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InleidingenvóórennaUV-installatieskanalgengroeioptreden.Daardoorisschoonmakennodig,
vaakmetdemontagevan leidingenenappendages.Opdewaterkwaliteit hee/talgengroei naarverwachting nauwelijkseennegatie/effect, ookmetalsUV-desin/ectiedelaatstezuivenngsstap LS. De
meesthaalbaremethodenomalgengroeiindeinstallatieaantepakken,zijnopditmomenthet
beperkenvanderejlectievanzichtbaar lichtenhetvoorkomenvanhechtingvanalgen.Perinstallatiemoetwordenafgewogenofdekostenvandezemaatregelenopwegentegendebesparingop
schoonmaakkosten.
Diversewaterleidingbedrijven constateren
datinleidingenvóórennaUV-installariessoms
algengroeioptreedt.Kiwaheeft gegevensvan
BrabantWater,Evides,VitensenWaterleiding
Maatschappij Limburggebruiktomdeaarden
omvangvanditmogelijkeprobleeminkaartte
brengenenmogelijkeoplossingenteinventariseren.Daarnaastzijngesprekkengevoerdmet
leveranciersvanUV-installariesen-lampen.
Algengroei
Algengroeikanoptreden inallerleiwatertypes.Hetkangaanomzeerveelverschillende
soortenalgen.Perlocatieverschillendetypes
algendieerkunnengroeien.Bijoppervlaktewaterisdekansopalgengroei indezuivering
groterdanbijgrondwaterzuivering.Ookalser
geenalgen inhetwaterzitten (bijvootbeeld
diepgrondwatet),bestaateen(kleine)kansop
algengroeiindezuivering,omdatalgenvia
bijvootbeeld filtermateriaal ofdeluchtinde
installatiekunnen komen.Alsgeenzichtbaat
lichtbeschikbaar is,treedtalgengroeinauwelijksop.Datgeldtvoothetgrootstedeelvande
huidigezuiveringen,maarbijdesinfectie met
UViswelzichtbaar lichtaanwezig.Alstevens
voedingsstoffen aanwezigzijn, kandaardus
algengroei optreden.

Zichtbaar licht en desinfecterende
straling
Leveranciersengebruikersvan installaties
voorUV-desinfectie meldenalgengroeibij
gebruikvanmiddendruk UV-lampen. Deze
lampenemitteren namelijk ookzichtbaar
licht.Heteffect hiervanwordtversterkt,doordathetlichtreflecteert tegendereactorwandenenleidingendieveelalvanRVSzijn
gemaakt.Bijmiddendruk lampen ishetaandeel(desinfecterende) UV-C-stralinginverhoudingklein(12%)tenopzichtevanhetaandeelzichtbaar licht(circa25^).
Theoretisch isbijgebruikvanlagedruk
UV-lampen nietofnauwelijks algengroeite
verwachten,omdatbijdezelampen hetaandeelzichtbaar lichtcitcavijfprocent is,terwijl
hetaandeeldesinfecterende sttaling(UV-C:
golflengte van200-280nm)30tot50procent
bedraagt.Algengroeiwordt bijlagedruklampengrotendeelsvoorkomendoordezeverhoudingsgewijs hogeemissievanUV-C-straling.
Tochwordtookbijinstallatiesmet lagedruk
lampensomsalgengroei geconstateerd.
EenverklaringdaarvoorvanuitdelichtfysicaisdatalgengroeikanplaatsvindenabzichtbaarlichtverderinwatetdoordringtdanUV-C-

