Desinfectiefilosofie productiebedrijf Heemskerk

Inleiding
NV PWN Waterleidingbedrijf NoordHolland (PWN) gaat op korte termijn
productiebedrijf Heemskerk realiseren
voor de zuivering van 64 MmVjaar voorbehandeld Rijn- en IJsselmeerwater.
Het Rijnwater wordt voorbehandeld in
waterwinstation ir. Cornelis Biemond door
coagulatie, sedimentatie en snelfiltratie.
De voorbehandeling van het IJsselmeerwater vindt plaats in waterwinstation
Prinses Juliana en omvat verblijf in een
diep bekken, trommelzeving, coagulatie,

baarheid van drinkwater op periodiek
onderzoek naar de aanwezigheid van
indicatorbacteriën van fecale herkomst.
De regelgeving voor de (beoordeling van)
microbiologische betrouwbaarheid van
drinkwater in Europa [EG-Drinkwaterrichtlijn, 1980] is gebaseerd op het onderzoek van drinkwater naar indicatorbacteriën. De wetgeving in Nederland
[Waterleidingbesluit, 1984] is hiervan
afgeleid, met dien verstande dat voor de
bacteriën van de coligroep (totaal en
thermotolerant) van het uitgaande drink-
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sedimentatie en opwaartse filtratie. In het
hiernavolgende wordt uitgegaan van IJsselmeerwater als grondstof en de zuivering
van waterwinstation Prinses Juliana.
Te Heemskerk zal 46 MmVjaar verder
worden voorgezuiverd voor de infiltratie,
terwijl 18 MmVjaar direct zal worden
gezuiverd tot drinkwater. De voorzuivering
van het te infiltreren water bestaat uit
actieve-koolfiltratie, eventueel aangevuld
met geavanceerde oxidatie (ozonisatie
gecombineerd met een dosering van waterstofperoxide). De directe zuivering omvat
ultrafiltratie gevolgd door hyperfiltratie.
In het infiltratietraject worden zowel open
als diepinfiltratie toegepast. Bodempassage
vormt hierbij de belangrijkste barrière
(hoofddesinfectie) tegen ongewenste
micro-organismen. Een minimum verblijftijd van drie weken wordt voldoende
geacht. In de directe drinkwaterzuivering
vormt de combinatie ultrafiltratie/hyperfiltratie de voornaamste barrière, in aanvulling op de voorzuivering op waterwinstation Prinses Juliana.
Hieronder wordt uiteengezet op welke
wijze de bij de directe zuivering benodigde
verwijderingscapaciteit van ziekteverwekkende micro-organismen ('desinfectiefilosofie') is bepaald en welke invloed dit
heeft op de keuze van het processchema.
Maximaal toelaatbare gemiddelde
concentraties voor ziekteverwekkende
micro-organismen
Sinds het begin van deze eeuw berust de
beoordeling van de hygiënische betrouw-
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water een groter monstervolume (300 ml
i.p.v. 100 ml) moet worden onderzocht,
terwijl ook onderzoek is voorgeschreven
naar fecale Streptococcen en sulfietreducerende Clostridia.
De afgelopen tien jaar is vooral in de
Verenigde Staten en in Engeland aangetoond dat normen gebaseerd op bacteriën van de coligroep niet altijd voldoende
veiligheid bieden. Herhaaldelijk zijn
uitbraken van ziekte ('water-borne
diseases') waargenomen, die werden
veroorzaakt door de aanwezigheid van
ziekteverwekkende micro-organismen in
het drinkwater, terwijl in het afgeleverde
drinkwater geen bacteriën van de coligroep
werden aangetroffen. Deze 'water-borne
diseases'werden met name veroorzaakt door
de protozoa Giardia en Cryptosporidium
[Craun, 1988; MacKenzie 'et al, 1994; Lisle
and Rose, 1995]. De overlevingsvormen
[(oo)cysten] van deze organismen (zie
afb. 1 en 2) zijn aanzienlijk resistenter
tegen chemische desinfectie dan de bacteriën van de coligroep. Een deel van de
uitbraken van ziekte wordt bovendien
toegeschreven aan virussen.
Uitgaande van een aanvaardbaar infectierisico van 10"4 per persoon per jaar hebben
Regli etal. [1991] waarden voor de maximaal toelaatbare gemiddelde concentratie
(MTGC) van enkele ziekteverwekkende
micro-organismen in drinkwater berekend.
Hierbij werd gebruik gemaakt van de
dosis-effect relaties zoals vastgesteld in
experimenten met vrijwilligers en de
aanname dat per persoon 2 liter drinkwater

