Verslag 'IOA-Conference on Ozon,UV Light and Advanced Oxidation'
in Amsterdam

In 1986 heeft de 'European African' groep
van de 'International Ozone Association'
(IOA) voor de eerste maal een congres
in Nederland georganiseerd. Dit congres
tijdens Aquatech te Amsterdam was
getiteld: 'Ozone + Ultraviolet Water Treatment'. Dit was het eerste congres waar
specifiek aandacht aan toepassing van
UV-straling werd besteed. Nu tien jaar
later is, van 24-26 september 1996, de IOA
naar de RAI in Amsterdam teruggekeerd
met een congres getiteld: 'Regional
Conference on Ozone, Ultraviolet Light
and Advanced Oxidation Processes in
Water Treatment'. Aan de succesformule
van 1986 zijn geavanceerde oxidatieprocessen (ook wel AOP genoemd) toegevoegd.
Door het 'Scientific and Technical Committee, waarin ook Nederland vertegenwoordigd is (Kruithof, Kiwa), is een
programma bestaande uit 30 voordrachten
met sprekers uit 10 landen samengesteld,
met diverse bijdragen uit voormalige
Oostbloklanden zoals Rusland, Estonia,
Polen en Hongarije. De voorzitter van het
programma-comitee is Masschelein
(België).
Met zes bijdragen was Nederland redelijk
vertegenwoordigd (3 presentaties door
sprekers van waterleidingbedrijven, 2 uit
de industrie en 1van Kiwa). Circa 165
deelnemers uit 25 landen bezochten het
congres.
Naast een vijftal presentaties over de
oxidatieve behandeling van afvalwater werd
veel aandacht besteed aan de toepassing van
UV-desinfectie, ozon en andere oxidatiemiddelen bij de drinkwaterbereiding.
Belangrijke onderwerpen hierbij waren:
- dimensionering/ontwerpgrondslagen
voor UV-desinfectie;
- toepassing van ozon voor desinfectie en
omzetting van microverontreinigingen;
complexiteit integrale procesvoering;
tegenstrijdige eisen;
- vorming en beperking van de vorming
van bromaat bij ozonisatie en combinaties
met andere oxidatiemiddelen, 'geavanceerde oxidatie' (AOP);
- omzetting van organische stoffen en de
vorming van nevenproducten;
- toepassing en reactiekinetiek van AOP
( 0 3 / H 2 0 ? , 0 3 /UV, H 2 0 2 /UV);
- katalytische oxidatie.
Een aantal onderwerpen en gesignaleerde
tendensen is hieronder weergegeven.
UV-desinfectie
Baas (Berson, Nederland) wees op het
belang van nauwkeurige hydraulische
modelberekeningen bij het ontwerp van
UV-reactoren voor desinfectie, naast
gestandaardiseerde vergelijkbare metingen

van het effectieve stralingsvermogen van
zowel lagedruk als middendrukstralers.
Verificatie van het ontwerp met behulp van
'biodosimetrie' en Europese certificatie
zouden de effectiviteit van UV-installaties
in de praktijk moeten waarborgen. Hoyer
(Wahnbachtalsperrenverband, Duitsland)
onderstreepte dit met zijn betoog over het
door de eind 1995 overleden Bernhardt
geëntameerde onderzoek over vrijwel alle
aspecten van UV-desinfectie. In het eindrapport wordt gesteld dat UV-desinfectie,
onder bepaalde voorwaarden, goed toepasbaar is voor afdoding van pathogène
organismen en virussen. Voor de gewenste
afdoding van 99,99% (log4) is een dosis
van 400 J/m 2 vereist. Ook met UV-doses
tot 800 J/m 2 kunnen sporen van protozoa
zoals Giardia en Cryptosporidium niet
afdoende worden geëlimineerd. Een en
ander heeft geleid tot een ontwerpregelgeving (DVGW) voor UV-installaties bij
de drinkwaterbereiding in Duitsland, op
basis van 'biodosimetrie' (het testen van
apparatuur op praktijkschaal in een
centraal erkend laboratorium met behulp
van doseerproeven met een relatief moeilijk af te doden standaard organisme, zoals
sporen van Bacillus subtilus).Verder wees
Hoyer op het effect van fotoreactivatie van
bacteriën en de noodzaak om de vorming
van eventuele schadelijke nevenproducten,
zoals nitriet, te vermijden. Op het gebied
van biodosimetrie is nauw samengewerkt
met de Universiteit van Wenen. In Oostenrijk is de toepassing van UV-desinfectie bij
de drinkwaterbereiding recent beschreven
in nationale regelgeving (ÖNORM).
Liberti (Polytechn. Universiteit Bari, Italië)
rapporteerde over een uitgebreid onderzoek naar desinfectietechnieken voor
drinkwater, waarbij UV-straling als een
reëel alternatief voor de primaire desinfectiestap met chloordioxide naar voren
kwam. Daarnaast werd melding gemaakt
van een groot Europees project voor
hergebruik van afvalwater, waarbij UVstraling, gecombineerd met andere
zuiveringsstappen wordt onderzocht.

