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Monitorsysteem komt van pas bij beoordeling conditie
van WLZK-bedrijfsmiddelen
kwaliteit ook in de installatie uit te testen.
Op grond van calculaties omtrent de
kosten van vriesdooien afgezet tegen de
kosten van de huidige slibafvoer hebben
de volgende waterleidingbedrijven besloten
hun slibsoorten in de installatie uit te
testen: Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen, NV PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland. Diverse waterleidingbedrijven overwegen ook om in het project
te participeren. Het ligt in de bedoeling
ook het natraject - namelijk de nuttige
inzet van het vrijkomende slib - in de
studies op te nemen.
Informatie
Informatie over het onderzoek is verkrijgbaar bij Kiwa NV Onderzoek en Advies,
ir. N.C. Wortel, telefoon 030-6069579,
Gemeentewaterleidingen Amsterdam,
ing. A.D. Bosch, telefoon 029-4234121,
of Grenco BV. Koudetechniek,
ing. D. Jongejan, telefoon 073-6203 11.

kiwa

Monitorsystemen zijn een uitstekend hulpmiddel gebleken bij het beoordelen van de
conditie van de gietijzeren leidingen in het
voorzieningsgebied van Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland NV. (WLZK). Kiwa
heeft deze systemen tesamen met haar
expertise op andere gebieden ingezet in het
kader van een opdracht van N V . PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland om de
staat van onderhoud van de alle technische
WLZK-bedrijfsmiddelen vast te stellen.
Deze beoordeling diende ter ondersteuning
van de besprekingen die PWN en WLZK
voerden met als doel de overname van
WLZK door PWN.
Kiwa heeft de WLZK-infrastructuur en
bedrijfsmiddelen van bron tot hoofdkraan
getoetst op prestatiekenmerken zoals
leveringszekerheid, waterkwaliteit, techniek/economie en milieu-effecten. Daarbij
zijn zoveel mogelijk objectieve maatstaven
gebruikt, zoals de VEWIN-richtlijn voor
leveringszekerheid, wettelijke eisen en (te

verwachten) klachten van consumenten als
het gaat om waterkwaliteit. Bovendien zijn
de doelmatigheid, 'common practice' en
toepassing van innovaties getoetst. De winen productiemiddelen zijn middels audits
beoordeeld. Voor de beoordeling van het
distributienet, dat voor 60% uit gietijzer
bestaat, zijn onder andere de monitorsystemen ingezet. Ondanks de korte
uitvoeringstermijn, circa één maand, leverden deze metingen belangrijke informatie
over de conditie van het gietijzer.
Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met NV Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennermerland, drs. H. van der
Zouwen, telefoon 023-520 1300, NV. PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland,
ing. J. Th. Joling, telefoon 023-5413333,
of met Kiwa NV Onderzoek en Advies,
dr. Th.J.J. van den Hoven, telefoon
030-6069535.

Model geeft goede voorspelling voor omzetting van
bestrijdingsmiddelen door ozonisatie en AOP

In het kader van het VEWIN-onderzoekprogramma is een empirisch model
opgesteld, waarmee de omzetting van circa
60 bestrijdingsmiddelen door ozonisatie
en circa 20 bestrijdingsmiddelen door
ozonisatie met waterstofperoxidedosering
(AOP) kan worden voorspeld. Het model
is voor ozonisatie getoetst aan resultaten
van proefinstallatie-onderzoek in Leiduin
dat door Gemeentewaterleidingen (GW)
en Kiwa is uitgevoerd en biedt de bedrijfstak een goede, snelle en goedkope schatting voor de omzetting van bestrijdingsmiddelen.
In de afgelopen jaren is door verschillende
waterleidingbedrijven ozonisatie en/of AOP
onderzocht als barrière voor bestrijdingsmiddelen en andere organische microverontreinigingen. Ter ondersteuning van
de dimensionering van eventueel nieuw te
bouwen ozoninstallaties heeft Kiwa mede
in opdracht van de hieronder genoemde
waterleidingbedrijven laboratoriumonderzoek uitgevoerd met de volgende watertypen:
- IJsselmeerwater na snelfiltratie
(WRK, Andijk) en na actieve-koolfiltratie
(proefinstallatie PWN, Andijk);
- Biesboschwater na snelfiltratie over
actieve kool (WBE, Berenplaat) en na
flotatie (WNWB, Zevenbergen).
Het onderzoek is uitgevoerd met twee
laboratoriumopstellingen: een geroerd vat
(1991-1992) en een bellenkolom met
recirculatie (1993-1995).

