Gesuspendeerde stofalsspil-variabelevooreenwaterkwaliteitsmodel;

toepassing opeengracht in Lelystad
1. Inleiding
De hydrologie vanstedelijke gebieden wordt
in sterke mate bepaald door het menselijk
handelen. Enerzijds moet hierbij gedacht
worden aaneffecten opde waterkwantiteit,
bijvoorbeeld de versnelde afvoer van
verharde oppervlakken. Anderzijds moeten
de waterkwaliteitsaspecten in ogenschouw
worden genomen, zoalsde verontreiniging
via lozingen uithet rioolstelsel. Een belangrijk aspect vandestedelijke hydrologieis
immersde kwaliteit vanhet oppervlaktewater.
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Het stedelijk oppervlaktewater kenmerkt
zich door haar kleinschaligheid endoorhet
feit datditwater vaak eenintegraal onderdeel
uitmaakt vanhetwoonmilieu. Opgrond hiervan ishetdanook noodzakelijk bijzondere
zorgtebesteden aanhetkwaliteitsbeheer van
dit water.
De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
doet algeruime tijd onderzoek naar de
waterkwaliteit vanhetstedelijk oppervlaktewater, metname in Lelystad. Aangezien
Lelystad isvoorzien vaneen gescheiden
rioolstelsel wordt de kwaliteit vanhet
oppervlaktewater hier mede beïnvloed door
lozingen vanuit de regenwaterriolen.
Omtrent deopzet endeeerste resultatenvan
dit onderzoek isinditblad al eerder
gerapporteerd [10, 11].
Uit het in Lelystad uitgevoerde onderzoek is
gebleken datde invloed vande regenwaterriolen opde oppervlaktewaterkwaliteit
vooral tot uiting komt inde kwaliteitsvariabelen:
—gesuspendeerde stof;
- bacteriën;
—zware metalen, metname lood en zink;
- enkele organische microverontreinigingen,
waaronder olie.
Hoewel gebleken isdatde zuurstofhuishouding vanhetoppervlaktewater slechtsin
geringe mate beïnvloed wordt doorde
lozingen vanuit hetregenwaterriool, dientze
wel inde beschouwing opgenomen te
worden. Dit inverband methetbelang datin
het algemeen aande zuurstofhuishouding
moet worden toegedacht.
Met betrekking tothetonderzoek naarenhet
beheer vande oppervlaktewaterkwaliteit

spelen mathematische modellen eenbelangrijke rol.Deze modellen kunnen inzicht
geven indevanbelang zijnde processen,ze
bevorderen deoverdraagbaarheid van
onderzoeksresultaten en maken het mogelijk
de effecten vaneventueel tenemen maatregelen te voorspellen.
Het voorgaande geeft aandatbij een
mathematische modelbeschrijving een
multi-variabele aanpak devoorkeur geniet:
gebaseerd opeengoede omschrijving vanhet
stromingsproces inhetontvangende water
moet het model hetverloop van meerdere
waterkwaliteitsvariabelen simultaan aangeven. In hetnavolgende wordt eendergelijk
model gepresenteerd. De gesuspendeerde
stof heeft inditmodel alswäterkwaliteitsvariabele eenspilfunctie. Het waterkwaliteitsmodel heeft inditgeval primairtot
doel inzicht teverschaffen indeprocessendie
de waterkwaliteit ineenstadsgracht bepalen
gedurende en naeenlozingvan neerslagafvoer vanuit de regenwaterriolen.
2. Modelbeschrijving
2.1. Variabelen
De modelvariabelen moeten instaat zijn de
waterkwaliteit vandegracht weer tegeven.
Voor het begrip waterkwaliteit wordt uitgegaan vandedefinitie uithet Indicatief
Meerjarenprogramma Water 1980-1984:
'De toestand van(oppervlakte)water in
chemisch, fysisch enmicrobiologisch opzicht'
[4], Bovendien moet rekening gehouden
worden metdeaard vandeuitworpvanuitde
regenwaterriolen. In Lelystad concentreert
de aandacht zich opzware metalen,BZV,
nutriënten, bacteriën, minerale olieen
gesuspendeerde stof. Er isdaarom gekozen
voor gesuspendeerde stof als spil-variabele.
Daaraan worden danalle andere variabelen
gekoppeld, terwijl afbraak vande gesuspendeerde stof wordt beschouwd alsoorsprong
van een zuurstofvraag.
Uit eerder onderzoek [5, 7]isgebleken dat
adsorptie en desorptie eenbelangrijke rol
spelen met betrekking totde waterkwaliteit,
in het bijzonder inrelatie metzware metalen
en cyclische koolwaterstoffen. Onderomstandigheden, zoals indegrachtenvan
Lelystad worden aangetroffen, kunnen de
adsorptie- en desorptieprocessen goed
beschreven worden door eenevenwichtsvergelijking [2].Vaak wordt dit evenwicht
gerelateerd aande massa-hoeveelheid
adsorbens. Het isechter beter dit evenwicht
te koppelen aanhetbeschikbare adsorptieoppervlak [8],Op grond hiervan wordtinhet
model hetspecifiek oppervlak vande
gesuspendeerde stof opgenomen.
De gesuspendeerde stof wordt voorgesteld
als bolvormige deeltjes, verdeeld overeen
aantal diameterklassen. Bovendien wordt er
onderscheid gemaakt tussen organischeen
anorganische stof, inverband methetverschil

in adsorptie-eigenschappen, de afbreekbaarheid en bezinking tussen deze twee
categorieën. Uitgaande vandedichtheid, het
aantal deeltjes endediameter liggende
massa enhetspecifiek oppervlak eenduidig
vast. De overigevan belangzijnde variabelen
zijn hiermee eveneens weer tegeven.
De concentratie aangeadsorbeerde verontreinigingen kanbepaald worden opbasis
van het specifiek oppervlak vande
gesuspendeerde stof. Bacteriën kunnen
gemodelleerd worden alsdeeltjes dieniet
bezinken, maar wel afsterven. Terwijl
opgeloste verontreinigingen beschreven
worden door deeltjes meteen fictieve
diameter gelijk aannul.In het rekenschema
moeten welenkele voorzieningen getroffen
worden ter beschrijving vandeafbraak van
deze bijzondere deeltjes.
Uitgaande vande hiervoor beschreven
modelvariabelen isgesteld datde waterkwaliteit vandegracht voornamelijk bepaald
wordt door destromingscondities inde
gracht endeoptredende menging. Daarnaast
door de bezinking vangesuspendeerde stof
en daarmee samenhangend de optredende
coagulatie. Entotslot door afbraakprocessen,
waarbij aangenomen isdatdeze voornamelijk
biochemisch vanaard zijn.
In het model is(nog) geen rekening
gehouden metdeinteractie tussen de
onderwaterbodem ende kwaliteit vanhet
water, de invloed vanmacrofyten en
resuspensie. Voor eencorrecte beschrijving
van het totale proces—enniet enkelde
directe invloedvandelozing- kan toevoeging
van deze factoren wenselijk zijn.
2.2. Stromingscondities
De meeste grachten kenmerken zichdoorhet
overheersen vande propstromingscondities.
De gracht in Lelystad vormt hierop geen
uitzondering. Voor een uitgebreide beschrijving van hetonderzoeksgebied wordt hier
verwezen naar eeneerdere publikatie[11].
Het water indegracht isgedurende de
droogweerperiode nagenoeg stagnant.
Tijdens en kort naeen lozingvanuit de
regenwaterriolen treedt ereen propstroming
op. Bovendien iserdansprake vanenige
menging tussen deneerslagafvoer enhet
oorspronkelijk indegracht aanwezige water.
Deze menging isweer tegeven alsdispersie.
In demodelbeschrijving isdegracht verdeeld
in een aantal eenheidsvolumina (V 0 ).
De dispersie isweergegeven volgens
Thomann [9]als: (voor gebruikte notatiezie
tabel II).
c(i.t +dt) = c(i,t) + K*[A(i +1)* ^~(i+1)
de
-A(i)*^(i)]*dt
De lozing vanuit deregenwaterriolen is
eveneens ingedeeld ineenheidsvolumina ter
grootte vanV 0 . De afvoerintensiteit wordt
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nu weergegeven doordetijd dieeen dergelijk
eenheidsvolume nodig heeft om vanuit het
riool in de gracht te stromen.
2.3. Bezin king
De mate van bezinking wordt alsfunctie van
de tijd weergegeven door middel van de
bezinkdiepte (SDP). Deze moet voor iedere
deeltjesklasse afzonderlijk bepaald worden,
en bedraagt:
SDP(i,t+dt) = SDP(i,t) + vs(i)*dt

s W

=

V^.RHO(i)-RHO
3c d
RHO w

g

N( l,i,t +dt) = N(l,i,t) - P(i)*N( l,i,t)*dt
N(2,i,t +dt) = N(2,i,t) + 0,5*P(i)*N( l,i,t)*dt
P(i) stelt in deze vergelijkingen een genormeerde coagulatiesnelheid voor.