Samenvatting
NV PWN Waterleidingbedrijf NoordHolland heeft het ontwerp van het
nieuw te bouwen productiebedrijf
Heemskerk mede gebaseerd op een
desinfectiefilosofie die is afgeleid van
Amerikaanse wetgeving op desinfectiegebied. Hierbij is uitgegaan van
Maximaal Toelaatbare Gemiddelde
Concentraties van ziekteverwekkende
micro-organismen in drinkwater (met
een aanvaardbaar infectierisico van
10"4 per persoon per jaar) en ramingen
van de concentraties van deze organismen in het onbehandelde water.
Op deze wijze is de totaal benodigde
eliminatiecapaciteit vastgesteld voor
virussen en de protozoa Giardia
en Cryptosporidium.Ook voor de
indicatorbacteriën, bacteriën van de
coligroep/'Escherichia coli, de fecale
Streptococcen en de sulfietreducerende
Clostridia is de gewenste eliminatiecapaciteit berekend.
In het productiebedrijf wordt voorbehandeld oppervlaktewater verder
voorgezuiverd voor infiltratie, terwijl
een ander deel direct tot drinkwater
wordt gezuiverd.
In het infiltratietraject vormt de open
of diepfiltratie met een minimum
verblijftijd van drie weken de belangrijkste barrière tegen ziekteverwekkende micro-organismen. In de directe
zuivering vormt de combinatie ultra-/
hyperfiltratie de belangrijkste barrière,
in aanvulling op de voorzuivering
van waterwinstation Prinses Juliana.
In dit concept kan chemische
desinfectie achterwege blijven, terwijl
de benodigde eliminatiecapaciteit
ruimschoots wordt bereikt.
Het concept met een gecombineerde
ultrafiltratie en hyperfiltratie heeft de
voorkeur gekregen boven een
zuivering bestaande uit snelfiltratie,
hyperfiltratie, ozonisatie, geavanceerde
oxidatie en actieve-koolfiltratie.
Bij deze keuze waren de vorming van
bromaat bij de oxidatieve behandeling
en de opkomst van ultrafiltratie de
meest zwaarwegende argumenten.

per dag wordt geconsumeerd. Daar de kans
dat een organisme een infectie veroorzaakt
sterk verschilt voor de diverse typen
micro-organismen vertonen de MTGCwaarden voor de diverse organismen
onderling grote verschillen (tabel I). De
MTGC-waarde voor Cryptosporidiumis
gebaseerd op onderzoek van Dupont etal.
[1995]. De MTGC-waarden voor de ziekteverwekkende micro-organismen in drink-
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Afb. 1 - Giardia cyste.

Aß. 2 - Cryptosporidium oocyste.

TABEL I - Maximaal toelaatbaregemiddelde concentraties (MTGC) van ziekteverwekkende micro-organismen bijeen
aanvaardbaar infectierisicovan 10~4perpersoon per jaar.
Micro-organisme

M T G C in drinkwater

Referentie

Virussen
- Polio virus
- Rota virus

2,6 x 10- 7 /l
2,2 x 10-71

(1/4000 m ' )
(1/4500 m 3 )

Régliez a/. (1991)
idem

Protozoa
- Entamoeba coli
- Giardia
- Cryptosporidium

6,2 x 10-VI
6,7 x 10-o/l
3,3 x 10-VI

(1/1600 m 3 )
( 1 / 150 m 3 )
( 1 / 30 m 3 )

Régliez al. (1991)
idem
Dupont étal. 1995)

