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UV-technologievoor
drinkwaterbereiding:
waarstaanwenu?
Vraag eentoponderzoekereenpresentatietegevenoverzijneigenwerkenje krijgtgegarandeerdeen
klinkendoverzichtvoorgeschoteld.Ditgeldtookvoorderesultatenvanhetonderzoeknaardepraktischetoepassing vanUV-technologievoordebereidingvandrinkwater.BijKiwainNieuwegeinvond
van20tot23maartjl. eenworkshopplaats,waarvooronderzoekersuitNoord-AmerikaenEuropa
warenuitgenodigd diehunsporenverdiend hebbenophetgebiedvanUV-technologie.Zijpresenteerdeneenoverzichtvanenerzijdsdehuidigestandvanzakenenanderzijdsvandeonderwerpen
waarmomenteelonderzoeknaarverrichtwordt.
KiwaWater Researchverzorgdede
workshopinsamenwerkingmetdeonderzoeksinstitutenAWWARFenUKWIR,de
drinkwaterinspectie DWIuit Engeland ende
'International UltraVioletAssociation'
IUVA.JoopKruithof(PWN)leiddedebijeenkomst,diewerdafgesloten meteenbezoek
aandeUV-proefinstallatievanPWNin

Andijk.
Stand van zaken
Kruithofbegondeworkshopmetde
stand vanzaken rond UV-desinfectie in
Europa.Hij lietzien dat metnamedeaangetoondeinactivatie van Cryptosporidium
sterkbijdraagt aanimplementatie vanUV
voorhoofddesinfectie van oppervlaktewater.
Hierbij isbijproductvorming, AOCen
nitriet, verwaarloosbaar. Daarnaast vormen
UV-fotolyseenoxidatiemet UV/H202een
goedebarrièretegenondermeer pesticiden,

DedeelnemersaandeworkshopoverUV-technologie.
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NDMAenMTBE.Tijdens oxidatie isdebijproductvorming welsignificant, maardeze
wordeneffectief verwijderd metactievekoolfiltratie. Vandevoordelen vanUVvoor
waterbehandeling noemdeMalley(UniversiteitNewHampshire,VS)met namedeinactivatievanCryptosporidium, deverwijderingvanprobleemchemicaliënendelage
kosten.Degeleidelijke omslagvan chloordesinfectie naarUV-desinfectie wordt onder
meergekenmerkt dooreenhoogonderzoeksbudget voorUVin 2001,detoenemende rolvanUVin drinkwaterreguleringenendeuitgavevaneen 'Guidance
Manual'doordeUSEPA.

ducten vandesinfectie enoxidatie(UV/H202)
verderdoorUVworden omgezet. Geconcludeerd werddateenuitgebreide lijst metUVspectta moetworden opgesteld vanverbindingen diepotentieel aanwezigzijn in
natuurlijk water.
Haider(UniversiteitWenen, Oostenrijk)
richttezichopeenverbeterde analysemethodevoorhetaantonen vanheteffect vanUVstralingopeventuelegenotoxischeen mutageneveranderingen inwater.De
'Comet-assay',welkegebaseerd isopprimairerathepatocyten,geeft eenbeterbeeldvan
derealiteit dandeveelgebruikteAmestest.
Bolton(BoltonPhotosciences Inc.,Canada)ginginopdeachtergrondkennis vanUV
fotolyse enophet toepassingsgebied van
geavanceerde oxidatieprocessen (AOP). Deze
AOP'szijn gebaseerdopdekrachtigoxiderendehydroxylradicalen (xOH)waarmee
verontreinigingen als 1,4-dioxaanenMTBE
effecrief kunnen wordenomgezet. UitzonderinghieropvormtNDMA,datdoor directe
fotolyse prima wordtomgezet.Eénvande
besttoepasbareAOP'sindepraktijk is
UV/H202.Deomzetting vanpesticiden door
UVfotolyse enoxidatiemet UV/H202 werd
gepresenreerd doorIJpelaar(KiwaWater
Research).Ondermeeratrazin en mecoprop
worden voorhetgrootstegedeeltedootUV
fotolyse omgezet.Additionele doseringvan
H 2 0 2 levertslechtseenbeperkt hogere
omzetting op.Toepassingvandebenodigde
UV-dosis(circa1500mj/cm2) gaatechterwel
gepaard metsignificante nitriet- enAOCvorming.

