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Belangstelling voor
ozon en UV bij
waterfherjgebruik
groeit
TijdensU/asserBerlinverzorgdedeInternationalOzoneAssociationop3 aprileenconferentie
overozon,geavanceerdeoxidatieenUV-technologieenhuntoepassingen bijdebehandeling
vanriool-,industrie-endrinkwater.
RobertJarnis(Metcalf& Eddy)beschreef
deontwikkeling vandedrinkwaterregelgevingindeVerenigdeStaten endegroeiende
belangstelling vootwaterhergebruik. De
belangrijkste ontwikkelingen indewetgevingzijn deinvoeringvandeLongTerm2
Enhanced SurfaceWaterTreatment Ruleen
deStage2Disinfection/Disinfection By-ProductsRule.Dezewettengeveneenbasisvoor
eenbalans tussendevormingvan desinfectienevenproductenendeafdoding vanCryptosporidium.Deinvoeringvandewetten zal
enkelejaren inbeslagnemen.Jarnis constateerteensterkgroeiende belangstelling voor
hergebruik vanrioolwaterefïluent. Statenals
NewJersey,Georgia,Florida,TexasenCalifornie kampen meteenalgemeen watertekort,inFlorida wordteenverdubbelingvan
het waterverbruik voor2050voorspeld en
Californiewilhetgebruikvanzoetwater tot
dehelft reduceren in 2030. OzonenUVzullendaarbij eenbelangrijke rolspelen.Jarnis
vroegspecialeaandacht voorbromaat.De
normenvoorbromaatzijn niet veranderd
(10Mg/l),hoeweldeUniversityofMiami
onlangsaantoondedat bromaat indemaag
naeenhalfuur alvoor35procent isgereduceerd.DeInternational OzoneAssociationis
eenlobbybegonnen omhetonderzoekop
datgebiedvoort tezetten.

Rioolwaterzuivering
InJapan bestaatveelbelangstellingvoor
geavanceerdezuiveringvan rioolwaterefïluent.VolgensHirofumi Takahari(JapanOzoneAssociation)wordt inJapan momenteel
slechts68procent vanhet rioolwater behandeld,maargroeit hetaandeelsnel.Vaakdient
heteffluent tetverhogingvanhet waterpeil
uiderivieren.Daarvoorisgeavanceerdezuiveringnoodzakelijk. Meerdan60zuiveringengebruiken alozonofgeavanceerdeoxidase,vooralvoordeverwijdering van kleur,
r
eukenorganische microverontreinigingen.
Harumi Yamada(KyotoUniversity)
kwam totdeconclusiedatdevormingvan

bromaat enorganobroomverbindingen geen
probleem vormt bij oxidatievan rioolwater
vanwegehet hogeozonverbruik. Pasboven
eenozon/DOC-verhouding van 1 mg
ozon/mgDOCwerd bromaat gevonden,
ondanksdeheelhoge bromideconcentraties
(tot800Mg/1).
HiroshiTsuno(ookvandeKyotoUniversity)ptesenteerdedetoepassingvanozon
oprioolwaterzuiveringsslib. Hiermeewerd
eengrootdeelvanhetslibgeoxideerd, waardoor terug tewinnen bestanddelen weerin
oplossingkomen.Zowaseengrootdeelvan
hetaanwezigefosfor (meerdan 80procent)
terug tewinnen.Daarnaast waseen teductie
vanhetslibvolume met bijna90procent
mogelijk.

COD
Eenaantalpresentatiesgingoverhetverwijderen vanmoeilijk ofniet-biologisch
afbreekbaar COD.AchimRiedginginopde
toepassingvangeavanceerdeoxidatie,waarmeebij hogeCOD-concentraties(tot200
mg/l)eenreductietot70mg/lwerd bereikt.
Daarvoor wasweleenozondosisvan 100-200
mg/l nodig,incombinatie meteenwaterstofperoxidedosis van 10-100mg/l.Het
gevolgdaarvanwasdateengrotehoeveelheid
zuurstofvrijkwam,diekonworden ingezet
voordebeluchtingvanhet afvalwater.
Niina Kulik(TallinnUniversityofTechnology)ging inopdebehandelingvanpercolatiewater van'vercokesde'teerzand.De
productievanteerzanden inEstland levert
in totaal600.000tonafval opdat wordt
gestort.Inmiddels iszo'n 100miljoen ton
gestort opeentotaaloppervlak van200ha.
Percolatiewater vandezestortplaatsen bevat
oliefracties, PAKs, fenolen (tot500mg/l)en
sulfaat (tot 1700mg/l).Bovendien kenmerkt
hetzichdooreenhogepH (10-12). Kulikpresenteerdedebehandelingvandit percolatiewatermetozonenFenton reagens

