Continue meting van restozon in water

Opstelling van de apparatuur

Overzicht
Bij de bereiding van drinkwater moet
tijdens de ozonisatie genoeg restozon gedurende een voldoende lange reactietijd in het
water blijven. De redenen hiervoor zijn
zowel van virologische [1] als van scheikundige [2] aard. Het meten van restozon
in behandeld water is daarom één van de
belangrijkste chemische parameters bij de
waterbehandeling.
Ozon opgelost in water kan zowel potentiometrisch als amperometrisch bepaald
worden. Voor de potentiometrische bepaling
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et de 1'Ozone' die ozonisatoren bouwde
maar die nu niet meer bestaat, werd vroeger
gewag gemaakt van 'elektrochemische
reduktie van ozon aan nikkeloppervlakten'.
Uit vroegere experimenten met de elektrodenkoppels Ir/Au, Ir/Pt en Au/Pt kwam
tot uiting dat deze onvoldoende specifiek
waren [6].
Uit proeven uitgevoerd in ons laboratorium
bleek dat men met het elektrodenkoppel
nikkel-geoxydeerd zilver, ozon in water
kon bepalen zonder wisselwerking van
chloor. Het onderzoek wordt nog voortgezet maar de resultaten die bereikt werden,
laten al een technische uitbating van de
methode toe.

Met succes hebben we gedurende zes maanden continu de restozon gemeten. Enkele
typische resultaten worden hier geïllustreerd.
De restchloor in het gefiltreerde water,
dus vóór ozonisatie, werd continu gemeten
met een 'Clorosis 3'-apparaat met A u / A u
elektroden en konstante aangelegde spanning.
We verwijzen naar de literatuur [7] voor
het waterbehandelingsschema te Tailfer
daar dit een rol speelt bij de interpretatie
van de grafieken.
Onmiddellijk na de filtratie wordt het water
geözoniseerd door twee opeenvolgende injecties. Voor het wassen van een filter
wordt de ingang van de betrokken filter
afgesloten maar het totale debiet wordt
evenredig verdeeld op de vier overblijvende
filters van het modulus. Vooraleer de filter
gespoeld wordt laat men de filter leeglopen
tot juist boven het filtreerzand. Gedurende
deze periode is er dus een toename van het
te ozoniseren debiet met het watervolume

Afb. 2 - Resultaten.
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gebruikt men een Pt- en een Kalomelelektrode [2] en voor de amperometrische een
elektrodenkoppel zoals Au/Cu, Pt/Cu of
A u / A u met een aangelegde gelijkspanning.
Deze methoden worden ook gebruikt voor
de continue meting van restchloor zodat ze
niet specifiek zijn.
Differentiële meting van restozon hetzij
potentiometrisch [3],hetzij amperometrisch
[4]werd reeds aangewend. Met meet met
één apparaat voor en met één na de ozonisatie: het verschil wordt toegeschreven aan
de restozon. Deze methode is echter slechts
veilig wanneer men zeker is dat restchloor
en ozon niet met elkaar reageren. Dit blijkt
het geval te zijn van vrije chloor maar
dikwijls reageert organisch gebonden chloor
met ozon.
De noodzaak bestond dus om een methode
te ontwikkelen voor de continue en selektieve meting van restozon in water.
De methode die gebruik maakt van Acid
Chrome Violet K voor de bepaling van
chloordioxyde, kan ook toegepast worden
op ozon [5,6]. Deze spektrofotometrische
techniek werd in het waterbehandelingsstation van de BIW te Tailfer [7] voor
continue meting van ozon op punt gesteld.
Nochtans blijft deze werkwijze tamelijk omslachtig. Daarom verkiest men voor een
continue-monitoring een elektrochemische
methode.
Bij de Franse firma 'Compagnie des Eaux
* Postadres: Laboratorum BIW, Croquetweg
(Ter Kamerenbos) - 1050, Brussel.

We gebruikten de basistemperatuur voor
restchloorbepaling van de Firma SIS
(Strumenti Industriali e Scientifici - Milano).
We plaatsten elektroden van 30 cm 2 in de
apparatuur (zie afb. 1). De elektroden
werden uit zuivere metalen op maat gemaakt
door de firma Johnson-Matthey & Pauwels
NV, Poincarélaan, 29-31 te 1070 Brussel.
De door het elektrodenkoppel geleverde
stroom wordt door een elektrische omvormer op een 0 - 1 0 mA uitgangssignaal gebracht (standaarduitgangssignaal bij de
BIW).
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van de te spoelen filter ( ^ 120 m 3 ). Bij
injectie van dezelfde hoeveelheid ozon volgt
dan ook een afname van de restconcentratie
aan ozon.
De filters worden gespoeld met grondwater
dat sterk gechloreerd wordt (*%* 1mg/l) en
na het spoelen komt van dit water een
volume van 300 m 3 op een totaal debiet van
2700 m 3 /uur bij de ozonisatie aan.
We meten dan ook een toename van de
restchloor in het gefiltreerde water en een
toename van de restozon na de ozonisatie
daar het grondwater minder ozon verbruikt.
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Uitleg bijafb. 2 en 3
I: Normale toestand: restchloor
ppm; restozon ** 0,3 ppm.
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II: a. Schommeling bij ozonbereiding.
b. Defekt aan de ozon produktieketen.
c. Reserve ozonisator wordt in werking
gesteld, d. Bijregeling tot de gewenste
concentratie.
III: Opvoering van de ozon produktie voor
gevoeligheidstest van de methode.
IV: a en b. Stilvallen van de injectieturbines.
V: Verhoging van de restchloor, maar
de restozonconcentratie verandert niet.
VI: a. Beginfase van de spoeling van een
filter; de restozonconcentratie neemt af
door debietverhoging. b. Verhoging van de
restchloorconcentratie door toevoeging
(na het wassen van de filter) van sterk
gechloreerd grondwater, c. Verhoging van
de restozonconcentratie door toevoeging
(na het wassen van de filter) van minder
ozonverbruikend grondwater.