De bezinksnelheid voor deeltjes uit de
diameterklasse i bedraagt:
v (i)

heeft voor de totale massa of het specifiek
oppervlak. Deze deeltjes versmelten dus niet
met elkaar; ze kleven alstwee bolvormige
deeltjes aan elkaar. Bovendien isde verandering in het aantal deeltjes weergegeven als
een eerste-orde vergelijking. Hierdoor geldt
voor de aantallen vanoorspronkelijke deeltjes
N ( l ) en gecoaguleerde deeltjes N (2):

l

'

De wrijvingscoëfficiënt cd isafhankelijk van
de mate van turbulentie rond het bezinkende
deeltje, weer te geven door het getal van
Reynolds. Er worden drie gevallen onderscheiden:
a. laminaire bezinking (Re < 1)
24
Cd
Re
b. turbulente bezinking (Re > 2000)
cd = 0,40
c. een overgangsgebied tussen turbulent en
Iaminair
c - 24 + 3
- + 0,34
c
d
+ T =
Re VRe
Op basis van een homogene verdeling van de
gesuspendeerde stof op het begintijdstip (=
het moment waarop het water de gracht
instroomt) kan het aantal gesuspendeerde en
bezonken deeltjes op ieder tijdstip berekend
worden.
Uit het bovenstaande blijkt dat naast de
dichtheid de afmeting van de deeltjes van
groot belang isvoor de bezinking.
De afmeting van de deeltjes wordt beïnvloed
door twee processen, namelijk coagulatie en
biochemische afbraak. Bovendien beïnvloeden deze processen het aantal aanwezige
deeltjes.

2.5. Biochemische afbraak
Met betrekking tot de afbraakprocessen
moet er een onderscheid gemaakt worden
tussen bacteriën, opgeloste stof en gesuspendeerde stof. De afbraak van bacteriën is
eenvoudig weer te geven alseen afname van
het aantal:
N(b.t+dt) = N(b,t)-k h *N(b,t)*dt
De afbraak van opgeloste stof wordt als
gewoonlijk beschreven door een eerste-orde
vergelijking voordemassa, incombinatie met
het bijbehorende zuurstofverbruik [3, 9]:
M(0,t+dt) = M(0,t)-k o *M(0.t)*dt
O X ( t + d t ) = OX(t)-RM*k o *M(0.t)*dt
Van de gesuspendeerde stof wordt alleen het
organisch deel afgebroken. Hierbij wordt in
de modelbeschrijving aangenomen dat de
deeltjes vanaf het oppervlak 'aangevreten'
worden. Op basis hiervan wordt de afname
aan materiaal afhankelijk gesteld van het
beschikbare oppervlak:
f I = - C * A
dt
Dit komt overeen met een afname van de
diameter:
dD _ K
met als verband tussen deze vergelijkingen:
2
K« = C' *
RHO(i)

2.4. Coagulatie
Als gevolg van coagulatie worden er
aggregaten van deeltjes gevormd. Hierdoor
zal de gesuspendeerde stof sneller bezinken.
Het aantal afzonderlijke deeltjes zal
tengevolge van de coagulatie afnemen.
Deze afname isweer te geven als:
dN.
•ON2

Voor de afbraak van een gram organisch
materiaal van gemiddelde samenstelling is
1,63gram zuurstof nodig. De volgende
modelvergelijkingen zijn dan ook toegepast:

De constante C wordt beïnvloed door parameters alsde temperatuur, de turbulentie en
de verschillen in afmeting tussen deeltjes [1].

[D(i,t+dt) 3 -D(i,t) 3 ]
OX (t+dt) = OX(t)- 1,63 *dM

In het hier beschreven waterkwaliteitsmodel
is de coagulatie echter sterk vereenvoudigd
weergegeven. Er wordt aangenomen dat
twee deeltjes uit eenzelfde diameterklasse
met elkaar verkleven, zonder dat dit gevolgen

De afname van het zuurstofgehalte van het
water tengevolge van deze afbraakprocessen
wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de
optredende reaëratie, welke volgens de
bekende eerste-orde vergelijking is
opgenomen [6,8, 9).

dt

D(i,t+dt) = D(i,t)-K s s *dt
dM(i) = N(i) *I *PI *RHO(i)*
6

2.6. Parameters
De modelvergelijkingen bevatten een aantal
parameters. Deze zijn deelsdoormetingen in
de gracht te Lelystad bepaald, deelsook uit
de literatuur overgenomen. Uit geleidbaarheidsmetingen tijdensen nabuienzijn de
dispersieconstanten alsvolgt geschat:
K(stromend) = 5 *K(stagnant)
K(stagnant) = 8,0 * 10" 4 m 2 /s
De constante die de diameterafname van de
gesuspendeerde stof bepaalt moet afgeleid
worden uit een vergelijking van de modelresultaten met metingen in de gracht.
Een numerieke evaluatie van de uitgevoerde
metingen isophetogenblik nogniet mogelijk.
Globaal wordt deze constante gesteld op:
K ss = 0,58* 1 0 " " m/s
Een groot aantal van de parameters is
temperatuurafhankelijk, ook in het model.
Hieronder vallen de viscositeit, de reaëratieconstante en alle afbraakconstanten.
In verband hiermee isde watertemperatuur
als modelparameter opgenomen. De temperatuur wordt beschreven alseen sinusfunctie
van de tijd, waarbij het gemiddelde en de
dagelijkse variatie afhangen van het seizoen.
3. Modelresultaten
3.1. Berekeningsregen
Met het beschreven model isde reactie van
de gracht op een lozing vanuit het regenwaterriool gesimuleerd. De gracht nabij de
wijk Bastion in Lelystad heeft een gemiddelde
diepte van 0,8 m en een breedte van ca.
2,7 m. Ten behoeve van de modellering is
deze waterloop verdeeld in segmenten V„
met een inhoud van 5 m3. In de afb. 1 en 2
zijn de afVoerverlooplijn en het pollutogram
van de afvoer weergegeven. De vorm hiervan
isgebaseerd op de gemeten afvoer van
20 september 1982 [11]. De totale afvoeren
de vuilvracht zijn afgeleid van de metingen
gedurende 1983. In dat jaarwerd de hier
gekozen afvoer in 15% van alle buien
overschreden. De vracht gesuspendeerde stof
werd in 10% van de buien overschreden.
De verdeling van de gesuspendeerde stof
over de verschillende diameterklassen en
over de organische respectievelijk anorganische fracties isin tabel I weergegeven.
Voor de verdeling organisch/anorganisch is
wederom uitgegaan van de metingen in
Bastion. Met betrekking tot de afmetingen
van de deeltjes zijn echter alleen schaarse
literatuurgegevens voorhanden [7],
3.2. Grachtwaterkwaliteit
De modelresultaten met betrekking tot de
gevolgen van de beschreven lozingvoor de
gracht zijn weergegeven in de afb. 3en 4.
Afb. 3 geeft een overzicht van de waterkwaliteit van de gracht op verschillende
tijdstippen na de lozing. In afb. 4wordt de

348

TABEL II — Gebruikte symbolen.

TABEL I- Indeling vangesuspendeerde stof inklassen (gewichtspercentagesop basis vandroge stof).
Diameter
range
pm

Rekendiameter

>62,5
15,0-62,5

63.0
39,0
12,0
5,9
3.9

Klasse

7 . 8 - 15,6
3 . 9 - 7,8
<3,9

Pereentage
t.o.v. totaal

Waarvan
organisch

anorganisch

%

%

%

32,0
23,0
16,2
4.6
24,2

Totaal gemiddelde

25
30
35
40
45

75
70
65
60
55

Omschrijving

A
A(i)

oppervlak gesuspendeerde stof
oppervlak van grens tussen twee
eenheidsvolumina
afbraakconstante voor
gesuspendeerde stof
wrijvingscoëfficiënt
concentratie (klasse, tijd)
deeltjesdiameter (klasse, tijd)
gravitatieversnelling
dispersiecoëfficiënt
afbraakconstante bacteriën
afbraakconstante opgeloste stof
afbraakconstante voor
gesuspendeerde stof
concentratie opgeloste stof
aantal bacteriën op tijdstip t
niet-gecoaguleerde deeltjes
uit klasse iop tijstip t
gecoaguleerde deeltjesparen
uit klasse iop tijdstip t
zuurstofgehalte water
coagulatiekans voor deeltjes
uit klassei
dichtheid water
dichtheid gesuspendeerde stof
getal van Reynolds
zuurstofgebruik bij afbraak
van opgeloste stof
bezinkdiepte (klasse, tijd)
bezinksnelheid (klasse)

C'
Cd

c(i,t)
D(i.t)
g

32,5

100,0

Notatie

K
verdeling van het bezonken materiaal over
het lengteprofiel op verschillende tijdstippen
gegeven.

afneemt, en alleen de lichtste (organische)
deeltjes overblijven.
Opmerkelijk ishet feit dat het specifiek
oppervlak van de gesuspendeerde stof aanmerkelijk langzamer afneemt dan de massa.
Dit betekent tevens dat geadsorbeerde
stoffen langer in 'oplossing' blijven.
Bovendien ishierdoor deverspreidingvan de
gesuspendeerde stof over het lengteprofiel
van de gracht op basis van het specifiek
oppervlak veel groter dan op basisvan de
massa. Ook de piek in bezonken materiaal
ligt voor de massa en het specifiek oppervlak
op verschillende plaatsen. Het meeste
bezinksel en het meest verontreinigde
sediment kan dus op verschillende plaatsen
voorkomen.