straling.Algengroeitreedtdanookvooralopin
watermeteenrelatieflagetransmissievoorUVC-stralingeneenhogetransmissievoorzichtbaatlicht.Algendietijdens hunverblijfinde
UV-reactornietzijngeïnactiveerd,kunnenzich
danmiddelsfotosynthese vermenigvuldigen.
Waterkwaliteit
Omdatalgengroeinietoveralennietbij
alleUV-installatiesmetmiddendtuklampen
optreedt,moetenernaastdeemissieenteflectievanzichtbaatlichtnogandeteootzakenzijn
voorhetoptreden(ofuitblijven) vanalgengroei.Waarschijnlijk speelthietbijdewateikwaliteiteenrol.Omhierovermeertewetente
komenzijnwaterkwaliteitsgegevens verzameld
enonderzocht.Deaanwezigheid vanstikstofenfosforverbindingen, assimileerbareorganischeverbindingen endeUV-transmissie kunnenvaninvloedzijnopalgengroei.Uitdegegevensvanwaterleidingbedrijven isvooralsnog
geenduidelijkeconclusietetrekkenoverde
invloedvandenutriëntgehaltes inhetwatetop
algengroei.Gevallenbestaanwaargeenalgengroeioptreedtbijrelatiefhogegehaltesaan
nutriënten, terwijletooklocatieszijnwaat
algengroeioptreedtbijveellageregehaltesaan
nutriënten.Dezeresultatenbevestigendeverwachtingdatdenutriënten pasopeenzeerlaag
niveaulimiterend zullenzijn vooralgengroei.
UV-transmissie
Welblijkt uitgegevensvanwaterleidingbedrijven datdeUV-ttansmissievanhetwatet
(gemetenbij254nm)invloedheeft ophet
optredenvanalgengroei:hoehogerdeUVtransmissie,desteminderkansopalgengroei.
BijeenUV-transmissievan90procentofhoger
tteedtindemeestesituatiesgeenofnauwelijksalgengroeiop.
Gevolgen algengroei
Groeivanalgeninleidingenvóórenna
UV-installatieskanleidentottechnischeproblemen.Opleidingenenkleppenkaneenbrij
vanalgenontstaanvanmillimetetstotin
extremegevallenzelfscentimetersdik(zie
foto).Deaangroeihinderthetopenenensluitenvankleppenenmaaktdatsomszelfs
onmogelijk.Omptoblemenmetdekleppenop
telossen,moetendezetegelmatigworden
schoongemaakt:datkostrijdendaarvoormoet
deinstallatieuitbedrijfgenomen worden.In
veelgevallenmoetendebetreffende kleppen
enleidingsrukken zelfswordengedemonteetd.
Naastdetechnischeptoblemen waartoe
algengroeikanleiden,isalgengroeiinprincipe
eenesthetisch probleem.Naar verwachting
heeft algengroeinauwelijks eenmerkbaarof
meetbaatnegatiefeffect opdewaterkwaliteit,
ooknietalsUV-desinfectie delaatstezuivenngsstap is.SlechtsenkelesoortenalgenscheiH 2 O « 20-1004 25
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voerdtotbuiten hetzichtbarelichten kunnen
zichdusnietverderontwikkelen.Gebruikvan
gladdematerialen,metnameindiedelenvan
hetleidingwerkdieblootgesteld wordenaan
zichtbaar licht,kanhechtingvoorkomen.Voorwaardehierbijisdathetmateriaalbestandis
tegendeconditieswaaronder UV-dcsinfcctic
wordtbedreven.Hiervoorzoudenbepaalde
kunststoffen uitkomst kunnen bieden.Ook
polijsten vandeRVS-wandcniseenoptie,maar
datzaldereflectiejuistweerverhogen.

VoorbeeldvanalgengroeiineenleidingbijeenUV-trutallatievanBrabantWater(BergenopZoom).