deafname vanUV-absorptie.Daarmeeiseen
belangrijke eneenvoudige monitoringsparameterbeschikbaar gekomen.
MerihÖtker(BogaziciUniversity Istanbul)ginginopdeomzetting van enrofloxacin,eenantibioticum datde pluimveehouderij veelvuldigtoepast.Vaakadsorberen
dezestoffen aangesuspendeerd materiaal,
zoalsklei,waardoorzeworden afgeschermd
voorbiodegradatieinderioolwaterzuivering.Haaronderzoek richttezichopde
omzetting vanenrofloxacin inhet afvalwaterzelfofnaadsorptieaaneen natuurlijk
zeoliet.Bijdatlaatstewerdeen driefasen
slurryreactie uitgevoerd.Uithet onderzoek
bleekdatzowelindewaterfase alsindezeoIietslurryeengoedeomzetting plaatsvindt.
Wolfram Seitz(Zweckverband Landeswasserversorgung) presenteerdede resultatenvanhetonderzoekdat in Langenau
(Duitsland)isuitgevoerd naardeomzetting
vangeïodeerderóntgencontrastmedia.Deze
stoffen komen inconcentraties totcirca0,5
(jg/1voorindeDonau,dieinLangenauals
bronwordtgebruikt. Hetonderzoek was
vooralgericht opdeidentificatie en kwantificering vandevormingvan oxidatieproductenbij behandeling metozonenUV.Seitz
bleekinstaat ommet LC-MS tweebelangrijkeomzettingproducten tekunnen meten.
Onderzoek naar identificatie vandezeproducten wasnogniet voltooid.
TenslottepresenteerdeChristine Baus
(DVGW/TZW)haaronderzoek naarde
omzettingvande brandstofadditieven
MTBEenTAME,hetantibioticum sulfamethoxazoleenhet röntgencontrastmedium iopromide metUV-fotolyseengeavanceerdeoxidatiedoorUVmet waterstofperoxideenUVmetozon.Delaatstebleek
het meesteffectief tezijn, maar had het
nadeeldatookbromaat werdgevormd, f
JanHofman (KiwaWater Research)

(Fe2+/HA).
Organische
microverontreinigingen
CarstenBahr(Technische Universität
Berlin)ginginopdeomzettingvanorganischemicroverontreinigingen inrioolwatereffluent, met behulp vanozonen
ozon/waterstofperoxide. Achtergrond bij
dezetoepassingwasdesituatie in Betlijn,
waar hetoppervlaktewater sterkonder
invloedstaat vanrioolwatereffluent enwaar
oeverfiltraat wordt ingezetvoordedrinkwaterproductie.Hierdoor ontstaan eengedeeltelijk gesloten kringloopeneen accumulatie
vanverontreinigingen. Bahrheeft met zijn
onderzoek aangetoond dateengoede(lineaire)correlatiebestaat tussende omzetting
vanorganische microverontreinigingen en

Themanummer over
stedelijk waterbeheer
Op30juni verschijnt een themanummer
over stedelijk waterbeheer.Alsukopij
wiltaanleverenvoordezeuitgave,dient
dezetweewekenvóórhetverschijnen van
hetnummer bijderedactiebinnentezijn:
16juni.VoorPlatform-artikelen geldtdat
dezevierwekenvoorhetverschijnen van
hetbetreffende nummercompleetbijde
redactiebinnenmoetenzijn,oftewel op
2juni aanstaande.
Voormeerinformatiekuntucontactopnemen
metderedactie:(o10)4274165.
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