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(troebelheid,algen)omdatdegroteAmerikaansewaterbehandelingsinstallaties geen
filtratie kennen.

UV-technologiekomt
instroomversnelling

UVkomt tevensinbeeldvoordeomzettingvanorganische microverontreinigingen
doorfotolyseengeavanceerdeoxidatie.Indit
kaderbestaat veelbelangstelling voorde
omzetting vanMTBEenvooralNDMA(een
grondwarerveron treinigingeneen desinfectie-nevenproduct vanvooralchlooramine).

InWashingtonvondvan14totlcfjuui heteersteinternationalecongresvandeInternationalUV
Associationplaats.Voorhergebruikvanultraviolettestralingvoordesinfectievanafvalwater ontstaatwereldwijdsteedsmeerbelangstelling,hetgeenondermeerblijkt uitdemeerdan350deelnemersdiehetcongresbezochten.FreddeBruijnvanWitteveen+BosenjoopKruithofvanPWN
bevondenzichouderhenenmaaktenonderstaandverslag.
InNoord-Amerika wordtUVreedsop
groteschaaltoegepast.Desinfectie van afvalwater ishiergebruikelijk,zakerwanneerhet
effluent voorhergebruik in aanmerking
komt.UVheeft hierinlangetijd een twijfelachtigereputatiegenoten.Enerzijds ishet
procesmoeilijkcontroleerbaar (on-line
monitoring)enanderzijds zijn metregelmaatondeskundige installaties gerealiseerd
waarbij, bijvoorbeeld doorzonlichtinstraling,grotebiologischeaangroei ontstond dieeffecrieve UV-desinfectie belemmerde.Doortoegenomen ervaringbijleveranciersenopdrachtgevers heeft
UV-desinfectie vanafvalwater inmiddelseen
'volwassenstatus' aangenomen.
Voordesinfectie vandrinkwater komt

UVsteedsnadrukkelijker inbeeld.Hoewel
onderzoekvanClancynaarinactivatievan
Cryptosporidium nogvanrecentedatumis
(1998),wordrnualgemeen onderschreven
dat inactivatievanCryptosporidiumenGiardia
cystensuccesvolmetUVkanworden
bewerkstelligd.Talrijke onderzoeksinstellingenenopdrachtgevers hebbenUVdesinfectie inmiddels alsthema opgepakt.
DevluchtdieUVhierbij neemt, leidttot
enormeschaalvergroting.Het(voorlopig)
ontwerp voorde waterbehandelingsinstallatieinNewYorkberust op18 reactorenvan
elk(!)15.000kubiekemeterperuur:éénreactor isgrofweg voldoendevoordeheleBerenplaat.Inhetverlengdehiervan bestaat aandachtvoorruwwater-UV-behandeling

PWNoverweegtvoorhetproductiebedrijfAndijkUVintezettenvoorzoweldesinfectiealsgeavanceerdeoxidatie.

H2o

14/15-2001

Thema's en onderzoek
HoewelinactivatievanCryptoenGiardia
doorUValsvaststaand feitwordt onderkend,
vindtnaderonderzoeknogsteedsplaats.Zo
wordteenminimaalvereistedosisonderverschillendeomstandigheden bepaald,onderzochtofinactivatieisgelimiteerd.BijonderzoekinAlbertatreedteenzogeheten
tailing-effect op,eenafnemend meereffect,
dateropzouwijzendatmeerdan3-loginactivatievanCrypto'sdoorUVniet optteedt,
terwijl andereonderzoeksinstellingen een
ongelimiteerde inactivatievaststellen).Verdervindtondetzoek plaatsofdegeïnactiveetdecystennabeperkteblootstelinginstaat
zijn totre-activatie.Alleenbijzeerlageblootstellinglijkt hetpotentieel mogelijk.
Ookinactivatievanandere micro-organismendoorUVwordtonderzocht.Deaandachtgaat hierbij uitnaar hetNorwalk-en
hetpoliovirus,EHECenanderesporen. Een
belangrijk themabetreft modelleringvan
UV-desinfectie.Vanwegedevelevariabelen
(waterkwaliteit,stralingsintensiteit, reacrorconfiguratieenhydraulische effecten) blijkt
hetUV-procesnogonvoldoende 'betrouwbaar'.Onderzoek inOostenrijk en Duitsland
waarbij hetUV-procesdirectopbiologische
inactivatie(biodosimetrie,zieookverslagin
H 2 0 no.51vanditvoorjaar) wordt beoordeeld,oogstinternationaallof Hierbij wordenindicatororganismen zoalsMS2-fagenof
Bacillus-Subtilus aandetestunits gedoseerd.
Desalniettemin wordteen eenvoudiger
modelmatige benaderinggeambieerd.Canadaloopt hierbij vooropmetde ontwikkeling
vangeavanceetdeComputational Fluid
Dynamics (CFD)-modellen,waarin hetUVproces(stralingsintensiteit eninactivatie)
wordt geïntegreerd.
Deon-line monitoringvindt regulier
plaats doorUV-sensoren.Dezesensoren blijkenaansnelleverouderingonderhevigen
ookopditterreinvindtverdergaand onderzoekplaats.
UVkanworden toegepastmet'traditionele'lagedruklampen ofdenieuweremiddendruklampen. Dezekennen eenhogere

VoorbeeldenvanhergebruikvanultraviolettestralingvoorrJevernietigingvanmicro-organismeninhetwater(Bron:WedecoenBerson).

capaciteit,maarstraleneenbreder golflengtebereikuit.Devakwereldisnogniet eenduidiginhoeverreditbrederebereikaan
desmfectie bijdraagt enopwelkewijze effectenvanlagedruk-en middendruklampen
kunnen worden vergeleken.Andere ontwikkelingen oplampgebied betreffen het terugdringen vanhetgebruikvankwikendeontwikkelingvanpuls-UV(intermitterend hoge
stralingsinrensiteit).