water liggen in de orde van grootte van één
per tientallen tot zelfs enkele duizenden m3.
Op dit moment zijn geen methoden
beschikbaar waarmee deze zeer lage
concentraties gemeten kunnen worden.
Ontwikkeling desinfectiefilosofie
Amerikaansewetgeving
Desinfectie
Het optreden van uitbraken van ziekte
veroorzaakt door besmet drinkwater heeft
in de Verenigde Staten geleid tot een
aanvullende wetgeving voor de microbiologische betrouwbaarheid van drinkwater.
Naast de bestaande normen voor bacteriën
van de coligroep zoals beschreven in de
Total Coliform Rule [EPA, 1989],is in 1989
de door de Environmental Protection
Agency opgestelde Surface Water Treatment
Rule (SWTR) ingevoerd (EPA, 1989). Deze
wet die deel uitmaakt van de Safe Drinking
Water Act schrijft voor dat de zuivering die
wordt toegepast bij de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater tenminste in
staat moet zijn om virussen met 4 logeenheden (99,99%) en Giardia-cysten met
3 logeenheden (99,9%) te verwijderen c.q.
inactiveren. Bovendien wordt de eliminatiecapaciteit van de zuivering voor de protozoa
evenredig verhoogd met hogere concentraties van deze organismen in het ruwe
water. Zo wordt voor Giardia-cysten bij
concentraties < 1 (oo)cyst/100 1 een
elimentatie van 3 logeenheden voorgesteld,

terwijl bij > 10 tot 100 (oo)cysten/1001
5 logeenheden worden verlangd (zie
tabel II). Ook wordt voorgeschreven dat
de zuivering in ieder geval een chemische
desinfectie moet omvatten en worden
regels gegeven voor de berekening van de
benodigde dosering van een desinfectiemiddel.
TABEL II - Minimaal vereiste virus- en Giardiaverwijdering alsfunctie van de concentratie in de
ruwwaterbron.
Gemiddeld virus/
Giardia conc (n/100 1)
Virus inactivatie (log)
Giardia inactivatie (log)

< 1

> 1-10

> 10-100

4
3

Voor Cryptosporidiumis in de SWTR geen
eliminatiecapaciteit voorgeschreven. De
Cryptosporidiumproblematiek is vooral
sterk in de belangstelling gekomen na een
uitbraak in het voorjaar van 1993 in

Milwaukee van naar schatting meer dan
400.000 gevallen van cryptosporidiosis, en
meer dan honderd gevallen met dodelijke
afloop [MacKenzie etal., 1994]. Ook in
Engeland zijn verschillende uitbraken van
cryptosporidiose gerapporteerd die werden
veroorzaakt door besmet drinkwater [Lisle
and Rose, 1994].
Naar aanleiding van deze ervaringen is
in de Verenigde Staten een uitgebreide
SWTR, een ESWTR (Enhanced Surface
Water Treatment Rule) voorgesteld
[EPA, 1994]. Hierin wordt een minimale
eliminatiecapaciteit voor Cryptosporidium
voorgeschreven die overeenkomt met die
voor Giardia. Gegevens over de concentraties van protozoa in het ruwe water
zullen worden verzameld in het kader van
de Information Collection Rule (ICR)
[EPA, 1996].
Naast eisen aan de eliminatiecapaciteit
voor de totale zuivering kent de SWTR
een desinfecterende werking toe aan goed
functionerende zuiveringsprocessen
(tabel III). Dit betreft bewezen technieken
zoals snelfiltratie, vlokkingsfiltratie en
coagulatie/bezinking/snel-filtratie.
Aan nieuwe filtratietechnieken zoals micro-,
ultra-, nano- en hyperfiltratie is nog geen
eliminatiecapaciteit toegekend. De SWTR
staat toepassing van alternatieve filtratieprocessen echter regionaal toe als in proefinstallatie-onderzoek is aangetoond dat

TABEL III - Toegekendeinactiverende werking aan conventionele zuiveringsprocessen in combinatie met de minimaal
voorgeschreven chemische desinfectie[EPA, 1989].
Totaal benodigde
inactivatie (log)

Toegekende inactivatie
conventionele zuivering (log)

Minimaal voorgeschreven
chemische desinfectie (log)

Virus

Giardia

Virus

Giardia

Virus

Giardia

Snelfiltratie

4

3

1

2

3

1

Vlokkingsfiltratie

4

3

2

2

4

3

2

2,5

Coagulatie,
segmentatie
en snelfiltratie

0,5
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het proces minstens even effectief is als
vlokkingsfiltratie.
Het Guidance Manual for Compliance with
Filtration and Disinfection Requirements
for Public Water Systems using Surface
Water Sources [1989] geeft informatie over
de toepassing van chemische desinfectiemiddelen op basis van concentratie
(C, mg/l) en contacttijd (T, min), afhankelijk van watertemperatuur en pH. Voor
chloor, chloramine, chloordioxide en ozon
zijn tabellen opgesteld voor de afdoding
van virussen en Giardia.Voor Cryptosporidium zijn nog geen tabellen beschikbaar.
Finch etal. [1993] hebben aangetoond dat
alleen ozon een afdoende inactivatie van
Cryptosporidiumkan geven.
De desinfectie-tabellen zijn alle gebaseerd
op het C*T-concept conform de door
Watson [1908] opgestelde empirische
formule voor de afdoding van microorganismen:

TABEL IV - Grenswaarden

Nevenproduct
Bromaat
TTHM
- chloroform
- broomdichloormethaan
- dibroomchloormethaan
- bromoform
HAAS
- dichloorazijnzuur
- trichloorazijnzuur
Chloralhydraat
Chloriet

D/DRP-ntle.