denstoffen afdiedewaterkwaliteit negatief
beïnvloeden (vooralsmaakengeur).Omvastte
stellenofdezesoortenaanwezigzijn,isper
locatieeenwater-ofalgenanalysenodig.
Mogelijke oplossingen
Deemissieenreflectie vanzichtbaar licht
beperkeniséénvandewegenomalgengroeite
voorkomen.Daarbij kanwordengedachtaan
hetaanpassen vandeUV-lampenen/ofde
kwartsbuizen waarindelampenwordeningebouwdinUV-installaties.
Kwartsbuizenaanpassen
Aanpassingvandekwartsbuizen kanzorgendatzichtbaar lichtwordtgeabsorbeerd.Te
denkenvaltaan:
• dubbelekwartsbuizen,waarbijderuimte
tussendetweekwartsbuizengevuldismet
eenvloeistofdiestralingvanafeenbepaaldegolflengte wegfiltert ('liquidfilter').Een
voorbeelddaarvaniskobaltsulfaat:dat
geeft 80à90procenttransmissievanaf
240nm,eenafnemende transmissievanaf
360nm toteenvolledigeabsorptievanstralingbij450nm.Ditlijkt echtergeenreële
optie,omdatdekostenhoogzijnenbij
breukkansbestaatopdrinkwaterverontreinigingmetongewenstechemicaliën;
•
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glasfiltersvanspeciaalbereidglas,diestralinginbepaaldegolflengtegebieden niet
eninanderegolflengtegebieden weldoorlaten.LeveranciersvanUV-installatiesen
kwartsbuizen beschouwen dezeoplossing
alspraktisch niethaalbaarvoordekorte
termijn,omdatzeproblemen verwachten
metdestabiliteit vandeabsorptiebijcontinu gebruik.Hierdoor kandelevensduur
vandekwartsbuizen sterk teruglopen.
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Lampen aanpassen
Ookaanpassingen aandelampenomde
emissievanzichtbaar lichttevoorkomen, lijkenvooralsnoggeenoplossingtebieden.
Diverseproducenten zijnbezigmerhetontwikkelenvanlampendienietofnauwelijks
zichtbaar lichtemitteren,maarondermeer
vanwegedehogekostenzalditnietopkorte
termijn tottoepassingen leiden.Bovendien
zullenzulkenieuwelampen waarschijnlijk
alleengeschiktzijn voornieuweinstallaties,
nietvoorvervangingvanbestaandelampen.
Voordekortetermijn zijndusookgeenpraktischhaalbaremiddelen teverwachtenomde
emissievanzichtbaar lichttevoorkomen.
Re/lectiebeperken
Eenderdeoptieomalgengroeitevoorkomen,isbeperkingvandereflectie endushet
verindeleidingdoordringen vanzichtbaar
licht.Datkandoorhetaanbrengen vanbochten,kleppenen/oflichtsluizenindeaan-en
afvoerleidingen vanUV-reactorenofdoor
andereofaangepasteleidingmaterialen te
gebruiken vóórennadeUV-reactoren.Zulke
aanpassingenzijn inenkelepraktijkgevallenal
gerealiseerd,ondermeerbijNederlandse
drinkwaterbedrijven. Doorveranderingen in
hetstromingspatroon kunnendezeaanpassingenmogelijkeennegatiefeffect hebbenopde
drukvalendedesinfectiecapaciteit vaneenUVinstallatie.Dezeeffecten moetennognader
worden onderzocht.
Hechting verhinderen
Eenvierdemanieromalgengroei tevoorkomenishetverhinderenvanhechtingvan
algenaanleidingenenkleppen.Dealgen
wordendandoorhetstromendewatermeege-

Extra lampen
Bijinstallatiesmetmiddendruk lampen
bestaat tenslottenogeenmindervoordehand
liggende,maarinpotentieeffectieve mogelijkheidomalgengroeitevoorkomen: uitbreiding
metlagedruklampenaandein-endeuitstroomzijde.Lagedruklampenleverenrelatief
veelUV-C,watgroeivanalgenopdewandvan
dereactoreninaan-enafvoerleidingen kan
voorkomen.Dezeoplossing is,voorzover
bekend,nognergensindepraktijk uitgevoerd
envereist(grote)aanpassingenaan bestaande
installatiesofextravoorzieningen innieuwe
installaties.
Conclusies
Ofalgengroeiwerkelijkeenprobleem
vormtdatmoetwordenaangepakt,zalinde
praktijk perinstallatiemoetenwordenbekeken.Periodiekreinigen metinhetalgemeen
demontagevandebetreffende leidingenen
appendages,kannodigzijn.Eenkostenvergelijking tussendergelijke reinigingsmaatregelenenmogelijkeandereaanpassingen (zoals
hetaanbrengen vanlagedruk UV-lampen)
moetperinstallatiewordengemaakt.
Algengroeitreedt nagenoegalleenopbij
toepassingvanmiddendruk lampenenslechts
bijenkeleinstallatiesmet lagedruk lampen.In
hetalgemeenwordtalgengroeitijdensUVdesinfectie beïnvloeddoordematewaarin
zichtbaar lichtverderinhet leidingwerkdoordringtdanUV-Cstraling.BijhogereUV-transmissievanhetwaterlijkt minderalgengroei
optetreden.Ookreflectie vanlichtdooren
hechtingvanalgenaanhettoegepasteleidingmateriaalspeelteenrol.
Algengroeivoorkomenofbeperkenlijkt in
dehuidigepraktijk voorlopigalleen uitvoerbaardoorhetdoordringen vanzichtbaar licht
inleidingenenreflectie vanzichtbaar licht
doordeleidingen tegentegaanendehechting
vanalgeninenrondomdeUV-installatiete
belemmeren.Veranderingen inlampenen
kwartsbuizen vormenvoorlopignoggeentoepasbareoptie.Indepraktijk blijft hetzaak
rekeningtehouden metdemogelijkheid van
algengroeieninstallatiesdaaropregelmatigte
inspecterenenzonodigschoon temaken. •