(UV-desinfectie is,onder bepaalde voorwaarden, goed toepasbaar voor afdoding
van pathogène organismen envirussen.
Zelfs bij hoge UV-doses p>800 J/m2)
kunnen sporen van protozoa zoalsGiardia
en Cryptosporidium niet afdoende worden
geëlimineerd.Toepassing van UV-straling bij
de desinfectie van drinkwater is inOostenrijk (ÖNORM) beschreven in nationale regelgeving. Eind 1996zal ook in Duitsland de
definitieve DVGW-standaard worden uitgebracht. Eisen en (biologische) testmethoden
worden exact voorgeschreven. Er mag
uitsluitend apparatuur met type-goedkeuring
worden gebruikt. Mogelijke consequenties
voor toepassing van UV-desinfectie in
Europa zijn nog onduidelijk.

Ozonisatie en integrale procesvoering
bij de drinkwaterbereiding
Mevrouw Martin-Ionesco (Trailigaz)
beschreef het 'Flottazone' proces, waarbij
na coagulatie effectief algen en kleur
worden verwijderd door flotatie met oververzadigd ozonhoudend water (ozondosering ca. 1,5 g/m 3 ). Inmiddels wordt
het proces op praktijkschaal toegepast in
Agen (Frankrijk).
Mevrouw Alekseeva (Municipal Water
Supply &Treatment Research Institute,
Moskou) gaf een overzicht van onderzoek
naar de toepassing van ozon, gevolgd door
actieve-koolfiltratie met verschillende
watertypen van een groot aantal steden in
Rusland. Ozondoseringen tot 4 g/m 3
(preozonisatie), 15-20 g/m 3 (kleurverlaging), 2-5 g/m 3 (olieverwijdering) en
1,5-5 g/m 3 (desinfectie) werden genoemd.
Met betrekking tot de vorming van
nevenproducten bij ozonisatie is alleen
gekeken naar de vorming van formaldehyde (> 0,05 mg/l). Bromaat is niet
gemeten.
Langlais (Trailigaz) presenteerde, mede
namens Van Noord (GW), de recente uitbreiding van Leiduin met ozonisatie en
actieve-koolfiltratie. Om bij toepassing van
ozon voor desinfectie de vorming van
bromaat altijd tot beneden 5 \xg/\te beperken, is een voortdurende zeer nauwkeurige
afstemming met het gewenste desinfectieregime noodzakelijk. Dit heeft geleid tot
lagere ozondoses (gem. 0,8-1,0 g/m 3 ; max.
1,5 g/m 3 ) dan in het ontwerp voorzien
(2 g/m 3 ). Bij minimale waterproductie
worden minder begassers ingezet en dient
de ozonconcentratie in het gas te worden
verlaagd. De hoge ozonconcentratie in de
gasfase, bij de productie uit zuurstof, die
in het ontwerp op economische gronden
is gekozen, kan derhalve door de grote
variatie in procesomstandigheden bij GW
vaak niet worden aangehouden. Er werd op
gewezen dat de stelling: 'Bij ozonisatie is
de hoogst mogelijke ozonconcentratie in
de gasfase de meest economische oplossing', zeker niet altijd opgaat.
Kruithof (Kiwa) gaf, mede namens Van der
Veer (WBE) en Van der Hoek (GW), een
overzicht van de toepassing van ozonisatie
gevolgd door biologische actieve-koolfiltratie bij de drinkwaterbereiding in
Nederland. Hierin kwam de recente
zuiveringsfilosofie duidelijk naar voren
evenals de motieven om (zeker bij
oppervlaktewater) de zuivering verder uit
te breiden om aan de steeds strengere
waterkwaliteitseisen te voldoen. Bij onderzoek, ontwerp en procesvoering is een