MCLG (mg/l)
0
0
0
0,06
0
0
0,10
0,005
0,3

leidt tot onpraktische condities, afdoding
door ozon is eenvoudiger te realiseren.
Voor inactivatie van virussen zijn de
condities echter beduidend milder en
toepasbaar in de praktijk.
Desinfectienevenproducten
De Safe Drinking Water Act schrijft een
grenswaarde voor trihalomethanen
van 100 u.g/1voor. Een Disinfection/
Disinfectants Byproducts (D/DBP) Rule is
nog in voorbereiding. Naast doelstellingen
voor maximaal toelaatbare concentraties
worden voorstellen gedaan betreffende
normen voor bromaat, trihalomethanen,
haloazijnzuren en chloriet die in twee fasen
ingevoerd zullen worden (tabel IV). Hierbij
moet worden bedacht dat in de Verenigde
Staten het niveau van verwaarloosbaar
risico lOx hoger ligt dan in Nederland. Als
grenswaarde voor bromaat is 10\xg/\voorgesteld. Bij hoge C*T-waarden, die nodig
zijn voor de inactivatie van Cryptosporidium
zal deze concentratie naar verwachting in
veel gevallen overschreden worden.
Definitieve MTC-waarden voor desinfectiemiddelen en nevenproducten zullen
worden gebaseerd op informatie die wordt
verkregen uit de ICR, waarbij blijkt welke
mate van bescherming nodig is om de
uitbraken van ziekte veroorzaakt door
pathogène micro-organismen te voorkomen.

K= C n T ,
waarin:
K = constante, afhankelijk van pH, temperatuur en organisme
C = restconcentratie desinfectiemiddel
(mg/l)
T = contacttijd (minuten)
n = constante
De restconcentratie C van een desinfectiemiddel, vermenigvuldigd met de contacttijd T geeft de C*T-waarde.
In afbeelding 3 zijn de C*T-waarden voor
de inactivatie van Giardia-cysten door
chloor en ozon bij een watertemperatuur
van 5°C gegeven. Afdoding door chloor
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Afb. 3 - C*T-waarden voor de inactivatie van Giardiacystendoor chloor en ozon-tempcratuur 5°C.
chloor

log inactivatie
0,5
1.0
1,5
2,0
2,5
3,0

ozon

c.t.
36
72
108
144
ISO
260

log inactivatie
0,5
1,0
1,5
2,0
2.5
3,0

c.t.
0,32
0,63
0,95
1,3
1,6
1,9

Nederlandse wetgeving
Het Waterleidingbesluit [1984] geeft
MTC-waarden voor de indicatorbacteriën.
Grenswaarden voor ziekteverwekkende
micro-organismen zoals bacteriën, virussen,
en protozoa (Giardia, Cryptosporidium) zijn
niet opgenomen. Ook voor desinfectienevenproducten zijn geen grenswaarden opgenomen. In het kader van de herziening van
het Waterleidingbesluit is voor bromaat
een grenswaarde voorgesteld van 0,5 [i.g/1.
Voor toepassing van ozon als desinfectiemiddel is een ontheffing in het vooruitzicht gesteld.
Ook in Nederland zijn de hierboven
genoemde ziekteverwekkende protozoa
in het oppervlaktewater aangetroffen
[Ketelaars etal., 1995].Naar aanleiding

