Experiment 1 en4geven gemiddelde
bedrijfscondities teRoosteren weer;experiment 2en 3 zijn ingericht op respectievelijk de
maximale en de minimale UV-dosis.

ruimschoots hoget dan de ingeschatte bcnodigde logverwijdering. Ookvoor virussen geldt
dat het gemeten effect al bij de minimale dosis
voldoende is.

experiment

relatief
lamp-

Aangezien deUV-installaties bijWML
meestal op lagere debieten (endus bij hogere
UV-doses) functioneren, isdebiocide-dosis of
desinfectiecapaciteit in deprakrijk hoger dan

vermogen
Tijdens deze experimenten isde inactivatie
van gedoseerde Bacillussubtilis-sporen vastgesteld.In combinatie met debekende mactivatiecurve van dezesporen leverr dar de biocidedosisopofdeREF(Reduction Equivalent
Fluence).Degevonden REF'szijn weergegeven
in afbeelding 3,met ter vergelijking ook de
rheorensch berekende dosis.

Conclusie
Waterleiding Maatschappij Limburg concludeert uit dezegegevens dat onder de
ongunstigste omstandigheden (het hoogste
waterdebiet in combinatie met het laagste
lampvermogen, experiment 3)de biocide-dosis
circa40mj/cm 2 bedraagt.Alsde lampen verouderen, kan dezedosis nogafnemen tot circa32
mj/cm 2 . Bijdezedosis voldoet de inactivatie
van virussen, Cryptosporodiumen Giardia nog
steeds aan deeisen dieWMLstelt (zietabel2).
DeUV-dosis in Roosteten isdus onder de
gemeten omstandigheden steeds afdoende
veilig.VoorCryptosporidium en Giardia isde
inactivatie bij deminimale UV-dosis zelfs
2ö
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berekende dosis* (mj/cm 2 )

waterdebiet
m 3 /uur)

gemiddeld

minimaal

CFD*

1

200

130

70

68

2

3

200

183

3
4

400

65

1

300

87

99
35
46

87

1

1

52
42

*Detheoretische doseszijn met behulp van modellen berekend door de leverancier van de
UV-installatie.
**Bijdeberekening van dedosis mer behulp van modellen wordt de laatstejaren steeds vaker
Computational Fluid Dynamics (CFD)toegepast.Met CFDkunnen bijvoorbeeld de verblijftijdspreiding, demenging van waterstromen, dedrukval en deUV-dosisworden berekend.
Tabel1:

Instellingen tijdensdebiodosimeterexperimenten.

Tabel2:

BenodigdeengeineteninactivatiedoorUV-desm/ecrieinRoosteren.

UV-desinfectie
benodigde logverwijdering
werkelijke logverwijdering bij een minimale
dosisvan 32 mj/cm 2

virussen Cryptosporidium

Giardia

3

*Opbasisvan demeetgegevens van enterovirussen, Cryptosporidium en Giardia in Maaswater
endedoorslag van micro-organismen door deoeverfiltratie bij een hoge Maaswaterstand.
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cide-dosisinhetalgemeenlagerisdande
UV-dosesdiemodelleringvoorspelt,zowelmet
alszonder CFD. MetCFD zijn afwijkingen
gevondentotcirca25procent.Vooralsnogzijn
biodosimeterexperimenten noodzakelijk om
dewerkelijkeUV-dosisineenUV-installatiete
bepalen.Deafwijkingen kunnenwordenverklaarddoordatbijCFD-modelleringaannames
wordengedaanomtrent de aan-enuitstromingvanherwater.Uirdezeexperimenten
blijktdatdezecorrectiesenaannamesnogniet
optimaalzijnomtoteengoedevoorspellingte
leiden.

Referentiesensoren en bewaking
Indehuidigepraktijksituatie inRoosterenwordenstandaardsensorengebruikrvoorbewaking
vandeUV-installaties.Hiermeekunnendelampveroudering,vervuilingvande kwartsbuizen
envariatiesinttansmissievanhetgezuiverdewaterwordengemeten.De sensorsignalengeven
echtergeenindicatieoverdewerkelijkeUV-dosis.Hetsensorsignaalwordtafgeregeld bijmontagevaneennieuwelampenverandertonderinvloedvanvervuilingenverouderingvande
sensor.Omdatdesensorennietregelmatigwordengeijkt,leverthetsignaalgeenbetrouwbare
informatie overdeUV-dosisop. OmdebewakingvandeUV-installatiesteoptimaliseren is tijdensdebeschreven biodosimeterexperimenten mettweereferentiesensoren de UV-stralingop
dewandvandeteactorgemeten.DaarnaastisdeUV-stralinggemetenmetdestandaardsensor
(perlampéénsensor).Deenereferentiesensor isgekalibreerdvolgensdeÖ-normendeandere
volgensdeDVGW-norm.Uitdemetingenbleekdatalledriedesensorenbijdeverschillende
lampvermogens relatiefdezelfdesignalen afgaven.
Omdatdereferentiesensor welregelmatigwordtgeijkt,integenstellingtotde standaardsensorenop deUV-installatiesteRoosteren,kanWML de uitlezingvandereferentiesensor koppelenaandebiodosimeterresultaten enindetoekomstregelmatigmetingenmeteenreferentiesensoruitvoerenomde UV-dosisteverifiëren.
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KREEFT HEER VOOR ALLE PROBLEMEN
IN EN OM DE DRINKWATEREN RIOOLWATERZUIVERINGSTANKS
EENWATERDICHTE OPLOSSING
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asbestverwijderen
bacelrioolvulling
betoninjectie
betonreiniging
brandwerendedoorvoeren
brandwerendekonstrukties
gevelreiniging
handmatigebetonreparatie
houtwormbestrijding
impregneren van gevels
injecteren tegen waterdruk
kelderafdichting

» kunststofvloeren

•

machine ondersabelingen
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spuitbeton

-. opritverwarming
» slijtlagen

DynaSand®
het enige echte
continu zandfilter
Wereldwijd zijn eral meer
dan 20.000 units geplaatst.

| verankeringen
vlamstralen
voegkitten
• vijzeltechniek
« waterstralen 1500 bar.
• zuurbestendigevloeren
• zuurbestendigevoegen
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(^Kreeft
BETONTECHNIEKEN BV
'INTRON] ™ , | |
HOOGEVEEN/HOLLAND
A.G. Bellstraat 11,7903 AD Hoogeveen, tel. (0528) 27 73 77
Telefax (0528) 26 28 04

Continu zandfilter voor
• Drinkwater
> Proceswater
1
Koelwater
i Afvalwater
1
Grondwater
1
Gecombineerde SS,P
en Nverwijdering
Biologisch filter voor
Nitrificatie
1
Denitrificatie
1

nordic water
NordicWater Benelux BV
Postbus 522
1940AM Beverwijk
Telefoon+31(0)251210012
Telefax+31(0)251 224017
Internetwww.nordicwater.nl
E-mail nordicwater@ijmond.net
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