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Experimenteel
Hetteonderzoeken waterwerdmeteen
debietvancircaéénliterperuurdooreen
kwartscuvetgeleid.Vooreenmaximale
transmissiewerdendecuvetenlamp
gekoeldmetultrapuur water(afbeelding1).
Aanelkwaterwerden bestrijdingsmiddelengedoseerd toteenbeginconcentratievanongeveer0,5 ug/1.IndeUV-dosisberekeningwerdgecorrigeerd voorabsorptievandekwartsbuis,kwartscuvetenhet
koelwater.Voorafgaand aanenna afloop
vandeexperimenten weiden monsters
genomen voordeanalyseopbestrijdingsmiddelenenwaterstofperoxide. Alsoxidatienevenproducten werdenbromaaten
nitrietbepaald.Bovendienwerdelkwatertypegekarakteriseerd opeenaantalrelevanteparameters (tabel 1).
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Tabel 1: Kara kteristicken randemetUV/H^O^
behandeldewaterrypes.

Voordebehandelingvanmetbestrijdingsmiddelen verontreinigdoppervlaktewater lijkt UV/waterstojperoxide eengoedalternatiefvooroxidatie metozonenozon/watcrsto/peroxide.Uitoriënterend
onderzoekmetdriewaterrypen blijkt datatrazin, bentazonen cen aantalgeselecteerdechloorJenoxycarboitzurenopbasisvanvoordepraktijk reëleUV- enwatersto/peroxide-dosesvoor/o tot
meerdan99procentomgezetworden,geen bromaatgevormd wordten datdooroptimalisatie van de
UV-envvaterstojperoxide-dosesinsamenhang methetbenodigdeoxidatieregimedevormingvan
nitrier mrnitraat beperkt kanworden.
Watechter nogniet bestudeerd is,isde
omzetting vanbestrijdingsmiddelen opbasis
vanfotolysezonderdoseringvanwaterstofperoxide,devormingvanAOCtenaanzienvan
denagroeipotentieendeproceskosten.
Aangezienonafhankelijk vandedosis
waterstofperoxide altijd UV-desinfectie plaatsvindt,zalinvervolgonderzoek ookaandacht
besteed worden aandepraktische inzetbaarheidvaneencombinatievanUV-stralingvoor
desinfectiedoeleinden endecombinatievan
UVenwaterstofperoxide voordeomzetting
van bestrijdingsmiddelen.

Indeloopderjarenzijn metozonisatieen
decombinatievanozonen watetstofperoxide
uitstekenderesultaten behaald voordeomzettingvanbestrijdingsmiddelen en desinfectie
vanhetruwewater.Beginjaren negentig
bleekbromaat,gevormd dooroxidatievan
bromide,echterverdachtcarcinogeen tezijn
(Kurokawa era/., 1990].Dooroptimalisatievan
deverhoudingozon-waterstofperoxide kande
matevanbromaatvorming beperkt,maat
nooithelemaalworden uitgesloten. Hieraan
tengtondslag ligtdeverschuiving vanoxidatorvanozonbijozonisatienaarhethydroxylradicaalbijdecombinatie ozon-waterstof-
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parameter
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pH
troebelheid
kleur
bromide
bromaat
nitraat
mtnet

7,5

7,9

7,8

4,2

0,28

0,31

5,7

21
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87

204

NPOC*

103
< 0,2

(III)

(II)

< 0,2

< 0,2

2,3

13,7

9,3

< 0,03

< °,°3

< 0,03

2,4

4,6

11

13

AOC

3,5
37

*NPOC: nietdoorontgassingteverwijderenorganischestof

peroxide.Bijaanwezigheid vanvoldoende
waterstofperoxide wordthetintermediair bij
devormingvanbromaatnamelijk gereduceerd totbtomide.Oxidatieopbasisvanhet
hydroxylradicaal gaatechtertenkostevande

Aft). 1:Meetopstellingvoordeomzettingvanbestnjduujsmiddeleninoppervlaktewater
metultraviolettestralingenwaterstofperoxide.

