Technische aspecten van geavanceerde waterzuivering en waterkwaliteit

Inleiding
Het integrale zuiveringsproces van de
drinkwaterbereiding staat bij een groot
aantal waterleidingbedrijven ter discussie.
Hen aantal bedrijven hebben concrete
plannen om op korte termijn de zuivering
uit te breiden. Ter onderbouwing van de
realiseerbaarheid van kwaliteitsdoelstellingen en procescondities wordt uitgebreid
onderzoek uitgevoerd. Belangrijke
aandachtspunten zijn:
- desinfectie, mede in het licht van
voorkomen van Giardia-cysten en
Cryptosporidium-oöcysten in GrootBrittannië en de Verenigde Staten;
- verwijdering van organische microverontreinigingen, waaronder bestrijdingsmiddelen;
- bereiding van biologisch stabiel water.
Ilierbij speelt de mogelijke toepassing
van ozonisatie, geavanceerde oxydatie,
UV-desinfectie, biologische filtratie en
membraanfiltratie een belangrijke rol.
Op deze aandachtsvelden vinden in de
Verenigde Staten belangrijke ontwikkelingen plaats.
Ter bevordering van kennisuitwisseling en
discussie zijn in de periode 1990-1992
twee studiereizen naar Noord-Amerika en
verschillende workshops georganiseerd. In
aansluiting op de MWD/KIWA-workshop
'Plaats van ozonisatie en geavanceerde
oxydatie in de zuivering', die is gehouden
in november 1992 te La Verne, is op
28 en 29 september 1993 een tweede
MWD/KIWA-workshop gehouden
(MWD = Metropolitan Water District of
Southern California). De eerste workshop
was alleen gericht op oxydatie en desinfectie. Mede op verzoek van de
Amerikaanse delegatie is in de tweede
workshop naast desinfectie en oxydatie
ook bescherming waterwingebieden,
'enhanced coagulation', afvalstoffen,
tlotatie, diepinfiltratie en ontharding aan
de orde gekomen. Dit verslag beschrijft
het oxydatie- en desinfectiegedeelte. Het
verslag van de overige onderwerpen zal
verschijnen in één van de volgende
nummers van H , 0 .
Normen en regelgeving
S. W. Krasner M.Sc. (MWD) legde uit
hoe drinkwaternormen in de VS tot stand
komen. De zuivering van oppervlaktewater tot drinkwater wordt wettelijk voorgeschreven door de Surface Water
Treatment Rule (SWTR).
Giardia-cysten en Cryptosporidiumoöcysten, die in oppervlaktewateren in de
VS zijn aangetoond, zijn zeer resistent
tegen chloor en dienen te worden
afgedood door ozonisatie. De huidige
SWTR houdt geen rekening met de voor
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deze organismen vereiste optimalisatie
van de ozonisatie.
Zeer binnenkort wordt de DisinfectantDisinfection Byproduct Rule (D-DBP)
van kracht en zal een aantal nieuwe
DBP-normen gefaseerd worden ingevoerd
(tabel I). De D-DBP Rule is tot stand
gekomen door overleg en onderhandeling
tussen vertegenwoordigers van de overheid, waterleidingbedrijven en consumenten (de zogenaamde Regulatory
Négociation (Reg-Neg) procedure).
Volgens de huidige oxydatie/desinfectiefilosofie van de United States Environmental Protection Agency (USEPA) dient
de vorming van DBP te worden beperkt
door verwijdering van DBP-precursors
vóór desinfectie. TOC wordt gehanteerd
als surrogaatparameter voor DBP-precursors.
De USEPA zal waarschijnlijk in december
1993 een Information Collection Requirement (ICR) afkondigen, waarin voor de
waterleidingbedrijven wordt voorgeschreven:
-- een uitgebreid meetprogramma voor
micro-organismen, TOC en DBP;
TABliL I- Enkelehuidige envoorgestelde normen in
de VS.
]'arameter

huidige
norm
L"g/i]
totaal trihalomeihanen 100
totaal haloazijnzuren geen
bromaat
geen
chloriet
geen