integrale aanpak vereist om alle zuiveringsdoelstellingen op economisch verantwoorde wijze te kunnen realiseren.
Op deze manier worden veiligheidsbarrières
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gecreëerd tegen micro-organismen (virussen), organische microverontreinigingen
zoals bestrijdingsmiddelen etc, waarbij de
vorming van schadelijke nevenproducten
(zoals bromaat) kan worden geminimaliseerd. Door biologische nafiltratie wordt
biologisch stabiel water geproduceerd,
waardoor het gebruik van chloor vrijwel
geheel kan worden vermeden.
Mevrouw Kaur (Severn Trent Water,
Engeland) deed verslag van de uitbreiding
van de zuivering van het 'Mythe'-bedrijf,
dat drinkwater produceert uit de rivier
de Severn met préozonisatie, ozonisatie
en actieve-koolfiltratie. Hierbij lag de
nadruk op ontwerpcriteria, engineering en
bouw. De ozonisatie wordt gestuurd op
c x t > circa 5 g/m 3 •min, als desinfectiebarrière tegen Cryptosporidium.De eerste
ervaringen met het nieuwe proces lieten
zien dat dan in de zomer vrij hoge (tot
8 g/m 3 ) ozondoses nodig zijn. Gecombineerd met stijgende bromidegehalten
(60 - > 140 u.g/1) leverde dit bromaatgehalten op van 10 tot 40 u.g/1.
De procesvoering zal worden geoptimaliseerd, met als doel voor bromaat de voorgestelde Europese eis van < 10 [j.g/1te
realiseren.
Mevrouw Willemsen-Zwaagstra (PWN)
presenteerde een, met Van der Veer
(WBE), Nuhn (WNWB) en Kiwa opgesteld, verhaal over plannen en resultaten
van gezamenlijk met Kiwa uitgevoerd
proefinstallatie-onderzoek. Dit onderzoek
was er op gericht bestaande zuiveringsprocessen uit te breiden met ozonisatie
(geavanceerde oxidatie optioneel) en/of
actieve-koolfiltratie c.q. een volledig nieuw
bedrijf te bouwen met AOP en actievekoolfiltratie. Voor Biesboschwater kan een
goede desinfectie met ozon worden bereikt
(met c x t = 2 ook voor Giardia). Hierbij is
de omzetting van bestrijdingsmiddelen
(met name atrazin) onvoldoende. Actievekoolfiltratie biedt voor atrazin de gewenste
extra verwijdering. Door zorgvuldige instelling van de voor desinfectie vereiste ozondoses in zomer en winter en verlaging van
de pH bij ozonisatie kan de vorming van
bromaat worden beperkt tot de voor
desinfectie voorlopig geldende Nederlandse
ontwerpnorm van < 5 u.g/1. Bij verhoging
van de ozondosering om de gewenste
omzetting van atrazin te bereiken, kan niet
worden voldaan aan de ontwerpnorm voor
bromaat. Door combinatie van ozon met
waterstofperoxide (AOP) wordt een betere
omzetting van bestrijdingsmiddelen
bereikt, bij praktische 0 3 / T O C en
H 2 0 2 / 0 3 verhoudingen. Voor eventuele
piekbelasting met atrazin is AOP, nà
ozonisatie voor desinfectie, optioneel.
Voor het te infiltreren IJsselmeerwater is
desinfectie geen doelstelling, maar wordt

AOP onderzocht voor de omzetting van
o.a. atrazin. In dat geval dient de bromaatvorming volgens de in Nederland
voorgestelde ontwerpnorm < 0,5 u.g/1te
zijn. Hoewel bij het proefinstallatie-onderzoek met AOP de bromaatvorming sterk is
beperkt, is deze waarde vooralsnog niet
bereikt.