3.3. Discussies
De modelberekeningen geven enkele
interessante resultaten te zien. Zo blijkt dat
al direct na de lozing de piekconcentraties in
belangrijke mate afgenomen zijn ten opzichte
van de pieken inhet pollutogram. De afname
bedraagt 5 0 % voor de B Z V " , 8 5 % van de
opgeloste stof voor de bacteriële verontreiniging en 9 0 % voor de massa van de
gesuspendeerde stof. Deze percentages zijn
bepaald ten opzichte van de concentraties in
de afvoer. De verklaring van deze snelle
initiële afname van de piekconcentraties kan
gevonden worden in de bezinking van het
zware materiaal en in de dispersie.
De zwaardere en groteredeeltjes belanden in
korte tijd nabij het lozingspunt op de bodem
van de gracht. Bovendien isin de beginfase
sprake van stromend in plaats van stagnant
water en bestaat er een grotere concentratiegradiënt. De dispersiesnelheid isdan relatief
groot. Na enige tijd vermindert de afnamesnelheid doordat de concentratiegradiënt
Aß. 1 - Hydrogram

Uit de berekeningen blijkt dat de waterkwaliteit in de gracht gedurende ca. 1,5 dag
na de lozingdirect door deze lozing beïnvloed
wordt. Dit resultaat wordt bevestigd door
waarnemingen in de gracht. Een groot deel
van de gesuspendeerde stof blijkt in deze
periode te bezinken. Tenslotte isgebleken
dat de verspreiding van de gesuspendeerde
stof in belangrijke mate beïnvloed wordt
door de menging (dispersie).De verspreiding

kb
ko
K ss
M(0,t)
N(b,t)
N(l,i,t)
N(2,i,t)
OX(t)
P(i)
RHOw
RHO(i)
Re
RM
SDP(i.t)
v s (i)

Eenheid
m 2 /m 3
riv'
kg/m 2 s
kg/m-1
m
m/s 2
2
m /s
-/s
-/s
m/s
kg/m 3
-/m3
-/m3
-/m3
kg/m 3
-/s
kg/m 3
kg/m 3

kg/kg
in

m/s

en bezinking van de gesuspendeerde stof zal
tot gevolg hebben dat de waterkwaliteit van
het stilstaande water in een groot deel van de
gracht gedurende langere tijd beïnvloed kan
worden vanuit het sediment.
4. Slot
Uit de voorgaande beschouwing is gebleken
dat het goed mogelijk iseen groot aantal
waterkwaliteitsvariabelen modelmatig te

Aß. 2 - Pollutogram van de neerslagafvoer.

van de neerslagafvoer.
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Behandeling vanwaterdoormiddel vanultra-violet licht

1. Grondbeginselen
De kiemdodende werking van zonlicht werd
reeds in 1877beschreven [lj.Ook werd inde
Oudheid al gemeld dat het goed was drinkwater aan het zonlicht bloot te stellen [2].
Zonlicht, zoals het de aarde bereikt, heeft
nochtans een UV-spectrum dat grotendeels
samengesteld isuit golflengten van boven de
290 nm, dat wil zeggen minder actieve
stralingen.
Desinfectie door UV-licht moet in wezen
beschouwd worden alseen fotochemisch
proces, waarbij om actief te zijn, het
fotoquantum moet worden geabsorbeerd.

W. J. MASSCHELEIN
Directeur bijde
Brusselse Intercommunale
Watermaatschappij

Voorwoord
De problematiek van de vorming van organochloorverbindingen die ontstaan bijde behandeling en de
nadesinfcctie van drinkwater met chloor, heeft het
onderzoek naar alternatieve ontsmettingsmiddelen
gestimuleerd. Bestraling met ultra violet-licht is daarbij
één van demogelijkheden. Meer intensieve bestralingzou
eventueel chemische behandeling mogelijk maken.
Bij de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij
wordt UV-desinfectie met succes sindsdejaren vijftig
toegepast voor het veiligstellen van de waterkwaliteit bij
lokaal gebruik, waarbij vóór de eigenlijke nadesinfcctie,
water aan de grote toevoerleidingen wordt onttrokken.
Deze bijdrage beoogt de huidige stand van kennis samen
te vatten met het oog op verdere ontwikkeling van deze
techniek in de waterbehandeling.
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Daarbij moet de energie van het quantum
voldoende groot zijn om een onomkeerbare
wijziging in de energieniveaus van de
absorberende molecule(n), te bewerkstelligen. Bij bacteriën wordt de grootste
quantumdesactivering bereikt bij 265 nm.
Dit komt overeen met het absorptiespectrum
van DNA dat bijdezegolflengte, vooral door
de wijziging van de pyrimidinebasen wordt
beïnvloed. De meest geformuleerde
hypothese voorde kiemdodende werkingvan
UV-licht berust dan ook op de fotochemische wijziging van de pyrimidinebasen
van DNA, in het bijzonder door de vorming
van thymine-dimeren en secundaire
thymine-cytosine en cytosine-cytosinedimeren (afb. 2).

L G ========== c -

H

T
- G======

_ T ===== ===== A -

_c===== ===== G -

JH

toegeschreven aan de vorming van groeistimulerende necrohormonen.
Bij overdosering kan een toename van
mutaties optreden, met daarnaast
chromosomiale afwijkingen bij bacteriën,
chemische wijzigingen in cellulaire
bestanddelen enveranderingen inde fysische
eigenschappen. Indien een voldoende
stralingsdosis noodzakelijk isvoor de
doeltreffendheid van de methode, wordt
overdoseren toch best vermeden:
conventionele doses voor intensieve
desinfectie met UV-licht bereiken echter
amper 10% van de dosis nodig voor
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Afb. 2 - (Schematisch) Vorming vanhet thymine-dimeer.

Bij onvoldoende bestraling kunnen herstelmechanismen optreden. Men onderscheidt
hierbij de zgn. 'dark-repair' en de
'photo-repair'-schema's (zie afb. 3).
In sommige gevallen werd bacteriële nagroei
van banale kiemen vastgesteld [3].Dit effect
is hetzelfde alsvoor andere chemische
desinfectiemiddelen, maar ishier, alle
factoren in acht genomen, minder uitgesproken. Voor UV wordt dit effect
Afb. 3 - Herstelmechanismen.

Afb. 1- Absorptie door bacteriecellen.

belangrijke fotochemische wijzigingen van
opgeloste organische stoffen zoals
bijvoorbeeld de doses toegepast bij de
bereiding van kiemvrij inspuitwater [4,5].
Verdere opziekingen worden in het
vooruitzicht gesteld in verband met
fotochemische wijzigingen, bijvoorbeeld van
polycyclische aromaten.
Om technische redenen wordt thans in het
algemeen gebruik gemaakt van de ionisatie
van kwikzilverdampen waarvan het maximum
emissierendement bij 253,7 nm ligt.
De desinfectie door UV-bestraling mag niet
worden toegeschreven aan de vorming van
ozon of aanverwante radicalen waarvoor
golflengten onder de 220 nm nodig zijn,
bijvoorbeeld de 185 nm-lijn en de bestraling
van lucht of zuurstof [6,7]. Waterstofperoxyde en ozon absorberen het 254 nm* Uitgebreide versie vaneen lezinggehouden inhet kader
van de Postakademiale Vorming Gezondheidstechniek.
T.H. Delft (mei/juni 1985).
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quantum onder vorming van radicalen
(hydroxy of hydroperoxy) de in enkele
gevallen werden beschouwd alsde effectieve
desinfectiemiddelen. De graad van synergie
tussen UV, ozon en waterstofperoxyde die
kan ontstaan, vergt nog verder onderzoek.
Hier zij vermeld dat bij lage concentraties,
bijvoorbeeld onder 0,6 M H 2 0 2 , het effect
over het algemeen synergisch is.Een factor
van 4.000 x werd gerapporteerd in de
literatuur [8], Bij hogere concentraties aan
H 2 0 2 kan het effect verminderen door
competitie bij de absorptie van het 254 nmfoton.
—Indien ozon aanwezig isin het water, kan
het door de 254 nm UV ineen geheel van
radicalaire oxydaties worden betrokken
waarvan belangrijke fasen blijken te zijn:
0 3 + h v - 0 2 + 0('D)of(3P)
0('D) + H2O-2OH0
Het huidig onderzoek aangaande UV-0 3 techniek betreft eerder de chemische
oxydaties dan de desinfectie van water door
middel van bestraling.
—Voor de volledigheid dient nog de
potentiële vorming van de zogenaamde
Kolbe-radicalen te worden vermeld door
UV-bestraling van carboxyzuren. vooral
wanneer H 2 0 2 aanwezig is.
2. Doelstellingen vandeze bijdrage
—Gezien de meerdere jaren ondervinding
met desinfectie door UV-licht bij de
Brusselse Intercommunale Watermaatschappij iseen evaluatie mogelijk van
deze techniek, waarvoor thans een
vernieuwde belangstelling bestaat als
alternatief voor chloor.
— Er bestaan weinig of geen nauwkeurig
bepaalde ontwerpregels voor het
dimensioneren van de apparatuur. Op basis
van onze praktische ondervinding wordt
gepoogd een staat hierover op te maken.
—De meeste publikaties gaan uit van
bestaande reactoren, dus empirische

kwikzilverlamp worden uitgezonden zijn [11,
12] : 290 nm : 4 , 5 : 3 0 0 n m :35;
313 nm : 35;330 nm :25;340 nm :25;
340 nm : 20; 366 nm :280; 405 nm :320.

gegevens. Een bruikbaar overzicht van de
dosis-effect relaties blijkt noodzakelijk en
wordt hierin opgesteld.
- De kinetika van de UV-desinfectie met
inbegrip van de effecten van menging en
bijkomende Synergien in de praktijk worden
hier eveneens nader belicht.