Voorstel
juni 1998
L"g/ll
80
60
10
1.000

Voorslel
2002
b'n il
40
30
5
1.000

- een onderzoek naar effecten van DBP
op de volksgezondheid;
- als het TOC-gehalte van het drinkwater
> 2 mgC/1 bedraagt, onderzoek naar
TOC-verwijdering door coagulatie of
ontharding;
- bij TOC > 4 mgC/1 onderzoek naar
TOC-verwijdering door actieve-koolfiltratie of membraanfiltratie.
Vermoedelijk wordt in maart 1994 de
tweede fase van de D-DBP Rule afgekondigd en wordt de SWTR uitgebreid
op basis van de via de ICR verkregen
kennis. De uitgebreide versie van de
SWTR ('Enhanced' SWTR) schrijft de
zuivering voor waarbij Giardia-cysten
voldoende worden verwijderd en afgedood terwijl de vorming van DBP wordt
beperkt. Vlet Cryptosporidium-oöcysten
wordt nog geen rekening gehouden.
Voor minimaal 75% van de Amerikaanse
waterleidingbedrijven die gebruik maken
van oppervlaktewater en een voorzieningsgebied hebben van > 10.000
mensen zullen de nieuwe wetten leiden
tot ingrijpende aanpassingen van de
zuivering.
Mevrouw Dr. ir. A. M. van Dijk (KIWA)
liet zien dat in het Waterleidingbesluit van
1984 door de Nederlandse overheid
weinig specifieke normen voor desinfectie/oxydatiemiddelen en nevenprodukten zijn opgesteld. In een voorstel
voor herziening van het Waterleidingbesluit zijn deze wel opgenomen. Hierbij
zijn onder andere de WHO-richtlijnen
voor drinkwaterkwaliteit als leidraad
gehanteerd (World Health Organization,
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1993). De voorgestelde Nederlandse
normen zijn in het algemeen lager dan de
Amerikaanse. In tegenstelling tot de
Amerikaanse wetgeving schrijft het
Waterleidingbesluit geen zuiveringsstappen voor.
De Nederlandse waterleidingbedrijven
laten zich behalve door het Waterleidingbesluit ook leiden door de herziene
VEWIN-aanbevelingen (1993).
Belangrijke parameters in de nieuwe
VEWIN-aanbevelingen zijn: AOC:
< 10 //g acC-eq/1, AOX: 20 //g Cl/l en
trihalomethanen: 10//g/l per stof, 30 //g/1
voor het totaalgehalte.
In tegenstelling tot in de VS wordt de
vorming van DBP in Nederland tegengegaan door toepassing van chemische
desinfectie zoveel mogelijk te beperken of
geheel te verlaten. Er zijn slechts enkele
DBP die in hogere concentraties dan de
voorgestelde Nederlandse norm kunnen
worden gevormd (tabel II).
Chlooraceetaldehyde, 1,1-dichloorpropanon, 1,1,1 -trichloorpropanon
(chloring), glyoxal, methylglyoxal en
broompicrine (ozonisatie) en gebromeerde zuren (chloring en ozonisatie)
kunnen in de toekomst aanleiding geven
tot problemen nadat een normwaarde is
vastgesteld.
- C*t10
IndeVSen in Nederland wordt alsdesinfectiecriterium hetprodukt vanozonconcentratie inwater (Cinmg/l) en
contacttijd (tinmin) gehanteerd.De C>t
wordt per compartiment berekend.Desom
vandeC.t-waarden iseenmaatvoor de
desinfectiecapaciteit vandegeheleozoninstallatie.DeC.t wordt berekend metde
gemiddelde ozonconcentratie inhetdesbetreffende compartiment eneenvoor verblijftijdspreiding gecorrigeerde contacttijd
(t10). Dedefinitie vant10 vindtzijn oorsprong inde metingvanverblijftijdspreiding.Alsopt= 0eentracerdosering wordt
gestart heeftopt= t-i0 10%vandetracer
hetcompartiment verlaten.Het komt erop
neer dat ongeveer 10%vanhetwater
korter dant10 incontact komt metozon.
Ineen ideaalgemengd vat ist,0 = 0,1«th
(th= hydraulische contacttijd).Voor een
ideale propstroom ist10 gelijk aanth.Voor
eenozoninstallatie op praktijkschaal ligtt10
meestaltussen 0,6«then0,8«th.Inbellenkolommen kant10 lager liggen (bijhoge
gas/water-verhoudingen kanveel menging
optreden).