Indien ozonisatie of AOP niet voor desinfectie vereist is (m.a.w. alleen omzetting
organische verontreinigingen) is in Nederland een ontwerpnorm voor bromaat van
0,5 u.g/1voorgesteld. Bij ozonisatie kan hier
niet aan worden voldaan. Zoals door
mevrouw Willemsen-Zwaagstra (PWN)
werd gepresenteerd, kan bij AOP de
bromaatvorming sterk worden verminderd
door pH-verhoging en vooral door verhoging van de H 2 0 2 / 0 3 verhouding. Hiermee
werd de bromaatvorming beperkt tot
1,5-2 u.g/1. Onderzoek naar de mogelijkheden voor verdere beperking van de
bromaatvorming wordt uitgevoerd.
Van combinaties van oxidatiemiddelen en
technieken wordt geclaimd dat bij UW
H 2 0 2 geen bromaat wordt gevormd in
bromidehoudend water.
De vorming van bromaat blijkt in andere
landen (ook Europese) nauwelijks als een
groot probleem te worden gezien. Er wordt
daarbij uitgegaan van de WHO-norm van
< 25 u.g/1, c.q. de door de EPA voorgestelde norm van < 10 u.g/1, die ook wordt
aangehouden als ontwerp Europese norm.
De Nederlandse benadering wekte derhalve
de nodige verbazing.

Internationaal wordt ozonisatie,gecombineerd metactieve-koolfiltratie, beschouwd
als belangrijke schakel ineen geïntegreerd
proces omte kunnen voldoen aande
steeds strengere kwaliteitseisen voor
drinkwater. Vooral als veiligheidsbarrière
voor protozoa als Giardia isozon bij de
bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater vrijwel onvervangbaar. Door de sterk
oxidatieve eigenschappen van ozon worden
kleur en smaak verbeterd terwijl een groot
aantal organische microverontreinigingen in
belangrijke mateworden omgezet. Door
verbeterde biologische werking vannà
ozonisatie geplaatste actieve-koolfilters
wordt hettotale effect van de zuivering
vergroot en kan biologisch stabiel water
worden geproduceerd,waardoor het
gebruik van chloor meestal geheel kan wordenvermeden.

Bromaat en andere nevenproducten
Met zijn betoog over de minimalisatie van
de bromaatvorming in het productieproces
voor drinkwater te Rotterdam Kralingen
en in proefinstallatie-onderzoek voor het
Berenplaat-ontwerp onderstreepte Westra
(WBE) de consequenties van de Europese
ontwerpnorm voor bromaat bij desinfectie
van < 10 (o.g/1,voor de gehele procesvoering. Voor de desinfectie speelt ozonisatie een belangrijke rol. Bij de ozonisatie
is een log2-verwijdering voor Giardia
vereist. Dit kan worden bereikt door het
handhaven van een c x t = 2 (bij een
watertemperatuur van circa 0,5°C). Door
rekening te houden met het verschil in
vereiste c x t in zomer en winter (bijv. bij
20°C circa 0,5), de hydraulische aspecten
van de contactkamers en verlaging van de
pH van 7,6 tot 7,4 kon de bromaatvorming
nu worden beperkt van 6-10 u.g/1tot circa
3 (ig/1.

