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Perspectievenvoor
UV-desinfèctie
VertegenwoordigersvanPWNWaterleidingbedrijfNoord-Holland,WaterbedrijfEuropoort,WaterleidingMaatschappijOverijssel,GemeentewaterleidiiyenAmsterdamenWitteveen+Bosbrachten
onlai\gs(17en18april]eenbezoekaandeWahnbachtalsperrenverband(WTV) inSiegbwg. WTV
breidtopéénvandelocaties(Siegclsknippen)eenzuiveringuitmetdenieuwstetechnologie.Hierbij
vormtUV-desiufcctieeenbelangrijkestap.
Omdiversetedenengeniet UV-desinfectieeengroeiendebelangstelling: desinfectie
metchlooiendesinfectie metozon kennen
bezwaarlijke nevenproducten alsTHM'sen
bromaatendesinfectiemetchloor ofozonis,
bijgewensteCT-waarden,wellicht niet
afdoende voordevereisteinactivatievan
Cryptosporidium.UV-desinfectie kentvaak
geenbezwaarlijke nevenproducten (nitrietvormingvraagt wèlaandacht)enrecent
onderzoek wijst uitdateenafdoende inactivatiekanwotdenbewerkstelligd,ookvoor
CryptosporidiumenGiardia.
VoorAndijk enBerenplaat wordtUVdesinfectie overwogen,enookWMOen
GWAoriënteren zichopdezetechnologie.
Dedelegatie kteeguitlegoverde filosofie
achterdezuiveringvanhetnieuweproductiebedrijfSiegelsknippen vanOlufHoyer
vandeWTV.Diefilosofie stoeltnogin
belangrijke mateophetwerkvan wijlen
professor HeinzBernhardt.Hetmwwater
wordt,naeenoptioneletoevoegingvanpoederkoolen/ofkaliumpermanganaat bij
inname,vóórflocculatie door ultrasoonunitsgeleid(ziekader).Hetwatetkanmet
zowelaluminium alsijzetzouten worden
gecoaguleerd.Naeentwee-ttapsvlokvormingstroomt hetwaterzondereenbezinkingsstapdootdubbellaags-filters. Dezezijn
zoontwotpen dathetspoelwaterbij terugspoelingniet 'ditect'wordtafgeleid, maar
pasnàdeeigenlijke terugspoeling. Hierdoor
kanharder wordengespoeldzonder mediaverliesenkantotdehelft opspoelwaterverbtuik worden bespaard.NafiltratiedesinfecterendtieparallelleUV-reactoten hetwater
meteendosisvan40mj/cm2. Uiteindelijk
wordthetwatergeconditioneerd enopgemengdmetgrondwater.
UV-desinfectie betust ophetprincipe
datstralingdeDNA/RNAvan organismen
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aantast.Hetblijkt datUV-stialingmetgolflengten260-210nm hiertoeeffectief is,met
maximaal effect bij260nm.Afhankelijk van
watersamenstelling wordt ultraviolette stralinginmeerdereofmindere mate 'geabsorbeerd'(UV-extinctie).BijhogeUV-extinctie
dringt destraling minder verinhetwatet
door(onderweguitgedoofd).Voor golflengtenonder 240nmisdeUV-extinctievan
watetzelfalzohoog,datdezeUV-straling
nauwelijks inhetwaterdoordringt endaardoorgeensignificante bijdrage aandedesinfectie geeft.
Ditfenomeen kanookbetekenen dateen
reactordieopwatet metlageUV-extinctie
goed functioneert, opwatermeteenhogere
UV-extinctieslechtpresteert, bijvoorbeeld
vanwegeeengrotelampafstand dietotrelatiefgrotestralingsverliezen leidt.
Ookdehomogene verdelingvanhet
waterovereenreactot (verblijftijdspreiding)
endegemiddeldesttalingsintensiteit verdeeldovereenreactor(lampgeomettie) zijn

ketnaspecten diedemaatgevende 'blootstelling'aanUV-sttalingbepalen.
Levetancietsverwerken aldegenoemde
aspecteninmodellen voorhunreactoten,
waarmeedetelatietussendeUV-dosisende
watetsamenstellingenhydraulischecapaciteitkanworden voorspeld.Debetrouwbaarheidvandievoorspelling hangt uiteraard
samenmetdedeigdelijkheid vandemodellen.
BijUV-desinfectie isdetelatievande
ingebrachte strahngsenetgie,endeblootstellingvanhetwateraandezestralingsenergie nognieteenduidigvasttestellen.
Zoalsgezegd,blijkt dedoorleveranciersverstrektedosis-informatie ondet sommige
omstandigheden nietgeheeljuist te zijn.
Watersamenstelling, teactorgeomettie,

NaastUV-desinfectie vormtdeultra-sound-behandelingeenandereinnovatievetechnologie
indenieuwezuivering.Bijhettoegepasteprocesvanvlokkenfiltratie vormthetvoorkomen
vanzoöplanktoneenprobleem.Enerzijdsbestaathetrisicodathetzoöplanktondoordecoagulatie/filtratieprocesstappen heendringt.Anderzijds,enbelangrijker, verstoorthetzoöplankton
hetproceszodanigdatdevlokvormingmindergoedis,envlokkenindefilters worden'losgewoeld'.Hettoepassenvanultra-sound-behandelingbeoogthetzoöplanktonte'immobiliseren'.Hetbeoogdeeffect luistertnauw,omdateenvergaandedesintegratievanzoöplanktonen
anderlevendmateriaalzouleidentotongewenstevrijgavevanorganischmateriaal!
Defilosofievanultra-sound-behandelingberusteropdatvooraldebewegingsorganenvan
zoöplanktononderdezebehandelingbeschadigdwordenendaarmeedisfunctioneel worden.
Ditwordtveroorzaaktdoorimplosievancavitatie-belletjes. Een'immobilisatie'tot80procent
vanhetzoöplankton isproefondervindelijk vastgesteld.Succesvandetechniekis afhankelijk
vangeluidsfrequentie (waarbijeenoptimaallagefrequentie vanwegegehoorgrensleidttot
hoofdpijn(!), zodateenhogerefrequentie zalwordengehanteerd),vangeluidsintensiteitenvan
dezuurstofverzadiging.
Hettoepassenvanultrasoon-technologie isindeindustriereedsgebruikelijkbijreiniging.De
toepassingbijdeWTVvereistnogoptimaliseringoppraktijkschaal,maardeWTVheeft desondanksbeslotendezetechnologiereedstegaantoepassen.