Desinfectie
R. L. Wolfe Ph.D. (MWD) en mevrouw
J. T. Gramith M.Sc. (MWD) presenteerden de resultaten van twee jaar
demonstratie-installatie-onderzoek naar
de afdoding van Giardia-cysten en
virussen door ozonisatie. Tabel III geeft

TABEL II•
en chloring.

Normen voor DBP die in hogere concentraties dan de norm kunnen worden gevormd door ozonisatie

DBP

iroomdichloormethaan
richlooracetonitril
iromaat

WHO-richtlijn
Range
[//g/I]
toekomstige norm (VS)
[^g/I]

60"
1 (voorl.)
25 b

Voorgestelde
norm (NL) d
[//g/l]

Voorkomen (NL)

6C
1
0,5 C

0,7-19
onbekend
< 1-10

0,5-50
35
0,08-8

t"g/l]

Bij een risico van 10 bij levenslange blootstelling.
Bij een risico van 7*10" 5 bij levenslange blootstelling.
Bij een risico van 10~6 bij levenslange blootstelling.
De voorgestelde Nederlandse norm mag worden overschreden in overleg met de Inspectie.
Voor iedere specifieke situatie vindt een afweging plaats van de microbiologische en chemische risico's.

TABEL III - Doelstellingen desinfectie MWD: inactivatie en/of verwijdering micro-organismen in logeenheden.

vereiste inactivatie/verwijdering SWTR
veiligheidsl'actor M W D
toegekende verwijdering door coagulatie en snelfiltratie door de SWTR
doelstelling ozonisatie

Giardia-cysten

Virussen

3,0
0,5
2,5
1,0

4,0
1,0
2,0
3,0

TABEL IV - Omzetting van MIB (CRW, DOC = 2,9, pH 8,3).
O / o n - en waterstolperoxydedosering
2,4 mg Oj/1
0,8 mg Oj/I + 0,32 mg 11,0,/1 + 1,6 mg 0 , / l
0,8 mg 0 , / l + 0,64 mg I I , O , / l + 1,6 mg 0 3 / l

een overzicht van de desinfectie-eisen die
door A1WD zijn geformuleerd.
De demonstratie-installatie bestaat uit zes
compartimenten met een contacttijd van
elk twee minuten bij een produktie van
440m 3 /h. In het eerste (tegenstroom) en
vierde (meestroom) compartiment wordt
ozon gedoseerd. Aan het influent van het
vierde compartiment wordt waterstofperoxyde gedoseerd.
Afhankelijk van de volumestroom ozongas
bedraagt t, 0 /t h voor de totale installatie
0,70-0,76.
De desinfectie vindt hoofdzakelijk plaats
door ozonisatie in de eerste drie compartimenten. Geavanceerde oxydatie (in de
laatste drie compartimenten) kan met een
overmaat ozon een significante bijdrage
tot de desinfectie leveren. De gevormde
hydroxylradicalen hebben een zeer
beperkte desinfecterende werking.
De reproduceerbaarheid van de ozondosering blijkt niet eenvoudig te zijn.
In 14 'identieke' experimenten met
Colorado-rivierwater (CRW) varieerde
het restozongehalte na de eerste bellenkolom van 0,29 tot 0,45 mg/l, uiteindelijk
resulterend in een variatie van 1tot 3,3
logeenheden afdoding van Giardia- cysten
over de gehele installatie. Een belangrijke
oorzaak van deze variatie ligt in de
onnauwkeurigheid van de ozonmeting in
water.
Omzetting organische microverontreinigingen
De heer Wolfe en mevrouw Gramith