MCL (mg/l)
eerste fase
0,10

MCL (mg/l)
tweede fase

0,080

0,040

0,060

0,030

1,0

van de geschetste problematiek over de
verwijdering/inactivatie van deze persistente
micro-organismen en de benadering van
de beoordeling van de microbiologische
betrouwbaarheid op basis van een toelaatbaar infectierisico is in Nederland beleid
in voorbereiding dat in grote lijnen de
benadering van de (E)SWTR volgt.
Standpunt PWN
Vooruitlopend op de beleidsontwikkeling
in Nederland heeft PWN besloten de
uitgangspunten die in de (E)SWTR
worden gehanteerd te volgen voor het
bepalen van de benodigde eliminatiecapaciteit in het ontwerp van productiebedrijf Heemskerk. Hierbij is uitgegaan
van een aanvaardbaar infectierisico van
10"4 per persoon per jaar, en de MTGCwaarden voor ziekteverwekkende microorganismen zoals vermeld in tabel I.
Toepassing van een vorm van chemische
desinfectie is echter geen harde eis bij dit
ontwerp. Dit standpunt zal in de volgende
paragraaf verder worden uitgewerkt.
Eliminatiecapaciteit productiebedrijf
Heemskerk
Bepalingeliminatiecapaciteit
Voor het vaststellen van de benodigde
eliminatiecapaciteit van productiebedrijf
Heemskerk voor de bereiding van drinkwater uit voorgezuiverd IJsselmeerwater is
de hiervoor beschreven aanpak gevolgd.
Als grenswaarden zijn de MTGC-waarden
voor de concentraties voor virussen,
Giardia en Cryptosporidium (tabel I)
gehanteerd. Daarnaast is de toepassing van
chemische desinfectie niet als dwingende
voorwaarde gehanteerd. Om de vereiste
eliminatiecapaciteit voor virussen, Giardia
en Cryptosporidiumte kunnen vaststellen is
uitgegaan van conservatieve schattingen
van de concentraties, gebaseerd op zeer
voorlopige metingen in het onbehandelde
water (tabel V).Op basis van de maximum
concentraties aan E. coli, fecale Streptococcen en sulfietreducerende Clostridia
(sporen) is de vereiste eliminatiecapaciteit
voor indicatorbacteriën bepaald.
In tabel Visook de conservatief ingeschatte
eliminatiecapaciteit van de zuivering van
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TABEL V - Concentraties micro-organismen, desinfectie eisenen benodigde inactivatie.

Micro-organismen
Virussen
Giardia
Cryptosporidium
E. coli
Sulfiet-reducerende
Clostridia
Fecale
Streptococcen

0,1
1
1

Eis
(n/l)
2,5-10-7
7-10-6
3,3-10-=

Minimaal
benodigde
afdoding
(log)
5,6
5,2
4,7

Inactivatie
WRM-III
(log)
2,0
2,5
2,0

Minimaal
benodigde
inactivatie
Heemskerk
(log)
3,6
2,7
2,7

6000

ïo-2

5,8

2,0

5,8

4500

10-'

4,7

5,0

1,7

3000

ïo-1

4,5

2,5

2,0

Maximum
gehalte
IJsselmeer
(n/l)

waterwinstation Prinses Juliana bestaande
uit verblijf in bekken, coagulatie/bezinking
en opwaartse filtratie opgenomen. Op basis
van de totaal vereiste eliminatiecapaciteit
en de aan de zuivering van waterwinstation
Prinses Juliana toegekende verwijdering
is de benodigde eliminatiecapaciteit van
productiebedrijf Heemskerk bepaald.
Deze eliminatiecapaciteit bedraagt 3,6 logeenheden voor virussen en 2,7 logeenheden
voor Giardia en Cryptosporidium.
Proceskeuze
Voor productiebedrijf Heemskerk zijn twee
hoofdvarianten in overweging genomen.
In eerste instantie is onderzoek uitgevoerd
naar de variant:
- snelfiltratie, hyperfiltratic, ozonisatie,
geavanceerdeoxidatieen actieve-koolfiltratie.
Aan de snelfiltratie (volgend op de coagulatie/sedimentatie/snelfiltratie van waterwinstation Prinses Juliana) is een eliminatiecapaciteit van 0,5 logeenheden voor
virussen en Cryptosporidiumen 1,0 logeenheden voor Giardia toegekend. Voor
de hyperfiltratie is gesteld dat tenminste
een eliminatiecapaciteit van 1,0 à 2,0 logeenheden kan worden aangetoond door
middel van geleidbaarheidsmetingen.
Dit geeft de combinatie snelfiltratie/hyperfiltratie een eliminatiecapaciteit van 1,5 à
2,0 logeenheden voor virussen en Cryptosporidium en 2,0 à 3,0 logeenheden voor
Giardia. In deze variant dient de resterende
eliminatiecapaciteit door ozonisatie gerealiseerd te worden. Dit is haalbaar met relatief lage ozondoseringen, maar gebleken is
dat zelfs bij dergelijke condities bromaatvorming (concentratie > 0,5 [ig/1) problematisch kan zijn.
Nagenoeg parallel met het in kaart brengen
van de bromaatproblematiek deden zich
een tweetal andere ontwikkelingen voor:
- het op de markt komen van ultrafiltratieTABEL VI Proces
Microfiltratie
Ultrafiltratie
Hyperfiltratie