Meer recent zijn lage druk-lampen
ontwikkeld met een hoge specifieke
elektrische lading, die 50 tot 70 maal hoger
ligt dan deze van de klassieke lage
druk-kwikzilverlampen.
Het totaal optisch rendement blijft echter
ongewijzigd, bijvoorbeeld 15%,zodat deze
lampen toelaten grotere volumes of debieten
te behandelen in een kleinere reactor.
Hierdoor worden de installatiekosten
gedrukt. De levensduur van deze (dure)
lampen isevenwel korter.
Verder werden Xenon-Antimooniodidedruklampen ontwikkeld. Hun UVrendement isongeveer 12% en de lamp is
polycymatisch (afb. 4). Hoewel de intensiteit
bij 254 nm slechts een gedeelte van de totale
UV-intensiteit vertegenwoordigt isde
lineaire energie bij deze golflengte toch nog
hoog,zodat dezetechnologiegeschikt isvoor
het behandelen van grotere debieten in een
installatie van geringe omvang.

3. Factoren bijdekeuze vanlampen voor
UV-desinfectie
3.1. Emissierendement
De tot nu tot meest gebruikte UV-bronnen
voor de desinfectie van water zijn laag-druk
kwikzilverargon emissielampen. De dampdruk aan Hg bedraagt hierbij 10~2tot 10"3
mbar. Het voordeel ervan isdat de
elektrische voeding kan gebeuren door laagspanning, maar dit gaat enigszins gepaard
met een lager lineair emissierendement.
De laagdruk Hg-emissielamp iseen
monocymatische UV-bron waarvan meer
dan 80% van de UV-intensiteit in de
resonantielijn van 254 nm wordt uitgezonden. Meestal worden lampen met
vooraf opgewarmde kathode aangewend
gezien hun UV-emissierendement : W(UV)/
W(e) = 0,25 tot 0,45. Fluctuaties van 15%
tot 3 0 % zijn mogelijk [3,9, 10].De lampen
met opgewarmde kathode hebben dus een
starter nodig die het ontladingsgas moet
opwarmen. Het optisch rendement van een
koude-kathode lamp islager, bijvoorbeeld
1.5 tot 2 % van het elektrisch vermogen
[9, 10]. Deze lamp wordt dus minder
aangewend in de praktijk, maar kan goed
worden opgesteld in apparatuur voor onderzoek, aangezien er geen startperiode nodigis
en de lamp direct kan worden gevoed met
normale stroombronnen zoals 220V, 50 Hz.

3.2. Spectrale verdeling vande emissie
De kiemdodende werkingdoor UV-bestraling
is een fotochemisch proces dat berust op de
absorptie van fotonen (of quantumenergie) : hu,.Voor de golflengte van
253,7 nm vertegenwoordigt de waarde van
één Einstein.
NA h e

2.122 10"6

of, omgekeerd, 1 J = 1Ws
Einstein.

- Middendruk- en hoge drukkwikdamplampen zijn polycymatische bronnen.
Het totaal UV-rendement ten opzichte van
het elektrisch vermogen bedraagt zelden
meer dan 5 tot 10% en hiervan wordt dan
nog enkel een gedeelte bij 254 nm
uitgestraald (zie afb. 4).
Typische voorbeelden van relatieve intensiteiten (in Jm" 2 s _1 ) die dooreen hoogdruk-

Afb. 4 - Spectrale verdeling van de UV-intensiteiten (typische voorbeelden).

130,9 Wh = 471,27 J

Wanneer, in de literatuur de dosiswordt uitgedrukt [13]in Einstein per volume, bijvoorbeeld 1Einstein (253,7 nm)perml,isde
overeenstemming 1E/ml = 4,71 109 J/m 2
ofwel 4,71 108mWs/cm 2 . De meest
aangewende eenheid isdan 10~8E/ml, wat
overeenkomt met 47,1 J/m 2 of
4,71 mWs/cm 2 . Normaal moet dedosissteeds

Afb. 5 - Invloed van de temperatuur op de emissie-intensiteit van kwikzilverlampen
II: met kwartsisolatie; 2: zonder kwartsisolatie).
110
MOO
LU

jjj 9 0
LU
O 80
LU

•^

Lf

!

^c

/

i

-

cr 70
u- 60
LU
H 50
<
LU 40
er

f'

TT
_,
c)

•'

30
r'

20
0

5

10

1 5

20

25
1

352

100

I

0>

/

y

/

y'

/
/ O P T I S C H GLAS

/

1
1

/
/
;
;

40

i

/
/

\
20

160

/

200

1
240

/
280

320

/

/

' NORMAAL
GLAS

360

40C

— " A Inml
Afb. 7- Transmissierendement van materialen.

Afb. 6 - Uitgestraalde UV-energiein functie vandeelektrische spanning
11 - koude kathode-Hg-lamp; 2 -warme kathode-Hg-lamp).

in Jim2 of mWslcm2 worden uitgedrukt.
Enkele typischegegevensoverde parameters
betreffende de doeltreffendheid van de
UV-emissie zijn in tabel Iaangegeven.
De producenten van UV-lampen en meer
bepaald, de bouwers van UV-desinfectieeenheden zouden steeds de UV-efficiëntieparameters van de lampen nauwkeurig
moeten aangeven. Om onderlinge vergelijking mogelijk te maken, zouden ook de
auteurs deze efficiëntieparameters in hun
publikaties moeten aangeven.

De optimale temperatuur voor de uitstraling
van 254 nm-licht isongeveer 40 °C[14].
De meer recente Sb-Xe-lampen hebben een
breder temperatuurbereik (-20 tot 70 °C).
Hg-lampen zonder bijkomende isolering in
kwarts en met een luchtlaag tussen damp en
isoleringsbuis worden voordedesinfectie van
water niet aanbevolen, vanwege de
schommelende watertemperatuur.
Ontwerpregelszijn:
—rekening houden met de laagst voorkomende watertemperatuur',
—een Startperiode van ongeveer 5 minuten
voor de opwarming en het bereiken van het
volle rendement;
—geen automatische start-stop-principe
toepassen infunctie vanhetdebiet, tenzij met

3.3. Invloed van de temperatuur
De uitgezonden intensiteit van UV-bronnen
iseen functie van de temperatuur van het
ontladingsgas zoals bijvoorbeeld in afb. 5
wordt aangegeven voor Hg-laagdruklampen.

TABEL I- Algemene karakteristieken vande UV-Hg-emissiebronnen*
Hg/A
laagdrukwarme kathode

Brontype

2

Gasdruk

10"M0~ m bar

Hg/A laagdruk-k oude kathode**
voorverwarmd
type
3

2

10" -10" m bar

glociontlading
2

10"M0" m bar

Hg laagdruk hoog
rendement

Hg/A
middendruk

Sb/Xe
hoogdruk

draaggas

1-3 bar

1 bar
direct
indien
(<50°C)

3-5 min.

direct

direct

5 min.

5-8 min.
niet herstartbaar

0,45

0.4-0,6

0,85

30

>40

30-40
(60)

0.2-0.3

0.06-0.1

0,013

615

3-7

3,5-4.5

UV-efficièntie (%)
W(UV)/W(el)
U V - C % van totaal UV

0.24-0,45

0,15-0,2

0,015

0,2

0,07-0.12

0.12

80-90

85

85

85

10

50

Gemiddelde levensduur
(uren)

7.000
10.000

15.000

2.500

2.000

4.000

7.000

40

40

40

40

40

-20 à + 7 0

Startduur
Specifieke elektrische ading
(W/cm gloeizone)
UV-energie (W/cm)
van gloeilengte

Optimale temperatuur °C

* 'Maximaal-druk' Hg-vonklampen (30-100 bar) metT)j — 1 tot 2worden minder gebruikt voordesinfectie van water.
** Het koude-kathode-typezendt meervacuümUV-lichtvangolflengte 184,9mm uitdan hettypemetopgewarmde kathode.
Opmerking:

Lampen gebaseerd op de techniek van continue gasontlading worden nog niet toegepast inde hier
behandelde aanwending.

een aangepaste tijdsprogrammatie voor het
waterdebiet. Midden- en hoge-druk
Hg-lampen vergen een hoogspanning en
kunnen niet tegen snel herhaalde opstarting;
- de bestralingsduur moet nauwkeurig
bekend zijn. Dit geldt vooral voor
experimentele testen. Bij deze laatste moet
de uitgestraalde intensiteit stabielzijn, anders
moeten correctiefactoren worden ingevoerd
[15].
Gezien de invloed vande temperatuur ophet
emissierendement isde UV-technologie
geschikt voor desinfectie, na filtratie, van de
teruggevoerde deelstroom van opgewarmde
zwembaden, waarvan de temperatuur over
het algemeen 35-39 °Cbedraagt. Proeven
hebben de efficiëntie van de methode
aangetoond met een terugvoerfrequentie van
2 h" 1 en dit ondanks het feit dat de
UV-methode geen restconcentraties aan
actief oxydanswaarborgt [16].
3.4. Invloed van despanning vande
elektrische voeding
De totale uitstraling van UV-energie hangt
praktisch lineair af van de schommelingen in
de beschikbare elektrische spanning (zie
afb. 6).
Ontwerpregel:
Rekening houden met de uitgestraalde
energie bij de laagste spanning die optreedt.
3.5. Transmissie en weerkaatsing vanhet
UV-licht
Veroudering van de materialen
Het doorlatingsvermogen van optisch kwarts
bij 254 nm bedraagt ± 8 5 % van de uitgestraalde intensiteit. Speciaal gesmolten
kwarts kan tot 95% doorlaten. Het transmissierendement bijverschillende golflengten
is in afb. 7 aangegeven.
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Volgende commentaar kan worden gemaakt
aangaande de transmissie door 1 mm
laagdikte:
— Pyrex 9741 (relatieve kostenfactor
= 1): 40 tot 70% doorlating van 254 nm.
geen transmissie van 185 nm. Snel verliesin
transmissievermogen, bijvoorbeeld reeds
30% verlies na 100 uren bestraling.
—Vycor 791 (relatieve kostenfactor
= 2.5) : 8 5 % transmissie bij 254 nm. Geen
doorlating voor golflengten onder de
210 nm; 2 tot 2.5% verlies na 100 uren
bestraling en 13%na 200 uren.
—Kristalkwarts (relatieve kostenfactor = 5) : 87% transmissie bij 185 nm.
—Smeltkwarts (relatieve kostenfactor = 3.3) : 87% transmissie bij 185 nm,
9 3 % bij 194 nm en 98% bij 254 nm.
— Kel-F: laat de 254 nm golflengte door
maar ontaardt door bestraling met UV-licht.
— PTFE: laat 45 tot 65% door bij 265 nm,
maar ondergaat veroudering (thans nog niet
kwantitatief bepaald).
De gegevens van afb. 7hebben enkel een
indicatieve waarde. De werkelijke resultaten
kunnen afhangen van de zuiverheid van het
gebruikte kwarts. Het blijft nog steeds
wenselijk dat het voor desinfectie gebruikte
materiaal zogenaamde vacuüm-UV niet
doorlaat, om meer algemene fotochemische
reacties te beperken.
Het weerkaatsingsvermogen van de
materialen speelt een bijzondere rol bij de
zogenaamde indirecte bestralingstechniek
van het water, waarbij de lampen buiten het
water worden geplaatste en het UV-licht in
de gasfase wordt weerkaatst naar het water
toe. Volgend weerkaatsingsvermogen voor
de 254 nm-golflengte kan worden vermeld:
—Aluminiummetaal of gemetaliseerde
Al-verf: 75-80%.