Omzetting MIB
60%
85%
90%

spraken over de aanpak van reuk- en
smaakproblemen door algengroei in ruw
waterreservoirs. Algen worden door
M W D aan de bron bestreden door kopersulfaatdosering: over de periode 19811993 is jaarlijks gemiddeld 130.000 kg
kopersulfaat over Lake Mattews uitgestort.
Alsnog gevormde reuk- en smaakstoffen
worden in de demonstratie-installatie te
La Verne omgezet door dosering van
respectievelijk ozon, waterstofperoxyde en
ozon (geavanceerde oxydatie). De omzetting van 2-methylisoborneol (MIB) en
geosmin (twee belangrijke reuk- en
smaakstoffen) is vastgesteld in twee
watertypen:
CRW en State project water (SPW). MIB
(tabel IV) wordt langzamer omgezet dan
geosmin.
Door dosering van waterstofperoxyde kan
de ozondosis met 60% worden teruggebracht (CRW). In SPW is nauwelijks
effect van waterstolperoxydedosering
waargenomen. Over de oorzaak hiervan is
nog weinig bekend.
Ter beperking van de bromaatvorming
wordt overwogen om geavanceerde
oxydatie bij verlaagde pH uit te voeren.
Ook bij pH 6 worden MIB en geosmin
voldoende door geavanceerde oxydatie
omgezet.
Ir. R. T. Meijers (KIWA) presenteerde de
resultaten van laboratoriumonderzoek
naar de omzetting van bestrijdingsmiddelen door ozonisatie en geavanceerde
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oxydatie. Het onderzoek is in samenwerking met NV Waterleidingbedrijf
Zuid-Holland-Zuid (WZHZ) en NV
Waterleidingmaatschappij Noord-WestBrabant (WNWB) uitgevoerd met voorbehandeld water van NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB).
Atrazin, simazin, diuron en dimethoaat
zijn de laatste jaren in concentraties boven
de norm in afgeleverd WBB-water aangetroffen.

De bromaatvorming is evenredig met
het bromidegehalte (100-500 //g/1).
De vorming van cyanogeenbromide is
nauwelijks afhankelijk van het TOC- of
bromidegehalte.

Ozonisatie. Chlooraceetamiden, dinitrofenolen en fenylureumherbiciden worden
in het algemeen effectief omgezet. De
reactiesnelheid van triazines, fosforesters
en chloorfenoxycarbonzuren hangt sterk
af van de molecuulstructuur. Atrazin,
simazin, propazin, cyanazin, fosfamidon,
ethprofos, tetrachloorvinfos, dicamba en
dikegulac reageren erg langzaam.
Door pH-verlaging (ter beperking van de
bromaatvorming) wordt de omzetting van
deze bestrijdingsmiddelen verder
vertraagd.
Bestrijdingsmiddelen worden effectiever
omgezet bij 20°C dan bij 5°C (bij gelijke
ozondosis). Bij een hogere watertemperatuur wordt bovendien een hogere
ozondosis voor desinfectie toegepast
(respectievelijk 1,6 en 1,0 mg/l). Veel
bestrijdingsmiddelen worden door
1,6 mg/l ozon effectief omgezet. In de
winter is (met 1,0 mg 0 3 /l) slechts een
gering effect op de meeste bestrijdingsmiddelen te verwachten. In de winter zijn
de hoogste concentraties bestrijdingsmiddelen in afgeleverd WBB-water
aangetroffen. Bij lage watertemperatuur is
dus aanvullende omzetting door geavanceerde oxydatie en/of verwijdering door
actieve-koolfiltratie noodzakelijk.
Ozonisatie met waterstofperoxydedosering. Bestrijdingsmiddelen die langzaam met ozon reageren worden effectiever omgezet door ozonisatie met waterstofperoxydedosering. De omzetting
verloopt langzamer na pH-verlaging.
Bestrijdingsmiddelen die snel met ozon
reageren worden minder effectief omgezet

