srtA«J>lï
deaangepasteBerenplaat isoptimaalgebruik
gemaaktvandepotentiëlemogelijkheden van
deinzetvandekoolfiltratiestap(ziefoto).
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ReukensmaakvanhetdrinkwaterdatgeproduceerdwerdmBerenplaatvoldedenaanvankelijkniet
aande bednjfsnormen vanwattoennogWaterbedrijfEuropoortheette.Dezuiveringmoestuitgebreidworden,nietalleenmetUVvoordehoo/ddesinfectie(ziehetvoorgaandeartikel),maarook met
actievekooljiltratievoordeverwijdering vanorganischemicroverontreinigingen (zoalsbestrijdingsmiddelen)enreuk-ensmaakstoffen.
Hetoorspronkelijke drinkwaterzuiveringsprocesBerenplaat iszoalsgezegdin
bedrijfgenomen in 1966.Ditproceswas gebaseerdopeendoorDrinkwaterleiding RotterdamgeoptimaliseerdAmerikaansconcept,met
toepassingvanchloorvoordesinfectieenvlokkendekenapparaten voordevlokverwijdering.
Terverbeteringvangeurensmaakwerdeen
poederkooldoseringtoegepast.Dezewerdin
1988vervangendooractievekoolfiltratie,gerealiseerddoorvervangingvanhetzandinde
snelfiltersdoorkorrelkool.Indejaren tachtig
werdsteedsduidelijker datdit procesconcept
moestwordenaangepast.Hetaccentbijdezuiveringkwamteliggenopdesinfectie enverwijderingvanorganischemicroverontreinigingen.Ooknevenproducten vande
desinfectie kregensteedsmeeraandachtnade
ontdekkingvanhetontstaanvantrihalomethanenbijdedesinfectie metchloor1'.Opdeze
trihalomethanenissindsafgelopenjanuari
eennieuwestrengenorm(somTHM'sminder
dan25Mg/lals90-percentiel)vankracht,een
niveauwaarmeeNederland wereldwijd voorop
loopt.Samenmetderegelmatigervarenproblemenvanchloorenmuffe smaakinrespectievelijkhetbegineneindvanhetdistributienetvormdendezeelementendeaanleidinghet
procesdrastisch teversterken.In 1991is
daaromeenstartgemaaktmeteen omvangrijk
onderzoekopsemi-technischeschaalnaarde
inzetvanozonvoorhet desinfectieproces,
gekoppeldaaneenzwaardereinzetvanactieve
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koolfdtratie.Alvrijsnelnahetopstartenvan
ditonderzoekstraject wordtduidelijk datbij
ozonisatiemicrogrammen perliterbromaat
wordtgevormd.
Bromaatiseenverdachtgenotoxischestof
meteennormstelling (Waterleidingbesluit
2001)van5Mg/1als90-percentielbij toepassing
vanozon.Indezelfdeaanpassingvanhet
Waterleidingbesluit iswatdedesinfectie
betreft sprakevaneenverplichterisicoanalyse
opdeaanwezigheidvanziekteverwekkende
organismen inhetdrinkwater.In2000wordt
duidelijkdatmetUV-lichteengoededesinfectiekanwordenbereikt,zondervormingvan
ongewenstenevenproducten alsbromaat.
Netals bijheteerdere onderzoekstraject
metozonalsdesinfectiemiddel zalookbijhet
procesmetUVdebestaandezuiveringeen
belangrijke rolinnemenindenieuweprocestrein(ziehetprocesschemaoppag. ???).Het
betreft, uiteraard metweglatenvandeprimairedesinfectie metchloorbleekloog,deprocesstappenmicrozeving,vlokmiddeldosering,
vlokverwijdering met vlokkendekenapparaten
ensnelfiltratieoveracrievekool.Dezeprocestrein,nuvoorzuiveringgenoemd,voldoetnog
steedsuitstekend aandekwantiteits-enkwaliteitseisendieeraan wordengesteld.
Actievekoolfdtratie vormteen bijzondere
multifunctionele processtapindenieuwezuivering.Bijdeontwikkelingvanhetprocesvoor