Boekbespreking
Physiological Limnology

VII. a. De ozonisatie wordt stilgelegd:
de analysator reageert niet op de aanwezige
chloor, b. Het toestel reageert snel op het
terug in werking stellen van de ozonisatoren.

In de door Elsevier uitgebrachte serie:
Developments in Water Science, is als
tweede deel verschenen: Physiological
Limnology, geschreven door dr. H. L.
Golterman.

Besluit

Limnologie of zoetwaterecologie is in hoge
mate een interdisciplinaire wetenschap,
waarin elementen uit o.a. de hydrologie,
de geologie, de chemie en de fysica
bijeengebracht worden. De beperking die de
schrijver heeft aangebracht door het
adjectief: 'physiological' in de titel op te
nemen, betekent echter niet dat de fysiologie
van zoetwaterorganismen het enige onderwerp van dit boek zou zijn. Naast uitgebreide informatie over de levensprocessen
van algen, bacteriën en zoöplankton is met
name ook veel aandacht besteed aan
chemische aspecten. De wisselwerking tussen organismen en hun fysische-chemische
milieu staat centraal. Zo zijn er ook hoofdstukken gewijd aan de kringlopen van

De amperometrische bepaling van restozon
in water met een elektrodenkoppel van
nikkel en geoxydeerd zilver, is praktisch
uitvoerbaar met de gewenste specificiteit en
gevoeligheid.
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fosfaat en stikstof, de chemie van silicium,
spoorelementen, sedimenten en pigmenten,
steeds voor zover van belang voor het
begrijpen van de optredende biologische
processen zoals fotosynthese, stikstoffixatie, periodiciteit en successie, eutrofiëring etc. Besprekingen die de auteur wel
heeft aangebracht hebben betrekking op de
hydrologie, die behalve ruime aandacht
voor stratificatie niet wordt behandeld.
Ook is de behandeling beperkt tot de zoetwaterecologie van stagnerend water (meren,
plassen). Wat overblijft is dan nog altijd
een indrukwekkend breed gebied, bijkans
te groot voor één schrijver om te bewerken.
Blijkens het voorwoord is gemikt op een
studieboek voor doctoraalstudenten. Een
voor een studieboek nogal ongebruikelijke
benadering is gekozen, doordat bij de
meeste onderwerpen na een algemene
inleiding enkele belangrijke recente publikaties op dit gebied worden geciteerd en
van de nodige kanttekeningen worden
voorzien. Het geheel maakt daardoor een
nogal rommelige indruk; wie niet enigermate thuis is in de vakliteratuur op dat
gebied zal het betoog niet gemakkelijk
kunnen volgen zonder de geciteerde
literatuur te raadplegen. Het boek is dan
ook niet in de eerste plaats een algemene
inleiding in de zoetwaterecologie, maar juist
door deze vaak uitgebreide discussies met
vakspecialisten is er met recht sprake van
een studie-boek, zowel voor gevorderde
studenten als voor lezers die, beroepshalve
bij bijv. waterkwaliteitsbeheer betrokken
zijn. Door de goed verzorgde en uitgebreide
lijst referenties en de aanwezige index is het
boek ook een goed naslagwerk, dat een
ingang tot de vakliteratuur geeft betreffende
een groot aantal in de belangstelling staande
aspecten van de limnologie.
De aansluiting bij de bestaande literatuur
betekent ook, dat de vanoudsher soms
nogal vage en weinig exacte formuleringen
en begrippen die in zwang zijn in de
limnologie, overgenomen werden; bijv. in
de passages over de invloed van licht op
de fotosynthese. Anderzijds worden dergelijke formuleringen ook vaak van passende
commentaren voorzien. Een voorbeeld
daarvan is de analyse door de schrijver van
het door Vollenweider gepresenteerde
fosfaatmodel voor meren, dat i.h.a. meer
aandacht pleegt te krijgen dan het verdient
en waarvan Golterman de beperkingen
duidelijk aangeeft.
Het boek is typografisch goed verzorgd,
goed geïllustreerd met tabellen, schema's en
grafieken en stevig uitgevoerd. Voor een
totaal van bijna 500 pagina's is de prijs van
ƒ 125,—toch wel aan de hoge kant, zeker
voor studenten.
L. Lijklema