Inactivatie
Fotofysica en -chemie
DeinteractievanUV-stralingmet
micro-organismen enchemicaliën werd
naderbelichtdoorMasschelein(België).
Kennisisgewenst inhoeverre afbraakpro-

VolgensBelosevic(Universiteitvan
Alberta,Canada)worden sporen vanbacteriën enpathogèneprotozoaeffectief mer
middendruk UV-stralinggeïnactiveerd.Wel
treedrtailingop,watduidt opdeaanwezigheid vaneenmeerresistente subpopulatie.
Detroebelheid heeft beperkte invloed:bij
toename vankleinerdan 1 tot20NTU neemt
deinactivatie slechtsmet 1 logaf Ex-vivo
reactivatie treedt bijCryptosporidium en
Giardia nietop.In-vivoreactivatie vanGiardiaisgeconstateerd bij fluences (UV-dosis)
kleiner ofgelijk aan25mj/cm2, maarniet bij
fluences groter dan60mj/cm2. Bewaking
vanUV-systemen isgebaseerdophetaantonenvandebehaaldelogverwijdering.
Medema(KiwaWaterResearch)presenteerdedemogelijkheden hiertoe,zoalsprototypetesting,semion-line microbiologische(natuurlijke micro-organismen) en
chemische (degradatie natuurlijke verbinding)methoden enbewakingmet sensoren.

Volgensdehuidige standvandetechniek
dienen testmethoden vootUV-systemen
echteraltijd tezijngebaseerdopbiodosimetrie.

Hardware
Opwegnaarontwikkeling naar
UV-lampenzonder kwik,presenteerdeAltena(PhilipsLighting)eennieuwe generatie
lagedruklampen meteenlagerkwikgehalte:
driemilligram versusvijfmilligram inde
huidige lampen.
Wright (CarollaEngineers)maakteduidelijk dat'Computational Fluid Dynamics'
onmiskenbaar debasis isvoor modellering
van UV-reacroren.

Bewaking
BepalingvandeUV-fluencemeteencollimared-beamapparaat vetgtzowelchemischealsfysische kennis.Linden(DukeUniversity,VS)benadrukte metnamehet belang
vanhomogene bestralingvanher monster
('petrifactor') endefotondichtheid ('divergentiefactot').Acrinometriegebaseerdop
natuurlijke chemischeverbindingen ofdeeltjes iskosteneffectief voothet monitoren
vandefluence inUV-installaties.
Decombinatie vandebiodosimetrietest
engestandaardiseerde metingen vandeUVirradiantieaandeteactotwandisvastgelegd
indeÖnormenDVGWStandaard.
Sommer(HygieneInstitute, Oostenrijk)
concludeerdedatveiligdtinkwater alleen
kanwordengegarandeerd bijgebruikvan
gezondheidsgerelateerde micro-organismen.
Bovendien isdebiodosimetrietest in tegenstellingtottekenkundigemodellen een
objectieveenonafhankelijke methode.

Uitvoering
Hoyet (Wahnbachtalsperrenverband,
Duitsland)ging inopdeminimaal benodigdedesinfectiefluence van40mj/cm2, die
wordt bepaald metde biodosimetrietest,
toegepastonderdeslechrstecondities.De
minimaal toepasbate irradiantie (opbasis
vaneengekalibteetdeUV-sensor)en het
maximaal toepasbaredebiet wordenvastgesteld.Voordeproductievanveiligdrinkwatetdienendezewaarden inde praktijkinstallatietewordengetest.Opbasisvaneen
uitvoerigepilotstudieconstateetdeMackey
(CarolloEngineers,VS)datgeen duidelijk
verband besrond tussendegeleverdeUVdosis(biodosimetriemetMS2fagen),de
afgelezen UV-dosisendewaterkwaliteit.
Vootdateen'UVGuidancemanual' kanwoldengeïmplementeerd, zullendekritische
aspecten metbetrekkingtoteen robuust
UV-systeem moeren worden geïdentificeerd.
Bovendiendient eenheldere validatieprocedureteworden verstrekr.