Op basis van de resultaten is in het kader
van het VEWIN-onderzoekprogramma
(aandachtsveld 'Verwijdering Bestrijdingsmiddelen') een empirisch model opgesteld
dat de omzetting van een 60-tal bestrijdingsmiddelen (tabel I) beschrijft.

de omzetting onafhankelijk van de waterstofperoxidedosis). De invloed van de stofoverdracht van ozongas naar het water is
vooralsnog buiten beschouwing gelaten en
het effect van pH en temperatuur is
geschat door lineaire interpolatie.

Opzet empirisch model
De omzetting van bestrijdingsmiddelen
wordt berekend na opgave van pH,
temperatuur, DOC, ozon- en waterstofperoxidedosis. De reactie van de bestrijdingsmiddelen met ozon en hydroxylradicalen
wordt beschreven met pseudo eerste orde
kinetiek: een exponentiële afname als
functie van de 0 3 /DOC-verhouding.
Deze kinetiek wordt gehanteerd voor
ozonisatie en AOP vanaf een H 2 0 2 / 0 3 verhouding van 0,5 g/g (boven 0,5 g/g is

Het model is opgesteld binnen de
volgende ranges: pH 7,2-8,3, temperatuur:
5-25°C, DOC: 2,2-3,5 mgC/1, 0 3 /
DOC: 0-2,2 g/g, H 2 0 2 / 0 3 : 0,5-2,9 g/g.
Concentratie bestrijdingsmiddelen:
1-4 [ig/1.
Toetsing model
Het model is voor ozonisatie getoetst aan
resultaten van proefinstallatie-onderzoek
dat door GW en Kiwa is uitgevoerd te
Leiduin. Hoewel het model niet op dit

TABEL I- Bestrijdingsmiddelen toüarvan deomzettingdoorozonisatiekanwordengeschat methet empirisch model.
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Afi. 1 - Invloed van
depH en de temperatuur
op de omzetting van
atrazin (metingen in
voorbehandeld
Biesboschwater: ozonisatie
WNK^B Zevenbergen en
AOPWBEBerenplaai).
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Bij Kiwa is de beoordelingsrichtlijn BRLK768/02 'Uitwendige epoxybekledingen
van ondergronds te leggen stalen tanks,
buizen en hulpstukken' per 1juli 1996
bindend verklaard.
Nadere informatie: A. R. Ramchandani,
telefoon 070-3953439.
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watertype (afkomstig van WRK Nieuwegein, met een DOC-gehalte van slechts
1,6 mgC/1) is gebaseerd komen de modelberekeningen goed overeen met de meetresultaten (tabel II).
TABEL II - Omzetting bestrijdingsmiddelen door
ozonisatie.

bestrijdingsmiddel
bentazon
diuron
atrazin
pirimicarb
metamitron
metribuzin
MCPA
MCPP
isoproturon

modelberekening
[%]
>83
78
35
>99
80
50
67
74
>99

meting
GW Leiduin*
[%]
100
73
25
100
SO
62
75
53
100

*) ozondosis: 0,8 mg/l, pH: 7,5, temperatuur: 18"C,
concentratie bestrijdingsmiddelen: 20-50 ug/1 (deze
stoffen werden volledig verwijderd door combinatie
van ozonisatie, biologische actieve-koolfiltratie en
langzame zandfiltratie).