Regelgeving
Deregelgevingomtrent UV-desinfectie
indrinkwarertoepassingen isnoginontwikkeling.Duitsland enOostenrijk lopen hierin
vooropmet hetvastleggenvanverplichte
biodosimetrische testprorocollen, alsmede
hetstellenvanrichtlijnen voorinsrallaties,
documentatieenmonitoring.IndeVSis
nieuweregelgevingvoorbereidingvan
drinkwater uitoppervlaktewater.Indeze
nieuweregelgevingzullen desinfecrienevenproductenverderaanbanden worden
gelegd,enzulleneisenvoorbarrièresofinactivatievanCryptosporidiumenGiardiaworden
geformuleerd. AanUV-desinfectie wordt in
ditkadereenmogelijke roltoegedicht.Het
Amerikaansemilieuagenrschap USEPAstelt
momenteelrichtlijnenopvoordetoepassing
vanUV-desinfectie.Dezewordeninseptemberinconceptaandebedrijfstak voorgelegd.
Engeland wasophet congresniet sterk
vertegenwoordigd.Pikant hierbij isdar
Engeland vooralsnogdetoepassingvanUVdesinfectie voorCryptosporidium afwijst.
Engeland verlangt afdoding ofverwijdering;
inactivatie wordtnietafdoende geacht.Algemeenaanvaatd wordt inmiddelsdatUVstralingdeCryptosporidium 'inactiveert' (het
organisme isnietlanger totreproducrie in
staatendaarmeenietmeerinfectief), maar
niet doodt (tenzij bij hogeUV-intensiteit).

Europa
HetUV-congres werdgedomineerd door
deVerenigdeStaten enCanada.Toch mag
wordenvastgesteld datUVinEuropaop
drinkwarergebiedreedseenrraditieheeft. In
Duitsland enOostenrijk, enin mindere
mateinScandinaviëenNederland, wordt
UValjarenlang toegepast.
DeactuelebelangstellingvoorCryptosporidiumenGictrdiaisindeVerenigdeStaten in
verhevigdematezichtbaar,omdatdezuiveringvanoppervlaktewater opveellocaties
'rudimentair' iseninsterkematevanchloordesinfectie afhankelijk. InEuropa wordt
veelaleenzorgvuldiger behandeling toegepast.Tochondervindt UV-desinfectie ookin
Europatoenemendebelangstelling,zowel
vanwegenevenproducten vandesinfectie als
vanwegeinactivatie vanprotozoa.InStockholmeninSiegelsknippen (Duitsland]
bouwt men momenteelgrootschaligeUVinstallaties voor drinkwaterbereiding.

En Nederland?
Nederland kent eenvooraanstaandeUVleverancier inBerson(inAmerika actiefals
Aquionics).Daarnaast levertPhilips lampen
aandiverseUV-leveranciers.DezeUVlampenkunnen verder wordengeoptimaliseerdenbovendien kunnen onder andere
UV-lagedruklampenvanhogere capaciteit
ontwikkeld worden.
PWNoverweegt voordeproductielocatie
Andijk deinzetvanUVvoorzoweldesinfectiealsgeavanceerdeoxidatie.Een dergelijke
roepassingzalopdezeschaalgrensverleggendzijn.OokWaterbedrijf Europoort
onderzoekr demogelijkheden vanUVdesinfectie.

Perspectief
UV-technologiemaaktmomenteeleen
sterkeomwikkelingdoor.Detoepassingin

Noord-Amerika neemrsterktoe.Hoewelde
toepassinginEuropa voor effluent-desinfectienogslechtsbeperkt ingangvindt, wordt
verwachtdatUVbijde drinkwaterbereiding
indenabije toekomstookvakerzalworden
aangewend,vanwegedeuitstekende desinfectie-capaciteit, deaanvaardbare kostenen
hetontbreken vanbezwaarlijke nevenproducten.Verderetoepassing ingeavanceerde
toepassingkandankzij PWNeen toenemendebelangstellinggenieten.
Degrotebelangstelling voorUVbleek
ooktijdens de2001AnnualConference van
deAWWAdievan17-21junieveneens in
Washingron werdgehouden metcirca12.000
deelnemers.Trokkenvorigjaar nogmicro-/
ultrafilrratieverhalengrotebelangstelling,
ditjaar puilden dezalenuitbijverhalenover
NDMAenvooralUV.
DepresentatieoverdePWN-strategie
betreffende roepassingvanUVen waterstofperoxidevoordesinfectie enomzetting van
organischemicro'smochtzichverheugen in
eengrote belangstelling.
Voormeerinformatie:JoopKruithofvan
PWN(023]5413617o/FreddeBruijnvanWitteveen+Bos(0570)097641. «[

Vakantie
Deredactiegaatnu tweewekenopvakantie.Opvrijdag 10augustusverschijnt het
eerstvolgendenummervanH20.Kopijvoor
ditnummer moetbinnenzijnopvrijdag
27juli.Ukuntartikelenperpostopsturen
ofviae-mail.Foto'senandereillustraties
ontvangenwijgraagperpost.Vanaf10
augustuskomtdittijdschrift weeriedere
tweewekenuit.
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