Toepassing
LagedrukUV-technologiemaginFrankrijk worden toegepastmitsopelkeplaatsin
deUV-reactordeUV-fluence minimaal25
mj/cm2 bedraagt.Voortoepassingvanmiddendruk UV-sysremen isspeciale toestemmingnodig.Cervantes (VivendiWatet,
Frankrijk) geeft aandatderegulering ten
aanzienvanveelanderetechnische specificatiesminder duidelijk is.Ondanksdataltetnatievefluencemetingen worden bestudeetd,blijft toepassingvande
biodosimetrierest vereist.
VanderVeer(Waterbedrijf Europoort)
richttezijn presentatie opUVals hoofddesinfectie vootlocatieBerenplaat.Opbasisvan

EenUV-reactormetlampenvolgensopzetvanTrojan TechnologicsInc.

indicatororganismen waaronder natuurlijke
sporenvansulfierreducerende Closrridia
(SSRC) werddeUV-fluence (1,5logbij120
mj/cm2) bepaald.Daarnaast werd vastgestelddatnittiet-enAOC-vormingnietsignificant optreedtmetlagedruklampen. Met
middendtuklampen isdenittietvorming
beheersbaar entreedteenbeperkre stijging
vandeAOCop.
Voorleveringvandrinkwatet aanondermeetdestadSeattlewerdrecentelijk gekozenvoorzowelozon-alsUV-desinfecrie. Eén
vandedoelstellingen,3 loginactivatievan
Cryptosporidium, wordtgerealiseerd met
UV-desinfectie (40mj/cm2).Degroreoperationele flexibiliteit inteactieopvariaries in
waterkwaliteit heeft volgensHilmoe(Seattle
PublicUtilities,VS)dedoorslaggegevente
kiezenvoorozongevolgddoorUV.

Regulering
Drurypresenteetdede terughoudendheidvandeDrinkingWatet Inspectorate
(Engeland)opdetoepassingvanUV-desinfectievoordedrinkwatetbereiding.Decondities vanin vivomuistesten, waatonder
inacrivatievanCryptospotidium isaangetoond,zijn volgensDtury niet representatief
voordepraktijk. Voothetbepalenvan het
effect vandergelijke oocystenzijn menselijkecelculturengewensr.Bovendien isonvoldoendebekend overdeinvloedvandewaterkwaliteit opinactivatievan pathogenen.
DeCalifornia Department ofHealthServices(VS) heeft positieveervaringmet reguleringvanUVvoor afvalwaterbehandeling.
Dezeervaring werdgebruikt voorhetopstellenvantegelswelkedebasisvormenvoorde
roepassingvanUVvoordrinkwarer. Sakaji
maakteduidelijk datdezetegelsnodigzijn
omenigegarantie tegevendat acceptabel
drinkwater wordrgeproduceerd.Volgens
Wetsteyn(VROM)bestaatinNedetlandverrrouwenindetoepassingvanUVvoor
drinkwaterbereiding. Verwezenwordt naat
detoenamevandetoepassingen vanUVbij
debesttijding vanLegionella in drinkwatersystemenenhetfeitdatdenadelen vanconventioneledesinfectanten (THM,bromaat)
bijUVnietspelen.Het infectierisico
(io"Vjaar) ismet namegebaseetd oppathogenendietotophedennietwotdengedetecteetd indtinkwater, maardiewelworden
aangetoond inhet tuwewater. f
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