3000U

Afb. 9-Afnamevan deirradianlieinfunctievan deafstandtenopzichtevandelamp.

- Roestvrij staal (AISI 304. 316): minder
dan 2 5 % .
- Chroom: 4 5 % .
- Nikkel: 38%.
- PVC: ongeveer 1%.
- Pleisterwerk: 40-60%.
- Vrije wateroppervlakte: 4%.
- Porcelein: 5%.
- Glas: 4%.
- Magnesiumoxyde en/of calciumcarbonaat: 70 tot 80%.
- Industriële reflectoren: ongeveer 55% (in
het algemeen).
- Lampzwarte verf 1%;(kan voor proeven
worden aangewend).
Neerslagen en afzettingen op de buitenwand
van ondergedompelde lampen of de
thermische isoleerbuizen kunnen dus een
belangrijke rol spelen in het rendementsverlies. De montage moet dus gemakkelijk
onderhoud en reiniging toelaten. Voorher
reinigen wordt aanbevolen een optische doek
bevochtigd met alcohol of ammoniawater te
gebruiken. Bij calciumcarbonaatneerslagen
kan een 6% oplossing citroenzuur of azijnzuur worden aangewend. Natuurlijk moeten
abrasieve detergenten, schuurmiddelen en
polijstoliën of vetten worden vermeden.
Benevens de specifieke aspecten van de
verschillende technologiën kunnen enkele
algemene ontwerpregels worden afgeleid uit
de beschouwingen in verband met
weerkaatsing:
- Als het water stagneert wordt de laag
rondom de lampopgewarmd en wordt de
vorming van minerale neerslagen versneld.
Het beste isom de lampen niet te monteren
in de gedeelten van de waterkringloop waar
stagnering optreedt. De lampen dienen dus
liefst bij de toevoer naar de reservoirs of
watertorens te worden opgesteld. Hier zijn

de schommelingen in het debiet geringof
soms nul in tegenstelling tot de variaties (dag
—week) die bijde uitlaat optreden. Een meer
optimale dimensionering isdusmogelijk bij
de opstelling aan de toevoer. Wel moet
worden gezorgd voor een degelijke sanitaire
afscherming van het reservoir om secondaire
besmetting te voorkomen. Een andere
oplossing isde geautomatiseerde start-stopmethode in functie van de debietschommelingen of eventueel een verder
gevorderde intensiteitsautomatisering.
Deze laatste methode brengt een versnelde
veroudering van de lampen met zich mee en
neemt het gevaar voor bezinking niet weg.
Ze isechter bedrijfszekeren toepasbaar voor
grotere installaties.
Voor onderhoud, reinigingen vervanging
van de lampen en bijbehoren worden de
stralers dikwijls in een by-pass-systeem
gemonteerd. Deze opstelling vergt volledig
dichte en bedrijfszekere afsluiters om iedere
besmetting door onbehandeld water uit te
sluiten. In sommige officiële voorschriften
[17]wordt het by-pass-systeem verboden om
slechte werking alsgevolg van lekkage te
vermijden. Dit isechter ten koste van de
bedieningsmogelijkheden vande apparatuur.
3.6. Veroudering van destralers
De uitgestraalde intensiteit door de lampen
verzwakt in functie van de gebruikstijd.
(Zie afb. 8 voor lage druk-kwikzilverlampen). Als hoofdoorzaken voorde afname
in intensiteit moeten de veroudering van het
kwarts en de afzettingen van geoxydeerd
kwikzilver of andere metalen door slijtage
van de electroden worden vermeld.
Voor Xe-SbI 3 -lampen wordt een zelfde
veroudering vastgesteld alsvoor lage drukHg-lampen. Hg-lampen met hoge specifieke
intensiteit zouden ongeveer twee tot
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Afb. 10 - Gevoeiigheidsproßel vandetectoren infunctie vande invalshoek
(1:cosinusoïdale meetcel; 2: cylindrische meetcel).

viermaal zo snel verouderen als lage drukHg-lampen. Hoge druk Hg-lampen
verouderen ongeveer tweemaal zosnel als
lage druk-Hg-lampen.
Gevolgen voor de ontwerpregels:
— De ontwerpintensiteit kan het best worden
gebaseerd op de waarde na 1.000 tot
1.200 uren stralingstijd, dat wil zeggen op
ongeveer 75% van de oorspronkelijke
intensiteit.
- Na 7.500 tot 10.000 uren continue
werking verzwakt de intensiteit tot 60-65%
van de originele.Bijgevolg moeten de lampen
ten minste éénmaal per jaar worden
vervangen,zelfsindien hungedrag schijnbaar
correct blijft.
—Deze aanwijzingen gelden enkel voor lage
druk-Hg-A-lampen en dienen te worden
aangepast voor andere specifieke
opstellingen.
- De veroudering tewijten aan het opstarten
is gelijk aan die van één bedrijfsuur.

Afb. 11 - Distributie van de relatiedosis/doding voor a:enterobacteria, b: spoorvormende bactérien en c: fungi.

waarin d de afstand isgemeten vanaf het
lampoppervlak tot aan het bestraalde punt.
Voor laagdruk Hg-lampen geldt afb. 9.
De in de catalogi vermelde irradiantiewaarden gelden voor stilstaande lucht, bij
20 °C, en gemeten met een cel met een
cosinusoïdaal gevoeligheidsprofiel (afb. 10).
De cylindrische meetcellen geven waarden
aan die sterk afhankelijk zijn van de
invalshoek. Deze cellen zijn meer aangepast
voor bepalingen bij bestraling van kleine
vlakke oppervlakten zoals bijvoorbeeld bij
experimenten in het laboratorium met het
oog op de bepaling van de minimale letale
doses.
Bij onderdompelen in vloeistoffen zoals
water moet men rekening houden met het
totaal uitgestraald UV (254 nm)-rendement
en dient de dosis te worden berekend in
functie van de geometrische factoren van de
reactor (zie § 5.).

I
= intensiteit of ook de bestralingsdichtheid;
t
= blootstellingsduur;
(It)
= bestralingsdosis.
4.2. D 10 -waarde
De zogenaamde D 10 -waarde isde
bestralingsdosis nodig om de beginconcentratie van de kiemen, N 0 , met een
factor 10 te doen dalen. Wanneer 99,99%
doding verlangd wordt iseen dosisvan 4 D 10
nodig/Uit de literatuur [19, 20, 21, 22,23,
24] kunnen een reeks4 D10-waarden worden
afgeleid (zie tabel II).
Een optimale bepaling van de D 10 -waarde
zou moeten gebeuren door de bestraling van
een kiemdikte gelijk aan een monomoleculaire laag verdeeld op een effen
TABEL II - Lethaledoses

(2S4mm).