Onder invloedvanUV-stralingkanwaterstofperoxide homolytisch
wordengesplitst in hydroxylradicalen:

HA

hv < 25onm

Koelwater

H> 20H

Dezeradicalenmeteenoxidatiepotentiaal van2,8V(vergelijk: 2,1 V
voor03)bezitteneensterkoxiderendevermogenwaardoorzelfsrelatiefstabieleverontreinigingen kunnen wordenomgezet.Devorm
vanoxidatiewaarbijdereactieopbasisvankrachtig oxiderende
intermediairen plaatsvindt, wordtgeavanceerdeoxidatiegenoemd.
Hetrendement vansplitsingvanwaterstofperoxide wordtsterk
bepaalddoordetoegepastegolflengte vandeUV-straling.Devoor
ditprocestoetepassenstraling ligtinhetUV-Cgebied(200 - 280
nm).Deabsorptiecoëfficiënt vanwaterstofperoxide voorUV-straling
neemtsterktoemetafnemende golflengte.
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Omzettingvanbestrijdingsmiddelen inwatertypeInadoseringvan 13 milligramwaterstojpcroxideperliter.

desinfectie. Qua oxidatie isde combinatie UV
en waterstofperoxide nagenoeg volledig gebaseerd opdereactie van hydroxylradicalen (zie
kader). Onafhankelijk van de waterstofperoxide-dosis vindt echter altijd tevens fotolyseplaats, waardoor het UV/waterstofperoxide-proces ook voor desinfectie toegepast
kan worden. Hiermee kan bromaat slechts
gevormd worden op basis van de reactie
tussen bromide en hydroxylradicaal. Ook hier
geldt dat bromaat niet gevormd wordt indien
waterstofperoxide in overmaat aanwezig is.
Voordeproductie van drinkwater uit
oppervlaktewater vormt de inzetbaarheid van
het genoemde procesdus een meerwaarde.In
eengroot deel van hetjaar hoeft alleen directe
fotolyse toegepast te worden voor desinfectie.
Eenbarrière voorbestrijdingsmiddelen kan
bereikt worden door indegewenste mate
waterstofperoxide tedoseren.Voordelen van
toepassing van UVen waterstofperoxide boven
ozonisatie aldan niet in combinatie met waterstofperoxide zijn de verhoogde veiligheid, de
instelbaarheid van dedesinfectiecapaciteit en
debarrière voor bestrijdingsmiddelen en het
punt dat geen bromaat gevormd zal worden.
Mer dit onderzoek isgetracht een beeld te
schetsen van de mogelijkheden van het
UV/H202-oxidatieproces voor de omzetting
van bestrijdingsmiddelen in Nederlands
oppervlaktewater waarbij bijproducten tot
maximaal dedrinkwaternormen gevormd
worden. Demate van bromaatvorming door
oxidatie van bromide is hierbij een belangrijke
parameter (IJpelaar etal.,1999).Een drietal
waterrypen werd geselecteerd op basis van
uiteenlopende waterkwaliteitsparameters,
ondermeer relevant ten aanzien van de transmissie van het water.

Aanpak blijkt effectief
Bestrijdingsmiddelen in oppervlakrewarer
kunnen effectief met UV-straling in combinatiemet waterstofperoxide worden omgezet.
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Ajb. 3:

ideminwatertypeII.Detoegepastedoseswaterstofperoxidestaaninde
grafiekweergegeven.

Afbeelding 2roont de omzetting van atrazin,
bentazon en een selectie van chloorfenoxycarbonzuren als functie van de UV-dosering.
Hieruit blijkt dat meer dan 80procent omzetting van degeselecteerde bestrijdingsmiddelen kan worden gerealiseerd. De daadwerkelijke omzerting wordt bepaald door de
hoogte van zowel de dosis ultraviolette straling alsdedosis waterstofperoxide. Door deze
in testellen op degewenste omzettingsgraad
kan het oxidatieproces zowel op inhoudelijke
basis alsqua kosteneffectief worden ingezet.
Het rendement van het geavanceerde
oxidaticproces blijkt slechts in lichte mate te
worden beïnvloed door verschillen in de
waterkwaliteit (zieafbeeldingen 3en 4).Mecoprop en MCPAworden ookbij de relatief lage
UV-en H,0 2 -dosering in de verschillende
warertypen voor meer dan 90procent omgezet.
Ook bij toepassing van het Fentonproces, ook
gebaseerd op de vorming van hydroxylradicalen,zijn atrazin en bentazon de moeilijkst om
te zetten bestrijdingsmiddelen (IJpelaar era/.,
1999).Doordat oxidatie met ozon en waterstofperoxidezowel op basis van hydroxylradicaal
als met ozon plaatsvindt, wordr bentazon met
dit proces gemakkelijk omgezet (Meijers et al,
1995).Arrazin wordt echter ook met ozon en de
combinatie ozon/waterstofperoxide matig
omgezet.