Johnsoninspecteert één van deozongeneratoren te
Weesperkarspel.

door ozonisatie met waterstofperoxydedosering.
De omzetting van bestrijdingsmiddelen is
onafhankelijk van de waterstofperoxyde/
ozon-verhouding boven 0,5 g/g. Bij hoge
waterstofperoxyde/ozon-verhoudingen
kunnen bestrijdingsmiddelen worden
omgezet, terwijl de bromaatvorming
beperkt blijft tot beneden 2 //g/1.
Vorming en verwijdering van bromaat
en andere oxydatieprodukten
De heer Krasner en mevrouw Gramith
illustreerden de vorming van oxydatieprodukten door ozonisatie (tabel V)
en verwijdering van bromaat.
MWD heeft experimenten uitgevoerd.
Het TOC-gehalte varieerde van 1,2 tot
3,7 mg/l. De ozondosis (2,6 tot 7,5 mg/l)
is afgestemd op een constante ozonconcentratie van 0,35 ± 0,05 mg/l in
water gedurende 8 min.

TABEL V- Vorming oxydatieprodukten door ozonisatie (200/ug Br-/l, pH 8,20° C).
Oxydatieprodukt

bromaat
formaldehyde
glyoxal
meihylglyoxal
glyoxylzuur
pyrodruivezuur
ketomalonzuur
cyanogeenbromide
bromoform, dibroomacetoniiri] broomazijnzuur dib roomazijnzuur