Organisme

J/m 2 optimale J/m 2 praktische
voorwaarden toepassingen

E. coli

(Opmerking: aanwijzingen over de bedrijfsduur van de aangewende lampen zijn schaars
in de literatuur, waar letale bestralingsdoses
werden bepaald).
3.7. Samen vattende gegevens
De algemene gegevens over de verschillende
technologiën van lampen zijn in tabel I
samengevat.
3.8. Meting van de irradiantie
In de catalogi van de lampenleveranciers
wordt algemeen de UV-irradiantie per
eenheidsoppervlakte in stilstaande lucht op
1 m afstand aangegeven. De lineaire afstand
ten opzichte van de lamp bepaalt de afname
van de irradiantie. Bij voldoende grote
afstanden kan men de zogenaamde
kwadraatsregel aanvaarden'I = Iod" 2 ',

4. Letale bestralingsdoses
4.1. Wet van Bunsen-Roscoe
De wet van Bunsen-Roscoe stipuleert dat in
statistische systemen de kiemdodende
werking kinetisch van de eerste orde is
op basis van stralingsdosis (It),maar niet
op basis van de stralingsintensiteit (I) en/of
de bestralingstijd (t) onafhankelijk van
elkaar [18].
De basisvergelijking voor de kiemdodende
werking wordt dan van pseudo-eerste orde:
N„

exp - k (It)

66

34-76
Enterobacteria (algemeen)
150
S. thyphimurium
Ps. aeruginosa
105
220
Clostridia
Kiemgetal
200 (?)
Legionella pneumophila
7
Resistente baeteriën
(Micrococcus radiodurans) 2.000
SIK)
Acidofiele bacteriën
SS
Bakkersgist
Brouwersgist
66
Saccharomvces Sp.
1.750
Schimmels
130-175
Sporen (humus)
2.000
Colifagen
40
7
Virussen (entero)
Diertjes (Micro)
Nematoden (eieren)
9.000
Microalgen & fytoplankton
2.200
Algen (groen-blauw)
•>

waarin:
N t en N 0 = gemiddeld aantal kiemen in een
bepaald volume respectievelijk na een
bestralingstijd t, en bij de aanvang van de
bestraling;

130-400
240
240
250

•>

500
(~ 500)
320
9

800
250
250
7
1.200
3.500
120
150-1.500*
(5.000)

-

1.000
(10.000-25.000)

De nodige bestralingsduur zou 400 à 500 see. kunnen
bedragen.
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gepolijst oppervlak [22, 23]. Praktische
proeven gebeuren evenwel in werkelijke
reactoren met een niet oneindig dunne
waterlaag.
In een strikt monomoleculair kinetisch
concept zou voor iedere soort kiem de
x D] 0 -waarde lineair moeten variëren in
functie van de fysische bestralingsdosis.
De praktisch waargenomen relaties worden
in afb. 11 weergegeven.
Praktische gegevens in de literatuur voor het
bepalen van de bestralingsdosis zijn meestal
empirisch. Volgende moeilijkheden kunnen
zich voordoen bij de meting van de
bestralingsdosis:
—fotometrische cellen zijn gewoonlijk vlak
en niet direct geschikt omopkorte afstand de
intensiteit vanbuisvormigelampen te meten;
—wanneer demeetcellen aan de buitenwand
van de reactoren geplaatst worden, wordt
niet de gemiddelde intensiteit gemeten;
—diffusie kan een systematische overschatting van de intensiteit met zich
meebrengen;
—absorptie van het lichten correctiefactoren
voor de reactorgeometrie moeten in de
berekeningen worden ingevoerd;
—voorts zijn bacteriën in suspensie
driedimentionale doelwitten voor de
bestraling vanuit de reactor.
4.3. E-coli
E-coli zijn representatieve testkiemen voor
de groepderenterobacteriën. De meeste van
deze bacteriën vergen inderdaad een lagere
letale dosis dan deze voor E-coli. Mogelijke
uitzonderingen die nog verdere bestudering
vergen zijn S. thyphimirium en Ps.aeruginosa.
De gevoeligheid van faecale Streptococcen is
van dezelfde orde alsdeze van E-coli.
Er werd vastgesteld dat water besmet met
E-coli en V.cholerae na bestraling vrij blijft
van V. cholerae zolang er geen E-coli meer
aanwezig zijn. Een test op basis van E-coli
kan dus aangewend worden in streken waar
cholera is uitgebroken [21].
Afb. 12 - Absorptiefactor vande UV-reactor

In de praktijk worden reactoren meestal
ontworpen op basis van de letale doses voor
E-coli. De minimale dosis hiervoor is 160 J/
m 2 . Er wordt echter aangeraden de dosis te
verhogen tot bijvoorbeeld 250 J/m 2 om een
doding van 99,99% te bereiken. Ook moeten
de ontwerpberekeningen worden gebaseerd
op de meest ongunstige voorwaarden inzake
watertemperatuur, veroudering van de
lampen, verlaging in elektrische spanning,
turbiditeit, enz.
De praktische overdimensioneringsfactor
voor de desinfectie van drinkwater dient dus
1,6 tot 1,7 ten opzichte van E-coli te
bedragen. Andere representatieve testkiemen zijn bacteriofagen, Candida
parapsilosis [25],sporen van Bacillussubtilis
ATCC 6633 [26]en Clostridiaperfringens.
De meeste Enterovirussen vertonen
ongeveer dezelfde gevoeligheid voor
UV-bestraling alsenterobacteriën [27],
alhoewel soms langere bestralingstijden
nodig zouden zijn. Dit kan eventueel het
gevolg zijn van inkapseling of groepeffecten,
de zogenaamde 'multihit'of'multisite killing'
die een letale lagfase veroorzaakt.
In vergelijkbare omstandigheden werd
Clostridium perfringens minder gevoelig
gevonden dan het Poliomyelitis A-virus [28].
Deze bacterie kan dan ook worden aangewend als testkiem voor de virusdodende
werking.
Bij laboratoriumonderzoek wordt uitgegaan
van testkiemen die zich in een exponentiële
groeifase bevinden.
4.4. Somskunnen nogbanale kiemen inhet
water teruggevonden worden wanneer E-coli
en Enterobacteriën reeds zijn afgestorven
[29]. De concentratie aan banale soorten
zoals Ps. fluorescens en Ps. cepacia bestraald
in water met een gebruikelijke dosis,zoals
250 J/m 2 bij 254 nm, vermindert met een
factor 10 6 tot 1()8wanneerde cultuur na
bestraling in het donker geschiedt.
In aanwezigheid van licht kan door

fotochemische herstelmechanismen het
kiemgetal hoger komen te liggen dan de
beginwaarde [30].
Acidofiele kiemen zijn ongeveer viermaal
minder gevoelig dan de gewone banale
kiemen.
Wanneer met ondergedompelde lampen
wordt gewerkt mag de elektrische voeding
niet worden uitgeschakeld tijdens perioden
zonder waterdoorstroming om groei van
bacteriën en schimmels op de lampen te
vermijden. Dat kan voornamelijk voorkomen
met Pseudomonas en Achromobacter [31].
4.5. Afsterven van hogereorganismen zoals
diertjes waaronder Gammarus, Daphniae,
Euglena, enz... gebeurt slechts na langere
bestraling, bijvoorbeeld meerdere minuten
bij gebruikelijke lichtintensiteit. De nodige
doses moeten rond 5.000 J/m 2 liggen [32].
UV-bestraling isniet afdoend alsalgendodende behandeling. Wel kan deze
methode worden toegepast voor zwembaden
en aquariums.
5. Geometrische factoren voor
bestralingsreactoren
5.1. Bij het ontwerpen wordt de dosis over
het algemeen berekend op basisvan de
grootste bestraalde wateroppervlakte,
bijvoorbeeld de binnenwand van een
buisvormige doorstroomreactor wanneer de
emissiebron in de asvan de reactor is
geplaatst. Deze benadering iste rechtvaardigen. Immers, indien men de
gemiddelde oppervlakte tussen de buitenwand van de lamp en de binnenkant van de
reactor zou nemen, dan iser een zeer
gedegen axiale menging van het water nodig.
Bijde meest bedrijfsveilige apparatuur wordt
een doseerapparaat in de wand van de
reactor ingebouwd. Dit apparaat laat een
monitoring toe bij het uitvallen van een
stralingsbron of bij een sterke verzwakking
van de uitgestraalde intensiteit na vorming
van afzettingen, enz.

Afb. IJ - Statische geometrische factor infunctie vandeannulaire afstand r-
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5.2. Lichtabsorptie
Volgens de wet van Lambert wordt het
UV-licht door water geabsorbeerd volgens
de formule:

0,04 en 2,2 cm" 1 bewerken
zonder dat door de verbinding zelf direct
toxiciteit voor bacteriën wordt opgewekt.

1 = I 0 10"Ad en log Î2- = Ad

5.3. De wet van Lambert veronderstelt een
puntvormige lichtbron en geldt voor een
oneindig dunne laag absorberende vloeistof.
In een cylindrische reactor ontstaat een
radiaal lichtintensiteitsprofiel, met andere
woorden de bestraalde oppervlakte neemt
toe naarmate de afstand tot de lichtbron
vergroot. Wanneer men bij benadering
aanneemt dat de lichtbron lijnvormig iskan
het lichtintensiteitsprofiel voor een eindige
waterlaag als volgt worden beschreven [25].
(Hierbij wordt uitgegaan van de hypothese
dat een ringvormige reactor een volledige
axiale doormenging ondergaat):