Dein Nederland voorgestelde voorlopige
norm van< 5 yg/l voor bromaat, gevormd
bij desinfectie van drinkwater metozon,is
sterk limiterend bij de keuze van de
gewenste desinfectieveiligheid. Alleen door
voortdurende optimalisatie van het proces
kan aan de norm worden voldaan.Volledige
benutting van de potentiële desinfectiecapaciteit van ozon is niet mogelijk.
Bij detoepassing van ozon of combinaties
van oxidatiemiddelen voor omzetting van
organische stoffen dient in Nederland de
vorming van bromaat niet boven de ontwerp-normwaardevan 0,5 (xg/ltekomen.
Tot op heden isdit niet haalbaar gebleken.
Inhet buitenland wordt dit onderscheid niet
gemaakt.Tevens wordt, bij de afweging
tegen besmettingsrisico's in gevalvan
onvoldoende desinfectie, bij de ontwerp
normstelling van 10 \xg/\ voor bromaat,
vergeleken met de Nederlandse ontwerpnorm van< 5 (ig/l, kennelijk eentwee
keer hogere risicofactor voor bromaat
geaccepteerd.
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Combinatie van oxidatiemiddelen
(AOP) en katalytische oxidatie
Mevrouw Do-Quang (Lyonnaise des Eaux,
Frankrijk) deed verslag van een studie naar
de optimalisatie van het procesontwerp van
het ozonisatieproces, bij het Mont Valerien
bedrijf in de regio Parijs. Ozonisatie wordt
gevolgd door het bestaande Biflux-proces
met actieve kool. Door middel van tracerproeven en modelberekeningen zijn het
ontwerp van de ozonisatiekamers, contacttijd en de dosis voor de vereiste
desinfectiecapaciteit (c x t - 5,7; Cryptosporidium) geoptimaliseerd. Naast ozonisatie voor desinfectie, wordt een combinatie met waterstofperoxide toegepast voor
omzetting van bestrijdingsmiddelen zoals
atrazin en simazin. Ozondoses van 0,8 tot
1,5 g/m 3 en H 2 0 2 / 0 3 verhoudingen van
0,2 tot 0,75 zijn onderzocht. Een omzetting
van > 90 % werd bereikt. Bij een bromidegehalte van circa 45 u.g/1werd gesteld dat
de bromaatvorming van 5-9 u.g/1geen
probleem was (altijd < 10 u.g/1).
Kaptijn (Eco Purification Systems, Nederland) rapporteerde over ervaringen met
praktijkinstallaties volgens het heterogene
katalytische ozonproces in een drie-fasensysteem: water, ozongas en vast katalysatorbed. Het proces wordt op praktijkschaal toegepast, voornamelijk bij de
behandeling van met organische stoffen
verontreinigd grondwater en industrieel
afvalwater.
Legube (Université de Poitiers, Frankrijk)
beschreef onderzoek naar het mechanisme
van katalytische oxidatie met ozon aan de
hand van modelproeven met salicylzuur in
vergelijking met eiwit (peptide) en uit
water geïsoleerde humus. Er zijn 'metaarbevattende titaanoxides en aluminiumoxides toegepast. Vergeleken met ozon
alleen werd de omzetting verbeterd.
Drie hypothetische mechanismen werden
opgevoerd. Bijzonderheden over de
gebruikte 'metaal'katalysator werden niet
gegeven.
Binetti (Italië) maakte melding van pyrazine-afbraak door AOP o.a. met behulp van
photokatalyse met Ti0 2 . Ilisz (Hongarije)
beschreef experimenten met photo-katalytische oxidatie van phenol in Ti0 2 -suspensies, bestraald met UV < 390 nm. Deze
techniek werd fundamenteel behandeld en
is nog ver van eventuele toepassing.
Bourgine (Dynamco, Engeland) vermeldde
de omzetting van diverse bestrijdingsmiddelen, met uitsluitend UV-straling.
Sommige stoffen worden met zeer veel
UV-energie (100-500 Wh/m 3 ) redelijk
omgezet, atrazin echter niet meer dan circa
30%. Volgens Braun (Universiteit Karlsruhe) bieden speciale lampen zoals Xenon
(UV + 0 3 -vorming) meer perspectief.
Stevens (Calgon, Verenigde Staten) gaf de

voordelen aan van een combinatie van
actieve kool met een UV/waterstofperoxide-oxidatieproces bij de behandeling van
(industrieel) afvalwater en verontreinigd
grondwater.
Mevrouw Bischof (TU, München)
vermeldde de resultaten van oriënterend
onderzoek naar omzetting van o.a. atrazin
met behulp van verschillende UV-lampen,
gecombineerd met dosering van
waterstofperoxide. Een snelle omzetting in
20 seconden van 90% kon worden bereikt
met peroxidedosering van 17 tot 170 g/m 3 .
Kosten lijken nog hoog (> 1 DM/m 3 ).
Gottschalk (TU, Berlijn) vergeleek oxidatie
van o.a. atrazin met ozon, UV-straling,
waterstofperoxide en diverse combinaties.
0 3 / H 2 0 2 bleek hierbij het meest effectief.