Vorming l/'g/ll
TOC 1,2 mg C/l
2,6 mg 0,/l
11
1S
6
3
29
23
13
5

<

Vorming [//g/l]
TOC 2,9 mg C/l
6,4 mg 0,/l
25
30
12
6
98
75
67
5
<1

Krasner gaf een korte samenvatting van
het werk van M. Siddiqui etal. (Univ.
Colorado), die de verwijdering van
bromaat door poederkool, ijzer(II)sulfaat,
en UV-straling hebben onderzocht bij
extreem hoge doseringen.
Door dosering van 100 mg/l poederkool
wordt bromaat voor 40% verwijderd
(TOC = 3,2 mgC/1, contacttijd: 4 h).
Door dosering van 50 mg Fe +/1 wordt
een bromaatgehalte van 50 //g/l teruggebracht tot < 3 //g/1 (TOC = 3,7 mgC/1,
pH 6,5, contacttijd: 30 min). Bij hogere
pH wordt bromaat minder effectief door
ijzer(II) gereduceerd. Het gevormde
ijzer(III) fungeert als vlokmiddel.
Dr. J. C Kruithof (KIWA) signaleert dat
de resultaten van Siddiqui niet in overeenstemming zijn met laboratoriumonderzoek, dat in samenwerking met WZHZ is
uitgevoerd: bromaat werd alleen bij
extreem lage pH door actieve kool
verwijderd.
Onderzoek naar chloraatverwijdering door
ijzer(II) heeft aangetoond dat geen enkele
concentratieverlaging optrad. Deze is ook
voor bromaat niet te verwachten.
Kruithof presenteerde de resultaten van
laboratoriumonderzoek naar beperking
van de bromaatvorming door ozonisatie
en geavanceerde oxydatie en de verwijdering van bromaat. De vorming van
bromaat door ozonisatie hangt af van de
volgende parameters:
- pH: door pH-verlaging verschuift het
hypobromiet-hypobroomzuur-evenwicht
naar rechts. Uit hypobroomzuur wordt
geen bromaat gevormd, zodat de bromaatvorming wordt beperkt. Daarnaast heeft
pH-verlaging een vertragend effect op de
reactie van de meeste organische stoffen
met ozon. Hierdoor blijft ozon langer in
water aanwezig, waardoor hogere C*t10waarden worden bereikt. Door pH-verlaging wordt als functie van de C*t10 dus
minder bromaat gevormd;
- temperatuur: door daling van de
temperatuur verschuift het hypobromiethypobroomzuur-evenwicht naar rechts.
In de winter wordt dus minder bromaat
gevormd dan in de zomer;
- contacttijd: zolang ozon in het water
aanwezig is wordt bromaat gevormd.
Nadat aan het desinfectiecriterium is
voldaan kan ter beperking van de
bromaatvorming het restozongehalte snel
worden teruggebracht door poederkooldosering of actieve-koolfiltratie;
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- DOC: de invloed van DOC is vrij
complex. Krasner liet zien dat bij gelijke
C*t10 in water met een laag DOC-gehalte
minder bromaat wordt gevormd dan in
water met een hoog DOC-gehalte. Bij
gelijke ozondosis wordt in water met een
laag DOC-gehalte echter meer bromaat
gevormd dan in water met een hoog
DOC-gehalte;
- het bromidegehalte: door verwijdering
van bromide door hyperfiltratie kunnen
hoge C*t 10 -waarden worden bereikt (tot
C*t]0 = 20) terwijl < 2 //g/l bromaat wordt
gevormd;
- waterstofperoxyde: door dosering van
enkele mg/l waterstofperoxyde vóór
ozonisatie kan de bromaatvorming effectiefworden beperkt. Waterstofperoxyde
reageert zowel met ozon als met hypobromiet. De beide grondstoffen, waaruit
bromaat wordt gevormd, worden dus door
waterstofperoxyde weggenomen. De
desinfecterende werking van ozonisatie
met voorafgaande waterstofperoxydedosering is onder deze condities zeer
beperkt.
Per waterleidingbedrijf zullen de bovenstaande parameters moeten worden geoptimaliseerd om voldoende desinfectie
door ozonisatie (eventueel in combinatie
met waterstofperoxydedosering) te garanderen en de bromaatvorming zoveel
mogelijk te beperken.
Implementatie ozonisatie
Ir. A.J. van der Veer (WZHZ) sprak over
de uitbreiding van de zuivering van het
produktiebedrijf Berenplaat, met als doel
verbetering van de waterkwaliteit.
Uitgaande van WBB-water is microzeving,
coagulatie, vlokkendekenfiltratie, snelfiltratie over actieve kool, ozonisatie
(eventueel gecombineerd met waterstofperoxydedosering), actieve-koolfiltratie,
microzeving en UV-desinfectie gepland.
In de nieuwe zuivering wordt ozonisatie
opgenomen voor hoofddesinfectie, afbraak
van bestrijdingsmiddelen, reuk- en
smaakstoffen en andere organische microverontreinigingen. Wanneer noodzakelijk
zal ozonisatie met waterstofperoxyde-