Opzet UV-reactor kritisch
Uit de resultaten van omzetting van
bestrijdingsmiddelen isduidelijk geworden
dat deopzet van deUV-insrallatie een vooraanstaande rol speelt.Naast de concentratie waterstofperoxide, de aard van de veronrreiniging en
de kwaliteit van het water (transmissie, radicaalvangers)zijn demenging en de weglengte
van deUV-straling in de reacror erg belangrijk.
Ondanks dat de in dit onderzoek gebruikte
UV-apparatuur gebaseerd isop een principe
dat niet in depraktijk toegepast wordr (zie

afbeelding 1 en het kader 'Experimenteel'), zijn
de benodigde UV-doses in overeenstemming
met diePWN Waterleidingmaatschappij
Noord-Holland vond voor deomzetting van
atrazin en bentazon met ultraviolette straling
en warerstofperoxide. Afhankelijk van het
watertype iseen UV-dosisvan circa2000
mj/cm 2 nodigom atrazin en bentazon voor80
procent om tezetten.Alsgevolgvan het principevan de reactor was herenergieverbruik ter
realisatie van deze resultaten te hoog, waardoor op dit moment noggeen uitspraak
gedaan kan worden overde proceskosren.

Vorming van bijproducten
In dit onderzoek werd de vorming van
bromaat als één van de paramerers meegenomen op basis waarvan de waarde van her
oxidarieproces wordt ingeschat. Bij alleexperimenten met de verschillende warertypen werd
geen bromaat gevormd, danwei beperkt tot
onder deaantoonbaarheidsgrens van 0,2 ug/1.
Dit is in overeenstemming met resultaten
gevonden door andere onderzoekers: door
dosering vaneen overmaat waterstofperoxide
wordt OBr., intermediair bij de vorming van
bromaat op basis van het hydroxylradicaalmcchanisme, teruggereduceerd tot bromide (Von
Gunten et al.,1997;Symons era/., t997J.
In geval van nitriet, een mogelijk nevenproduct van oxidatieprocessen opbasis van
UV-technoIogie, liggen dezaken echter anders.
Nitriet wordt gevormd uit nitraat door
absorptie van UV-srraling mer een golflengte
lager dan 240nm (VonSonntag era/., 1992).
Ook de absorptie van UV-straling door waterstofperoxide vindt plaats in het golflengtegebied 200-250nm. Het gevolg iseen competitie
tussen watersrofperoxide en nirraat om de
beschikbare UV-straling:een hoog nitraatgehalte in het ruwe water leidr rot hoge(re)
doses waterstofperoxide om voldoende radicalen revormen èn om de vorming van nitriet te
beperken. Dit impliceert dat indien het ruwe
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watereenrelatiefhoognitraatgehalte heeft en
erslechtseenlichtoxidatieregime nodigis,
mogelijk volstaankanworden metUV-stralingdieeengolflengte heeft vanmeerdan240
nm.Demolaireabsorptiecoëfficiënt van
waterstofperoxide bijdezegolflengre isnog
ongeveer20procent vandewaardebij 200 nm
(Bolton,1999).Afbeelding 5geeft eenoverzicht
vandevormingvannitriet indeverschillende
toegepastewatertypen.Onderdecondities
waarbij minimaalcirca80procent vande
bestrijdingsmiddelen omgezet wordt,bleekde
drinkwaternorm voornitriet(0,1 mg/lNO,-)
toteenfactor 15overschreden reworden.
Toepassing in de praktijk
Kosreneffectiviteit kanworden bereikt
doorhetproceszowelvoor (hoofd)desinfectie
alsvoordeomzettingvan microverontreinigingen toetepassen.Inbestaandezuiveringen
zouheroxidatieproces waarschijnlijk alsvolgt
ingepast worden:
Alsgevolgvantoepassingvanoxidatie
Bekken
|
vlokvormer,bv. FeCl,
Vlokvormingen Vlokverwijdering