membranen, die voor de voorzuivering van
de hyperfiltratie kunnen worden ingezet.
Vervanging van de snelfiltratie door ultrafiltratie heeft geleid tot een sterke beperking
van de vervuiling van de hyperfiltratiemembranen. Daarnaast mag verwacht
worden dat een veel groter eliminatiecapaciteit wordt gerealiseerd zodat ozonisatie
achterwege kan blijven.
- het op de markt komen van (ultralagedruk) composiet-hyperfiltratiemembranen met een veel hogere retentie voor
bestrijdingsmiddelen en andere organische
microverontreinigingen dan de in eerste
instantie beproefde celluloseacetaatmembranen met als gevolg dat de geavanceerde
oxidatie en actieve-koolfiltratie achterwege
kunnen blijven.
Hierdoor is de eerste hoofdvariant aangepast tot:
- ultrafiltratiegevolgddoor hyperfiltratie
Van deze variant is de eliminatiecapaciteit
en de integriteit nader onderzocht.
Toepassing van membraanprocessen
De SWTR kent geen eliminatiecapaciteit
toe aan membraanprocessen. De US
Environmental Protection Agency erkent
wel dat zeer hoge eliminatiecapaciteiten
gerealiseerd kunnen worden [Clark etal.,
1991]. Recent is in San José een microfiltratie-installatie in gebruik genomen
voor de directe behandeling van oppervlaktewater met toestemming van de lokale
overheid. Er wordt een afdoende eliminatie
van Giardia geëffectueerd. Virussen, die
slechts ten dele worden tegengehouden,
worden geïnactiveerd met chloor.
Op theoretische gronden vormen ultrafiltratie en hyperfiltratie een volledige
barrière tegen bacteriën, virussen en (oo)
cysten. In verschillende publicaties zijn
voor micro-, ultra- en hyperfiltratie(proef)installaties hoge tot zeer hoge eliminatie-

VerwijderingMS2-fagen door membraanprocessen.
Aantal MS2-fagen
Aantal MS2-fagen
influent (n/ml)
effluent (n/ml)
1,0-1,1-105
2,2-2,5 104
1,8-3,0-104

2,8-102-2,3-104
< 10-'
1,7x10-1-2,4-10'

Eliminatiecapaciteit
(log)
0,7-2,3(n=3)
> 5,4(n=2)
3,0-4,8(n=4)

capaciteiten gemeten voor Giardia [Coffey
etai, 1993;Jacangelo etai, 1989, 1991;
Kamp, 1995].Zoals verwacht bleef de
eliminatie van virussen sterk achter.
Lekkages van het voedingswater en/of het
membraanconcentraat kan de eliminatie
echter aanzienlijk doen afnemen.
Dit maakt het noodzakelijk de werking
van de membraanfiltratie-installatie vast
te stellen met behulp van een continue
monitoring.
Samen met het RIVM heeft PWN een
aantal doseerproeven met MS-2 fagen
uitgevoerd (tabel VI). Voor microfiltratie
bedroeg de faageliminatie 1à 2 logeenheden, na de geteste ultrafiltratiemembranen waren geen fagen aantoonbaar.
De eliminatie door hyperfiltratie bleef
hierbij iets achter. De beproefde hyperfiltratie-installaties zijn ook niet ontworpen
voor toepassing als barrière tegen microorganismen maar voor ontzouting met een
retentie van circa 99%. De veronderstelling
dat met de combinatie ultra-/hyperfiltratie
de vereiste eliminatiecapaciteit gerealiseerd
kan worden is echter ruimschoots waargemaakt.
Hierbij moet wel de integriteit (het vrij van
lekkages zijn) van het systeem gewaarborgd zijn. Hiertoe is een aantal speciale
technieken ontwikkeld. Voor ultrafiltratie
is een drukhoudtest in combinatie met een
deeltjestelling goed bruikbaar. Voor hyperfiltratie is een vacuümtest in combinatie
met een geleidbaarheidsmeting ontwikkeld.
Hiermee kan de integriteit van de combinatie ultra-/hyperfiltratie voor circa 5 logeenheden bewaakt worden [Folmer et ai,
1996].