dosering worden toegepast voor additionele afbraak van bestrijdingsmiddelen.
De totaal benodigde afdoding van
micro-organismen door ozonisatie wordt
berekend met behulp van tabel VI.
Voor de dimensionering van de ozoninstallatie blijken Giardia-cysten bepalend
te zijn (er is geen rekening gehouden met
Cryptosporidium-oöcysten). De benodigde
C*t10 voor afdoding van 1,9 logeenheden
Giardia-cysten is afhankelijk van de
watertemperatuur: bij 0,5, 10 en 20°C is
een C*t10 van respectievelijk 1,9, 0,95 en
0,48 vereist. Deze C*t 10 -waarden worden
bereikt bij een ozondosis van respectievelijk 1,0, 1,4 en 1,6 mg bij pH 7,5.
In het ontwerp is een aantal veiligheidsfactoren ingebouwd: het desinfecterende
effect van actieve-koolfiltratie en
UV-desinfectie wordt niet meegerekend,
virussen worden door coagulatie en
filtratie één extra logeenheid verwijderd,
de USEPA heeft een factor 2 zekerheid in
het C*t| 0 -concept ingebouwd, de bellenkolom levert 0,5 logeenheid extra
afdoding van Giardia-cysten, voor t10
wordt een waarde van 0,6*th aangehouden
terwijl in de praktijk 0,7*th haalbaar is.
De ozoncontactruimte zal bestaan uit
8 straten van 6 compartimenten. In elk
eerste compartiment wordt in tegenstroom
ozon gedoseerd. De contacttijd bedraagt
10 min bij een ontwerpcapaciteit van
19,176 m 3 /h.
G. L.Johnson M.Sc. (MWD) presenteerde de implementatie van ozonisatie
met waterstofperoxydedosering bij vijf
produktiebedrijven van M W D . In de
periode 1996-2001 zullen de bedrijven
worden uitgebreid om aan de nieuwe
D-DPB Rule te kunnen voldoen. De totale
produktie van 300.000 mVb. zal in 10 jaar
worden uitgebreid tot 470.000 nrVh!
Hiertoe is in 2002 de ingebruikname van
een zesde produktiebedrijf gepland.
Vanaf 1989 is onderzoek uitgevoerd met
als belangrijkste resultaten:
- ozon zal worden geproduceerd uit
zuurstof (6% w / w ) ;

TABEL VI - Verwijderingenafdodingvan micro-organismen, Berenplaat.
Microorganismen

Max. conc.
in WBB water
[aantal/l]

virussen
0,011 plu
Giardia-cysten
0,05;
Cryptosporidium-oöcysten 0,05a
coliformen
910
feacale Streptococcen
250
a
b
c

Drinkwaternormen
[aantal/1]
2,22,10 7
6,75*10 "b
6,75*10 <'h
0 3c
0,1 e

Verwijdering en afdoding (logeenheden]
benodigd
coagulatie
benodigd
gehele proces
en filtratie
ozonisatie
4,7
3.9
3,9
5,95
3,4

Cryptosporidium-oöcysten zijn niet aangetroffen in 20 1 WBB-water.
Voor de berekening is de analysegrens gehanteerd.
1infectie per 10.000 inwoners
1 positief monster in 2jaar

1
2
2
1
1

3,7
1,9
1,9
4,95
2,4

- de ozoncontactruimte zal bestaan uit
een tegenstroom bellenkolom, twee
contactkamers, waterstofperoxydedosering, een meestroombellenkolom en
nog twee contactkamers;
- zuurstof uit ozonafgas kan worden
hergebruikt marginale extra kosten;
- er treedt aanzienlijke ontgassing van
zuurstof op in de filters. Ontgassing vóór
filtratie is betrekkelijk kostbaar.
Tot medio 1994 wordt onderzoek voortgezet naar zuurstofproduktie door M W D ,
ozonproduktie in hogere concentraties en
modellering en opschaling van de ozoncontactruimte met als doel een zo hoog
mogelijke t10 te bereiken.
Afsluiting
De voorzitter van de laatste middag,
ir. P. Hiemstra (NV Waterleiding Maatschappij Overijssel) vat samen dat in de
VS andere waterkwaliteitsdoelstellingen
worden gesteld dan in Nederland. Deze
vinden hun oorsprong in de verschillen in
wetgeving. Verschillende doelstellingen
hebben echter geleid tot dezelfde
zuiveringstechnieken.
Door optimalisatie van ozonisatie
(eventueel in combinatie met waterstofperoxydedosering) is een effectieve desinfectie en omzetting van bestrijdingsmiddelen en andere organische microverontreinigingen mogelijk terwijl de
vorming van bromaat en andere oxydatieprodukten beperkt blijft. Biologisch
afbreekbare stoffen kunnen worden
verwijderd door biologische filtratie.
Processen voor verwijdering van bromaat
bevinden zich nog in de onderzoeksfase.
ir. R. T. Meijers
KIWA NV Onderzoek en Advies
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