I

UVen UV/H 2 0 2

I
AKF

I
Nadesinfectie - (evt.UV-)nadesinfectie

I
Reinwaterkelder
wordendeinhetruwewateraanwezigeorganischestoffen alshetwareinstukken
'geknipt'. Hetgevolgisdatdezegemakkelijk
assimileerbare organischesroffen (AOC)voor
nagroeiinhetdistributienet zorgen.Demate
waarinAOCgevormd wordt,isvooral afhankelijk vandeinitiëleconcentratie organische
koolstofinhetruwewaterenhet toegepaste

A 11mg/l H202|ll>

Afl). 5;

Vorming van nitnet alsJunctie van de dosis uv-straling en waterstojperoxide
voor de verschillende watertypen.

oxidatieregime.Algemeengeldt:zwareoxidatiegecombineerd mereenhoogorganische
stofgehalte verhoogtdekansopeenhoog
AOC-gehalte.ZowelAOCalswaterstofperoxide,dattijdens deoxidatienietwordt
omgezet,dient tewordenverwijderd voordat
hetwaterwordtgedistribueerd.Volgensde
huidige kenniswordt hiervoor actieve-koolfiltratie toegepast.Bovendienkunnen hiermee
deniet-omgezette bestrijdingsmiddelen
wordenverwijderd. Ineeneerderstadium isde
verwijdering vanAOCen waterstofperoxide
viasnelfilrers endubbellaagsfilters bestudeerd.Aangezienditzowelquainvesteringals
proceskosteneeninteressanteoptie is,dienen
detoepassingsmogelijkheden hiervan naderte
worden onderzocht.
Representatieve proefinstallatie
Implementatie vaneenoplabschaalgetest
procesineenbestaand zuiveringsconcept
vereistinbeginseldatdeoponderzoeksschaal
verkregenresultaten vertaald kunnen worden
naarpraktijkschaal. OnderzoeknaardeinzetbaarheidvanUV/H20,voordeomzettingvan
bestrijdingsmiddelen endesinfectie maakteen
goedgedefinieerde UV-installatienoodzakelijk.Ditbetreft deconfiguratie vanhet
systeemmetaandacht voordelampkeuze
(middendruksrralers inverband methetbenodigdeemissiespectrum eneenvoldoendehoge
UV-Cstralingsintensiteit) endeafmetingen en
depositievandelampenindereactor.Ten
aanzienvandesinfectie spelen tevensde
hydraulica indereactor(stromingsprofielen in
relatietotdeverblijftijd, menging),dedistributievanUV-stralingoverdereactorende
daadwerkelijke UV-dosisendemonitoring
ervaneenrol.Dezeaspecrenzijn minder
belangrijk vooromzetting vanmicroverontreinigingen aangezien zeldengestreefd wordt
naarvolledigeomzetting,terwijl lekstroom
totonvoldoendegedesinfecteerd warerkan
leiden.

Inhetkadervanhet Bedrijfstakonderzoek
Warerleidingbcdrijven zalmeteenrepresentatieveUV-installatieditjaar ineenvervolgonderzoekaandacht besteed wordenaande
volgendezaken:
naastoxidatieviahydroxylradicalen,
invloedvandirecrefotolyse opdeomzettingvanbestrijdingsmiddelen en
vormingvan nitriet;
verkrijgen vaninzicht indeconditiesvan
fotolytische inactivatievanmicro-organismen (UV-desinfecrie vanondermeer
Cryptosporidiumparvum);
AOC-vormingtenaanzienvandenagroeipotentievanhetoxidatiefbehandelde
water
endeinzetenoperarionelekostenmet
betrekkingtot toepassingvaneengecombineerdprocesvanUV-desinfectie en
UV/H,02voordeomzettingvanmicroverontreinigingen, f
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