waarin I 0 de invallende lichtintensiteit is,Ide
intensiteit bij een waterdiepte d en A de
absorptiecoëfficiënt. Typische A-waarden
(in cm" 1 ) zijn: gedestilleerd water
0,007-0,01;drinkwater van goede kwaliteit
0,02-0,1; afvalwater na microzeving 0,3-0,4.
Het drinkwater dat in de meeste steden
wordt gedistribueerd heeft over het algemeen
een A-waarde onder 0,1.Nochtansvond men
op sommige plaatsen waarden tot 0,5 [3,14].
Opgeloste ionen zoalsCa, Mg,Na en Al
hebben geen meetbaar effect opde efficiëntie
tenzij wanneer er neerslag komt op de
lampen. Voor concentraties onder 0,4 mg/l
beïnvloedt ijzer de kiemdodende werking
niet, maar bij 1mg/l kan de A-waarde reeds
0,4 cm" 1 bereiken. Organische stoffen zoals
aminozuren bij concentraties van 3-4 mg/l
[33], Orzan Sen tee-extracten met een
kleurindex lager dan 10 °Pt, kunnen de
effectieve lichtintensiteit met 50%
verminderen. Een BZV-waarde van 10mg/l
kan de UV-intensiteit met een factor 4
verlagen [34].Een turbiditeit onder 2,5 mg/l
S i 0 2 vermindert de kiemdodende werking
niet op voorwaarde dat geen afzettingen op
de lampen optreden [28].
Zelfs bijhogere waarden van40tot 100 mg/l
S i 0 2 blijft de kiemdodende werking
verzekerd, maar zijwordt minder
betrouwbaar [35].Zwevende stoffen tot
15 mg/l drogestof brengen deefficiëntie niet
in het gedrang. Soms wordt een voorfiltratie
(10-50 /xm) voorzien met een ingebouwde
kaarsfilter.
In de meeste apparaten isde waterlaagdikte
voor helder water van de orde van 10tot
30 mm, waardoor praktische intensiteitsafname te verwaarlozen is.Als de
UV-bronnen boven het water worden geplaatst isde absorptie in de lucht eveneens te
verwaarlozen. Een gedeelte van het licht
(40 tot 50%) gaat echter verloren door weerkaatsing van de reflectoren. Het verlies door
weerkaatsing op het wateroppervlak kan op
4 % worden geraamd.
Bij de indirecte bestralingsmethode wordt de
afstand in de lucht tot 2à 10 cm beperkt en
de dikte van de waterlaag eveneens tot 2à
10 cm [36].
Fulvinezuur, geïsoleerd volgens de methode
van Christman, kan in experimenten aan het
water worden toegevoegd als natuurlijk
UV-absorberend produkt om mededingingseffecten te onderzoeken [15]. Parahydroxybenzeenzuur, dat bij 244 nm absorbeert [25]
kan bij concentraties van 5 tot 15mg/l de
simultane absorptie door looizuur simuleren
dat wil zeggen absorpties bij 254 nm tussen

Een handige oplossing van de integraal is
N

1
=

N0

5.4. De hypothese volgens dewelke een
UV-lamp een puntvormige lichtbron iswordt
niet algemeen aanvaard. Een andere
benadering iseerst een relatieve of
equivalente lichtintensiteit I re |te bepalen die
rekening houdt met de absorptie:
—voor vlakke kanalen:
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- voor cylindrische reactoren (van binnen
naar buiten):

J o Jr:
I, Al()-A(r-r,)

-) exp — r drdö dl

r

waarin:
O
= waterdebiet (m 3 /s),
k
= Bunsen-Roscoe afsterfconstante
(m 2 /J),
Ij, lp = lichtintensiteit resp. op het
immissiepunt (de kwartswand) en op een
afstand p (Watt),
L
= reactorlengte (m);1 isde lengteveranderlijke,
0
= vaste hoek rond de lichtbron,
rj, T = resp. binnenstraal van de UV-buis
en van de reactor,
E
= lichtextinctie bij 254 nm,
E = In I / I 0 (E = 2,303 A).
Afb, 14 - iMboratoriumreactor ingebruik bijde rifWM.

l()-A(r-r,)

—voor cylindrische reactoren (van buiten
naar binnen):

©

Ir

^

\
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^>

R

iQ-A(R-r)

li

Hier wordt uitgegaan van een statische
reactor dat wil zeggen zonder doormenging.
Voor de meest voorkomende annulaire
reactoren van dit type met bestraling van
binnen naar buiten en A ^ 0,1 cm"1,
bedraagt de transmissiefactor t, voor 1 cm:
logi

<

, JL |0-A,R-r>
r

I,

Io

logx,

indien A = 0,1, T= 0,8. De relatieve
intensiteit wordt dan bepaald doorI r e | = xGI,
waarin G een geometrische factor isvoor de
reactor. De G-factor varieert in functie van
de annulaire afstand r— rj.
5.5. Mengvoorwaarden
Mengvoorwaarden in UV-reactoren spelen
een belangrijke rol bij de opstelling van de
reactoren.
Voorbeeld: Een uitstralingvan 255 mW op
een maximale oppervlakte van260 cm2eneen
r—Tj= 1,7 cm geeft bijeen statische benadering voor A = 0,05 ofx = 0,89 enG = 0,55,

L

255 mW x 0,89 x0,55 = 125 mW

of, per seconde bestraling, 125/260 =
0.48mWs/cm 2 of4,8J/m 2 .
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Afb. 15 - Berekend effect van mengvoorwaarden op dekiemdodende werking.

Bij een axiaal doormengde reactor met
dezelfde opstelling:
2 x4,2 [1- e x p (-0,115 ( 5 , 9 - 4 , 2 ) ) ]
0,115 [(5,9) 2 -(4,2) 2

m

Irel

Io

0,75

0,75x0,255
= 7,4 J/m 2 per seconde
0,226
bestraling.
I,

In de praktijk kunnen de contacttijden
variëren tussen 1 en 300 sec.met als meest
voorkomende waarden 7 tot 15sec. Axiale
menging isgunstig voor de doding; volledige
doormenging moet worden vermeden [15].
Afb. 16 - Afsterfcurven van testkiemen ineen
laboratoriumreactor (beschrijving in 5.5.1.
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Afb. IH- Doorstroomprofielen van reactoren bijde B1WM (19H3) \(1)Midtus katadyn
(2) Sterifilter, (3) Literatuur volgens Severin (42)].

In de meeste commerciële ontwerpen wordt
de mengproblematiek slechts kwalitatief
benaderd met zinnen als 'het water wordt in
aanraking gebracht met de lamp dankzij
tussenplaten zodat alle organismen aan een
maximale straling worden onderworpen', of
'een rooster geplaatst bovenstrooms ten
opzichte van de lampen verhoogt de
turbulentie', en ook 'speciale wieken die aan
de binnenkant van de bestralingsbuis
geplaatst zijn bewerken turbulentie,
waardoor de efficiëntie van de desinfectie
wordt verhoogd'.
Tot op heden kan men geen duidelijke
richtlijnen vinden voorde mengvoorwaarden
in UV-reactoren. Voor bestaande apparaten
kan de snelheidsgradiënt op 30 tot 80 s M
worden geschat.
5.6. In de praktijk iser meestal een letale
lagfase (zie bijvoorbeeld afb. 16).
De gebruikelijke kinetika volgens de wet van
Bunsen-Roscoe kan dus slechts worden
toegepast voor organismen die geen beginweerstand vertonen, zoals de bacteriofaag f2
[25]. In de meeste gevallen moet beroep
worden gedaan op het concept van het
meervoudig inslaan dus 'multi-site' of'multihit killing' of de kinetica van opeenvolgende
reacties.
In de theorie van het meervoudig inslaan
wordt ervan uitgegaan dat een zeker aantal
vitale centra moeten worden geraakt,
eventueel inwillekeurige volgorde, vooraleer
afsterven optreedt. Onder aanname van een
kinetica van eerste orde of pseudo-eerste
orde bij de reactie van de vitale centra (n in
aantal) op het inslaan, kanmen stellen dat de
fractie geraakte vitale centra na een
bestralingstijd t gelijk isaan 1- e " k t .
De waarschijnlijkheid dat nvitale centra
worden geraakt na de tijd t isdan gelijk aan
pt = ( l _ e - k t ) n

De fractie overlevende organismen wordt dan
1 - P f = — = 1 - lM- (-p-k^n
l-e-kl)n
N0
Binominale ontwikkeling van de dodingswaarschijnlijkheid geeft dan
(l_e-ktyi

l-ne-kt+

n(n-l)

- 1- n e " k t
Door deze benadering krijgt men voor de
dodingssnelheid:
N
_kt
,
N
.
—— = n e ofwe og
= log n
ë
ë
N0
N0

kt
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Afb. 17- Genormaliseerde voorstelling vandeafsterving
bij meervoudig inslaan (zelfde resultaten alsinaß. 16).
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In het concept waarbij verschillende centra
moeten worden geraakt ('multi-site killing')
is de n-waarde onafhankelijk van de
aanvangsconcentratie der bacteriën. In dit
geval lopen de afsterfcurven parallel wat hun
lineair gedeelte betreft. In dekinetica van het
meervoudig inslaan ('multi-hit killing')
waarbij eenzelfde vitaal centrum meerdere
malen moet worden geraakt lopen de curven
voor verschillende aanvanesconcentraties
N
van loc — in functie van kt niet parallel.
No
Ook wordt beroep «edaan opeen eenormaliN
seerde voorstelling loe rj- vs. t/t r waarin trde
•N)

de referentietijd is,die onder experimentele
voorwaarden, nodig isom het begin-aantal
kiemen tot een fractie l / e ( = 1/2,303) te
herleiden. Vooraf opgestelde curven voor
verschillende waarden van n laten dan de
bepaling van n toe door interpolatie.
Om de vorming van bacteriëngroepen te
verhinderen (bacterial clusters) kan bij
experimenteel onderzoek 100 mg/l detergent aan het water worden toegevoegd zoals
polyoxyethyleen sorbitan mono-oxalaat
(bijvoorbeeld Tween 80: polyoxyethylensorbitan monoalcate van Merck-Schuchardt.
Artikel 822187).
5.7. In het concept van de stapsgewijze
doding wordt verondersteld dat onder
continue bestraling bacteriën aldan niet
kunnen herstellen. Het afsterven gebeurt
slechts na n of meer inslagen van de fotonen,
kl „ kl
„ kl „
kl
Bi
BO
B,.
Bi
Br
Wanneer wordt aanvaard dat alle k-waarden
van de elementaire stappen gelijk zijn, krijgt
men volgens [15],voor de intermediaire
toestand i,een relatie die de verandering van
de concentratie der organismen in de tijd
weergeeft:
N. - < kIt >' e -k.t
No
i
De fractie overlevende organismen, dat wil
zeggen het relatief aantal dat de n-toestand
(toestand na n-fotochemische reacties) nog
niet heeft bereikt, isdan gelijk aan
N_ =

No

[38].
Verschillende mengmethoden werden
voorzien in bestaande reactoren, zoals het
orthogonaal plaatsen van de UV-lampen in
horizontale doorstroombuizen [39], inbouw
van statische mengers [40], mechanische
wissers [38],monteren van konische
elementen in de buis om cylindrische
doorstroming langs de UV-lamp te bewerkstelligen [37]ofhet plaatsen vande UV-lamp
in de turbulentiezone van een ejector [41].
De specificatie van de mengingskarakteristieken zou integraal deel moeten
uitmaken van iedere reactor die wordt
ingezet voor de desinfectie van water door
middel van UV-licht. Doorstroomprofielen
bij nominaal debiet zouden inde beschrijving
opgenomen moeten worden.