Met de combinatie ultrafiltratie/
hyperfiltratie kan de benodigde
eliminatiecapaciteit voor alle microorganismen worden gerealiseerd.
Bovendien kan de integriteit van het
systeem op continue basis bewaakt
worden. De combinatie ultrafiltratie/hyperfiltratie kan derhalve
worden ingezet voor de desinfectie
in de directe drinkwaterproductie.
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ringsrendement op, zelfs bij hoge NO x -Ngehalten in het influent. Dit wordt geïllustreerd in afbeelding 3.
De onderzoeksresultaten voor de verwerking van sterke fluctuaties in NO x -Nvracht hebben aangetoond dat een goede
filterregeling voor biologische toepassingen
van wezenlijk belang is. Astraco heeft een
patentaanvraag ingediend voor deze filterregeling.
CZV-toename ineffluent
In alle gevallen bleek een minimale
methanol-overdosering al voldoende om
hoge NO x -N-verwij deringsrendementen
(> 95%) te realiseren. De opgelost CZVtoename in het effluent als gevolg van de
methanoldosering bleef hierbij beperkt tot
0-4 mg/l.
Als specifiek methanolverbruik is 2,8 kg
per kg NO x -N vastgesteld.
Conclusies
De maximaal toegepaste NO x -N-belasting
bedroeg gemiddeld per 24 uur 2,0 kg/m 3 /d,
terwijl op uurbasis momentaan een 50%
hogere belasting werd gemeten. In beide
gevallen bedroeg het verwijderingsrendement vrijwel 100%, zodat de NO x -N-belasting nog niet limiterend is.
Dergelijk hoge NO x -N-verwijderingsrendementen zijn bereikt met minimale
methanoloverdoseringen. De CZV-toename
in het effluent als gevolg van de methanoldosering bleefhierdoor tot 0-4 mg/l beperkt.
Door de filterregeling ontstaat een goede
processtabiliteit. Deze regeling is - met het
oog op het goed verwijderen van de opgetreden pieken in de NO x -N-belasting onontbeerlijk.
De proefnemingen hebben aangetoond dat
het oorspronkelijke (basis)ontwerp [1]
slechts weinig aanpassingen behoeft voor
toepassing op een rwzi. Dit betreft vooral
de filterregeling. Hierdoor is het vertrouwen
in een goed werkende praktijkinstallatie
- de eerste in Nederland - verder toegenomen.
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Enschede watert nieuwbouwwoningen af op 'rivierbedding'
In Enschede worden driehonderd woningen gebouwd waarvan het regenwater niet
in het riool verdwijnt, maar naar een
zogeheten wadi wordt afgevoerd. Dit is van
oorsprong de benaming voor een droge
rivierbedding in woestijnachtige gebieden.
Deze bedding wordt in het Enschedese
nieuwbouwproject op drie plaatsen
nagebootst. Voordelen zijn minder bodemverdroging en een geringere kans op overbelasting van het riool. Ook hoeft er
minder water gezuiverd te worden en
worden de kosten voor de aanleg van
2700 meter regenwaterriool uitgespaard.
Het regenwater komt via de dakgoten in de
drie wadi's terecht. Deze hebben ieder een
lengte van tweehonderd meter, zijn drie
meter breed en veertig centimeter diep.
De beddingen lopen langs de straten en
zijn omgeven door groenstroken.
Om zoveel mogelijk regenwater op te
vangen zijn de straten smal en hol en
lopen af naar de wadi's.
Daar trekt het in de bodem en wordt het
op natuurlijke wijze gezuiverd. Onder de
wadi's komt een grindsleuf, waarin het
water wordt opgeslagen. Daarna kan het
geleidelijk in de omliggende grond trekken. Ook is het mogelijk om het regenwater bovengronds vast te houden en het
hemelwater te gebruiken voor het
besproeien van de tuin en doorspoelen van
de toilet.
Bedenker van de wadi is ingenieur G. H.
Bruins van de gemeentelijke Bouw- en
Milieudienst. Tientallen Nederlandse
gemeenten hebben zich inmiddels bij de
bedenker gemeld met belangstelling om in
hun eigen gemeente wadi's aan te leggen.
(ANP)