Invloed p H en temperatuur
De omzetting van bestrijdingsmiddelen
door ozonisatie verloopt in het algemeen
het snelst bij hogere temperatuur en
hogere pH (uitgezonderd enkele zeer
gemakkelijk afbreekbare bestrijdingsmiddelen: deze worden iets minder effectief
bij hogere pH omgezet). Afbeelding 1 geeft
een indruk van het pH- en temperatuureffect voor atrazin. Gemiddeld over een
groot aantal bestrijdingsmiddelen ligt de
omzetting bij pH 8,3 12% hoger dan bij
pH 7,2 en wordt bij 20°C 21%meer
omgezet dan bij 5°C.
Bij AOP is voor de meeste bestrijdingmiddelen slechts een zeer gering pH-effect
waargenomen. Over het effect van de
temperatuur op de omzetting door AOP
is nog niets bekend.
Uitbreiding model
In het kader van het VEWLN-onderzoekprogramma zal een fysisch/chemisch

1.2

1

1.4

model worden ontwikkeld, dat uitgebreidere
toepassingen voor de bedrijfstak biedt.
Hiermee zal de omzetting van alle organische
microverontreinigingen (inclusief stoffen
die nog niet op [ig/1-niveau kunnen
worden geanalyseerd) kunnen worden
geschat, uitgaande van stofparameters,
procescondities en waterkwaliteitsparameters. Het model zal worden getoetst
aan beschikbare resultaten (1991-1995).
Informatie
Voor informatie kunt u zich wenden
tot Kiwa N.V. Onderzoek en Advies,
ir. R. T. Meijers, telefoon 030-6069575.
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Bij Kiwa is de beoordelingsrichtlijn BRL9206 'PVC-U instort- en indrukmoffen
voor betonnen rioleringsbuizen' per 15 mei
1996 bindend verklaard.
Informatie: dhr. F. A. M. van der Meeren,
telefoon 070-39536 12.

•
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Ter kritiek
Tot 13 september 1996 liggen bij Kiwa de
volgende ontwerp-beoordelingsrichtlijnen
ter kritiek: BRL-K264/01 'Boorgatklei voor
milieukundig grondwateronderzoek', BRLK265/01 'Filterzand voor milieukundig
grondwateronderzoek', BRL-K561/01
'Kunststof peilbuizen voor milieukundig
grondwateronderzoek', BRL-K562/01
'Kunststof filterkousen voor milieukundig
grondwateronderzoek' en BRL-K563/01
'Kunststof slangen voor milieukundig
grondwateronderzoek'.
Nadere informatie: ing. J. P. den Boer,
telefoon 070-3953645.

Bindend verklaard
Bij Kiwa is de beoordelingsrichtlijn 5211
'Elementen voor lijnafwatering' per 15 juli
bindend verklaard.
Informatie: ing. B.van der Vegte,
telefoon 070-3953436.

Bij Kiwa is een wijzigingsblad voor
beoordelingsrichtlijn BRL 2202 'Warmtereflecterend isolerend dubbelglas voor
thermische isolatie' (deel 1) bindend
verklaard per 15 juli 1996.
Nadere informatie: ing. A. de Vendt,
tel. 070-395 3435.
Bij Kiwa is een wijzigingsblad van de
beoordelingsrichtlijn BRL-K784/02
d.d. 1992-03-15 'Flexibele dubbelwandige
leidingen voorzien van een uitwendige
bekleding met mogelijkheid tot
lekbewaking' bindend verklaard per
15 juli 1996.
De wijzigingen hebben o.a. betrekking
op het toepassingsgebied (drukbereik), de
maatvoering en de merking van de leiding.
Informatie is verkrijgbaar bij Kiwa NV,
afd. Metalen, ing.W. Andringa, telefoon
070-3953450. Het wijzigingsblad kan
worden aangevraagd bij Kiwa NV, Postbus
70, 2280 AB Rijswijk, Afd. ADV, telefoon
070-3953507.

VEWIN

Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in N e d e r l a n d

Vergadering
Commissie Controle Watermeters,
VEWIN, Rijswijk;
19 augustus 1996, 10.30 uur.
VEWIN bestuur,
Kiwa Nieuwegein;
20 september 1996, 14.00 uur.
Commissie Voorlichting,
WMO, Zwolle;
1 oktober 1996, 14.00 uur.