Duitse Gründlichkeit!
DefilosofiebijWTVkentveelovereenkomstenmetdeNederlandsebedrijfstak. Gedurendede
laatste20jaarisinSiegburghettoepassenvanchloorstap-voor-stapsteedsverder uitgebannen.Hoofddesinfectie wordtinhetconventioneleprocesverzekerd;nadesinfectie bestaatuit
eenchloordioxide-doseringvan0,08tot0,15mg/l,waarbij naretentieeenrestgehaltevano
mg/lresteert.Hettoepassenvanrestchloorvoordistributie wordtbijdewaterkwaliteitvan
Siegburgnietnoodzakelijk ofzinvolgeacht.Hetdistributienet wordtregulieropkoloniegetallenenandereorganismenbewaakt.
Inhetzuiveringsconcept trachtWTVhettoepassenvanchemicaliën,vooraloxidatieveprocessen,tebeperken.Nietduidelijk wordt,hoestrikteendesinfectie-strategie voorhettotalezuiveringsconceptwordttoegepast.GerekendnaardeAmerikaanseSurfaceWaterTreatmentRule
lijkt eenhoogvertrouwen indeconventionelebehandelingtewordengesteld.Strevenis,om
methetconventioneleprocesdegewenstewaterkwaliteit tebereiken:dedesinfectie isgéén
processtapmaareenveiligheidsmaarregel.

lampaantallen enhydraulische belasting
vormen belangrijke, vaakniet eenduidige
aspecten.DeWTVheeft inopdracht vande
DVGW(Deutscher VereindesGas-undWasserfaches]eenproefinstituut opgericht in
SiegburgwaarUV-reactorenobjectiefop
hun dosis-effect relatieworden getoetst.
Hierbij wordteen'bio-dosimetrische'bena-

deringtoegepast,dienaar daadwerkelijke
inactivatie kijkt.Omdat het organisme
Bacillussubtiluseenhoogdrempelniveau voor
stralingsinactivatie kent,vormtdit organismeeengeschikttest-organisme.Waterdat
onvoldoende blootstelling heeft genoten,
ondervindt immersgeenofminimale inactivatieendit leidt bij log-reductie-vaststelling

Hctprocesschema(Bron:Wahnbachtalsperrenverband).
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sneltot inzicht inreactorspeeifieke knelpunten.Immersbetekent bijeenhogevoedingsdosisvanBacillussubtilusreedseen'onderblootstelling' vanminder danéén procent
vanhetwater metminder dan50procent
vandeopgegeven intensiteit, tot vaststelling
vaneenonvoldoende log-verwijdering.Daar
waar voordesinfectie soms3 tot4logverwijderingisvereist,isditeenbelangrijkevaststelling!
InSiegburgkunnen UV-reactorenvan
minderdan50tot3000kubiekemeter per
uur onderdiverseomstandigheden worden
getest.Bijdetesten blijken diversediscrepantiesoptetreden, bijvoorbeeld:
• eenreactorblijkt nietdebeloofde dosis
tebewerkstelligen;
• eenreactordiebij400myh conform specificaties functioneert, looptbij600m3/h
(metnavenant hogerestralingsinput)
welbuiten derange;
• eenreactordiebij water met lageUVextinctieconform specificatie functioneert,functioneert bij watermet hoge
UV-extinctie(metvoorgeschreven hogereUV-intensiteit) onvoldoende.
InSiegburgwordtdegemeten stralingsintensiteit (UV-sensoren)gekoppeld aande
vastgestelde inactivatie.Voordie inactivatie
isde'referentie-dosis' bekend (bio-dosimetrischebenadering).Detesten bieden klantendegelegenheid omreactorprestaties vast
testellen.Belangrijker isdatUV-leveranciers
hun reactoren kunnen 'certificeren'. Bovendienstellendetestenleveranciers instaat
omdegeometrie vanhun reactorentetoetsenenhun dosis-effect-modellen beter te
callibreren.
DezemaandzalDuitsland denormUVdesinfectiesystemen (DVGWStandardW294)
ingeactualiseerde vormpubliceren.Denorm
vervultinternationaal eenvoortrekkersrol.
Zowelherontwerp vanhet productiebedrijf
Siegelsknippen,alsdeontwikkelingen op
UV-reactorcertificering vormden voorhet
Nederlandse bezoekinteressante onderwerpen.Hoeweldemodelleringstechniek dermatevoortschrijdt dat steedsbeteremodellenkunnen wordengebouwd,draagt het
werkinSiegburgzekerbijaandeontwikkelingvandeUV-technologieen-modellering.
Gegevenhet inzichtdat UV-stralingtot
afdoende desinfectie instaat is,vormtdeze
ontwikkeling met praktijkreactoren eenverzekeringdatdesinfectie op praktijkinstallatiesookechtbereiktwordtenkan worden
gehandhaafd. •"
Fredde Bruijn
Voormeerinformatie:PeterTienhoovenof
FreddeBruijnvanWitteveen+Bos(0570)6979 11.
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