Deze vergelijkingen zijn strikt genomen
slechts geldig voor reactoren met uniforme
intensiteitsverdeling in klaar water, voor
oneindig dunne waterlagen. In hiervan
afwijkende omstandigheden moet beroep
worden gedaan op de vergelijking van § 5.4.
5.8. De mengvoorwaarden vormen een
belangrijke factor voordebeoordelingvande
doelmatigheid van de reactoren.
Voor onderzoek in statische voorwaarden is
een volledige doormenging aangewezen.

6.2. Tabel IVgeeft indicatievewaarden aan
overgenomen uit prospecti van producenten.
7. Besluit
Bij oordeelkundige aanwending en degelijk
onderhoud van de apparatuur en de lampen
heeft UV-licht (254 nm) zijn degelijkheid
bewezen in de praktijk.
Ontegensprekelijke voordelen zijn de
eenvoud van opstelling en de technische
werking. Echter moeten de nodige
voorzorgen worden genomen bijhet uitvallen
van de elektrische stroom.
Klassieke technologieën voor desinfectie van
drinkwater berusten op een ontwerpdosis
van 170—240 J/m 2 maar uit de literatuur
blijkt dat meer aandacht moet worden
besteed aan de geometrie van de reactoren,
de mengvoorwaarden erin en de kinetica van
de desinfectie. De reactoren worden
ontworpen voor een bedrijfsdruk van 10 bar
met algemeen een garantie tot 16bar. Uit de
praktijk blijkt dat de dimensionering van de
nodige bestralingsintensiteit over het
algemeen overschat wordt. Kritische
omstandigheden (turbiditeit, kleur,enz.),die
nader moeten worden onderzocht, voorde

6. Bestaande reactoren
6.1. Voor dereactoren,die thansingebruik
zijn bij de B.I.W.M. zijn de resultaten
aangegeven in afb. 18en tabel III.
TABEL III — Doorstroomtijden van reactoren.

t,/t

t„,/t
t„ 0 /t
t„„/t
Dl

Katadvn
(1)

Sterifilter Allco
(2)

0.34
0.56
0.89
1.7

0,25
0.75
1.15
2
2.7

3,3

TABEL IV — Nominale energie Wie), tenopzichte vannominaal waterdebietbehandeld door UV.
Commerciële naam
Actini (Stout/.)
Advance-Ihle
Allveco
Belgo-nucleaire

W(e
44-120
1.000
60
39-1.560

kit ' y (kit)'

à *

De reactoren zijn respectievelijk 70 en 55%
van het type propstroom.
(De bepaling van de doorstroomprofielen
gebeurde door injectie van geconcentreerd
KCl en meting van de electrische geleidbaarheid).
Wanneer de dispersie-index t 90 /t 10 (t90 = tijd
nodig om 90% van het produkt door de
idem ... 10% ...)
reactor te stromen, t.
hoger isdan 3werkt de reactor alseen
volledig doormengde reactor eerder dan via
een propstroomprofiel. Wanneer directe
doorstroming wordt verkregen isde
verhouding t 10 /t lager dan de helft van de
gemiddelde of nominale contacttijd.

Bij doorstroomreactoren, die in de praktijk
meestal worden gebruikt, geven propstroomreactoren met volledige axiale doormenging
het beste rendement.
In de literatuur wordt aangegeven dat door
aangepaste menging het debiet minstens
viermaal kan worden verhoogd vooreen
gegeven bestralingsdosis ten opzichte van
statistische voorwaarden [37]. Voor
afvalwater wordt een contactfrequentie
(aantal ingeslagen fotonen gedurende de
gemiddelde verblijftijd) van 20 aanbevolen

Berson

BBC
Duker
Enerco

Grantzel
Hanovia
Jabay
Multus-Katadyn
Portacel

Uvaudes (Holzli)
Wallace-Knight
Wedeco

50
(2.000)
10.000
800
100
40-600
600-1.200
1.200-2.500
30-960
SO
40-650
70
50-2.600
210

O (m3/s)

W(e)/nr'

0,6-5,5
8
1.4
1.4
28
0.6
7
20
30
2.8
1,4-20

10-'

10-55
0.8-13
2.8
0.4-7.6
1,9
0.13-7,6
2.8

10"3
ÏO"3

ur1

H)"-'

irr

3

21.8
34.7
15.9
52

Opmerkingen

Sb-lamp
Modulair :5m3/h

10"3

ur3

H)"-'
10' 3

irr3

10~3

ur-'

!()-'

10"3
10"3

Kr'
11)-'

23.1
80
139
7,4
9,9
24
12-34
22,2
7,9
28
10,2
132
20.8

Minimum energieverbruik voor de behandeling van een secondair effluent wordt besch
Opmerking: Indicatieve energiekosten zijn gebaseerd opgemiddelde aanwijzingen van

Hoogdruk Hg-lamp
Indirecte bestraling
Hoge intensiteit lamp
Teflon buizen
Constructie op maat
Middendruk Hg-lamp

Hoge intensiteit lamp
Hoge intensiteit lamp
)uwd alszijnde 42 W/m3,
de producenten.
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aanwending van demethode werden in§ 5.2.
belicht.
Bij afvalwater isde benadering nog meer
empirisch: over het algemeen wordt
uitgegaan van een specifiek energieverbruik
van 42 Wh per m 3 en een gemiddelde
bestralingsduur van 2.5 sec.
Voor meer belastewaters kan beroep worden
gedaan op indirecte bestraling, inbouw van
schrapers inrubber omde lampen tereinigen
[38]en meer doorgedreven mengers.
De reactoren worden dan best met meerdere
eenheden in serie opgesteld. Een ingebouwde
intensiteitsmeter laat een bedrijfsveilige
werking toe.
Bij de keuze van de lampen gaat het vooral
om twee alternatieven: lampen met hoge
lineaire intensiteit (hoogdruk-Hg, Sbl 2 -Xe;
Hg-lampen met hoog rendement) of de
klassieke Hg-lage druk lampen. De eerste
laten een meer compacte hydraulische
installatie toe ten koste van een geringere
levensduur van de dure lampen. Lage druk
lampen zijn heden ten dage goedkoper en
langer bedrijfszeker. In het huidige stadium
van ontwikkelingbestaan noggeen eigenlijke
normen voor UV-apparaten voor waterbehandeling. Richtlijnen hiervoor worden in
deze bijdrage aangestipt.
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Gesuspendeerde stof
• Vervolg vanpagina 349
In het onderzoek van de Rijksdienst voorde
IJsselmeerpolders naar de vuiluitworp van
regenwaterriolen en hun invloed op het
oppervlaktewater wordt op het ogenblik
gepoogd meer inzicht daarin te verkrijgen.
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Ontwerpnorm fotometrie
verschenen
Bij het Nederlands Normalisatie-instituut
verscheen onlangsdevolgendeontwerp-norm
voor water: NPR 6400 Water-fotometrie.
Deze praktijkrichtlijn beschrijft de grondslagen van de moleculaire-absorptiefotometrie en geeft algemene richtlijnen voor
het uitvoeren van fotometrische bepalingen
van gehalten van stoffen in waterige
oplossingen.
Een exemplaar vandeontwerp-norm istegen
vergoeding te verkrijgen bij het Nederlands
Normalisatie-instituut, Postbus 5059,
2600 GB Delft.
Kritiek op deze ontwerp-norm kan
worden doorgegeven aan het NNI vóór
1 oktober 1986.

Gemeente Zaanstad wilschadevergoeding voorvervuilingrivier
De gemeente Zaanstad wil een schadevergoeding van zevenduizend gulden van de
Verenigde Zetmeelbedrijven De Bijenkorf
(ZBB) in Koog aan de Zaan. Het bedrijf
heeft vorige week door een technisch
mankement een grote hoeveelheid glucose
geloosd op het water van de Zaan, waardoor
drie ton viswerd gedood. Degemeente isnog
steeds bezigdodevissenuithetwatertehalen.
Glucose isop zichzelf niet giftig, maar de
afbraak ervan in het water onttrekt zoveel
zuurstof, dat vissen massaal sterven.
Het Hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen te Edam overweegt daarom ook
juridische stappen tegen ZBB, vanwege de
enorme hoeveelheden waterdiehetschapals
gevolg van de lozing heeft moeten uitmalen
op het Noordzeekanaal. Het gingdaarbij om
honderdduizenden kubieke meters water
per uur. (ANP)

Workshop Mutageniteit
In het kader van het European
Environmental Mutagen Society congres,
eind augustus in Brussel, wordt op zaterdag
30 augustus een workshop gehouden over
'Mutagens inwater'. Vooreenbeperkt aantal
belangstellenden die niet aan het congres
deelnemen, bestaat de mogelijkheid om
alleen de workshop bij te wonen. (Kosten
2 0 0 0 - Bfrs).
Inlichtingen te verkrijgen bijdrs.M. A. van
der Gaag, KIWA, tel. 03402-60860.