Behalve het Ecoclearproces zijner
nauwelijks ontwikkelingen van praktische
toepassingen van katalytische oxidatie.Van
de overige technieken heeft de combinatie
ozon met waterstofperoxide de beste mogelijkheden voor toepassing in de praktijk op
grote schaal. Deze combinatie wordt ook
reeds in het buitenland bij de drinkwaterproductie toegepast, met name in
Frankrijk, bij praktische 03/TOCen H 2 0 2 /0 3
ratio's. Inaanwezigheid van aanzienlijke
bromideconcentraties isdit proces wegens
vorming van carcinogeen bromaat in
Nederland vooralsnog niet toepasbaar.
Wanneer desinfectie geen doelstelling is,
verdienen alternatieven,zoals de nu sterk in
de belangstelling staande combinatie van
UV-straling metwaterstofperoxide, waarvan
wordt vermeld dat geen bromaatvorming
optreedt, (naast bromaatverwijdering) onderzoek.

Technische excursies
Na een slotwoord door mevrouw Bourbigot (Frankrijk) waarin opnieuw de verbazing over het Nederlandse standpunt ten
aanzien van bromaat en de noodzaak van
één Europese norm werden benadrukt,
werd het congres afgesloten met drie
excursies: naar een grote UV-installatie
voor nadesinfectie te Bergambacht
(WZHO), de ozoninstallatie en UVnadesinfectie van Enschede (WOT) of de
nieuwe ozoninstallatie en actieve-koolfilters te Leiduin (GW).
De tekst van de voordrachten is te bestellenviahet secretariaat van de IOA te Parijs.
Voor informatie kunt u zich wenden tot
Kiwa Onderzoek en Advies, dr. J. C. Kruithof of R. Chr. van der Leer.
Telefoon 030-6069540 of 030-6069538.
dr.J. C. Kruithof,
Kiwa Onderzoek en Advies
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Risico's bestrijdingsmiddelen
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opgesteld kunnen worden. Bij gebrek aan
informatie over grondwaterbewonende
organismen zouden deze normen voorlopig
gebaseerd kunnen worden op toxiciteitsgegevens over organismen uit het oppervlaktewater. De commissie raadt aan daarbij ook toxiciteitsgegevens te betrekken
van groepen organismen die niet in het
grondwater vertegenwoordigd zijn, omdat
grondwater na verloop van tijd weer aan de
oppervlakte treedt. Het is op dit moment
niet mogelijk om de kwetsbaarheid van
microbiële processen bij de normstelling
te betrekken; daarvoor ontbreken de
benodigde gegevens. Inzicht in de kwetsbaarheid van deze processen onder relevante milieu-omstandigheden is dringend
nodig. Om recht te doen aan de vermoedelijk geringere herstelmogelijkheden van
populaties van grondwaterbewonende
organismen ten opzichte van populaties
uit het oppervlaktewater, zou een extra
veiligheidsfactor geïntroduceerd kunnen
worden. De ecotoxicologische normen
voor grondwater zouden als apart milieucriterium moeten fungeren, waaraan de
toelaatbaarheid van bestrijdingsmiddelen
mede getoetst wordt. De vigerende norm
geldt slechts voor grondwater beneden een
diepte van meer dan tien meter onder het
maaiveld. Gezien het grote ecologische
belang van grondwater in de bovenste tien
meter van het bodemprofiel, acht de
commissie het wenselijk dat ecotoxicologische normen ook op een zo groot
mogelijk deel van dit grondwater
betrekking hebben.
De commissie wijst erop dat zij zich
uitsluitend heeft laten leiden door overwegingen van ecologische aard. Gezien de
taken van de Gezondheidsraad, behoorde
het niet tot de opdracht van de commissie
om haar bevindingen af te wegen tegen
landbouwkundige, economische en andere
belangen.
Het rapport 'Risico's van bestrijdingsmiddelen voor grondwater-ecosystemen',
nr. 1996/11, is verkrijgbaar bij het
secretariaat van de Gezondheidsraad,
telefoon 070-3406728. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr. H. F. G. van
Dijk, telefoon 070-3407451.
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