Indeonderzoeksfase isuitgebreidaangetoonddatmetdit laatsteprocesdeelbelangrijkedoelstellingen wordenbehaald met
betrekkingtotdeverwijdering vanorganische
microverontreinigingen (onderanderebestrijdingsmiddelen)dooradsorptieenbiodegradatie,verwijdering vanreuk-en smaakstoffen
(vooraldooralgengeproduceerdgeosmineen
methylisoborneol)tot niet-waarneembare
niveaus,deverlagingvanhetDOC-gehalteom
hetchloordioxidevervalzodanigtebeperken
datmetzeerbeperktedoseringen bijdenadesinfectiekanwordenvolstaan,verbeteringvan
debiologischestabiliteitdooronderandere
verlagingvanhetAOC-gehaltetothetniveau
vanvoordeUV-stapenlager,verbeteringen
stabiliseringvandedrinkwaterkwaliteit,
betreffende troebelingenrestcoagulant ijzergehalteeneenextrafiltratiestap metreservecapaciteitvoordeverwijderingvanpathogenen.
De achterliggende
zuiveringsfîlosofîe
Deverwijdering vanorganische microverontreinigingen,onderandere bestrijdingsmiddelen,vormtéénvandebelangrijkste
doelenvanactievekoolfiltratie.Herisduidelijkdatderuwwatergehalten endeconcentratiesvoordekoolfiltratiestap bepalendzijnvoor
contacttijd enregeneratiefrequentie. Vooralde
toegepastespaarbekkensmetselectieve
innamevanMaaswateren voorraadvorming
metvijfmaandenverblijftijd hebbeneenverlagendeffect opdegehaltenaanorganische
microverontreinigingen.
Ditwerktverlichtendopderesterendetaak
voordeeigenlijke zuiveringsprocessen.
Degenoemdeselectieveinnamewordtgestuurd
dooralgemeneinformatieoverdeMaaswaterkwaliteit,enlocaleinformatieuit(semi)on-line,
fysisch-chemische, chemischeenbiologische
meetsystemen:onderandereHPLC-UVDAD,LCGC/MSeneendaphnia-enalgenmonitor.Gedurendedevijfmaandenverblijftijd indespaarbekkensverbetertdewaterkwaliteitdoor
verdamping,bezinking,diffusie, onthardingen
chemischeen microbiologischeafbraak van verontreinigingen.Via ruwwatertransportleidingenwordthetaldusvoorbehandeldewaternaar
dedrinkwaterproductielocaties,onderanderede
Berenplaat,verpompt.Deinzervanactievekoolfiltratie inhetnieuwe,aangepasteproceswijkt
afvandealgemeentoegepasteopzet,omdater
geenoxidatievefase,zoalsozonisatieofgeavanceerdeoxidatie,aanvoorafgaat. Bijdetoegepaste
UV-dosesvindtnamelijkgeenoxidatieve
omzettingplaatsvanorganischemicroverontreinigingen.

PLATFORM

Dekooljïltersvandeprocesuirbreidin^Berenplaatzijnuitgevoerdinstaalenverdeeldoverviereenhedenmetelkelf filters.

Eendergelijke oxidarievestap isdoorde
inzet vandespaarbekkens endedaaraan toe te
kennen zuiveringseffecten niet noodzakelijk.
Eenbeperktecontacttijd van 15minuten isvoldoendeom bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen
tot veronder tenorm teverwijderen. Het voor
deaangepaste Berenplaatgeselecteerde en
beproefde proces kent weleenbeperkingop het
vlakvan verwijdering vanstoffen met polair
karakter. Dezezullen minder doorde koolfiltratieworden verwijderd.Anderzijds zullen bij de
inzet van bovengenoemde alternatieve proceskeuzemetoxidarieveprocesstappen onbekende
reacrieproducten wordengevormd. Deze
worden gekenmerkt dooreen,metdeoxidatie
gepaardgaande,toename van hetpolaire karakterenzullen daardoor minder doordeactieve
koolfiltrarie worden verwijderd dan deoriginele
stoffen. Het isdaarbij devraaginhoeverre doorslagvandezestoffen wordtgecompenseerd door
biodegradariereacties,dieaan toenamevan de
polariteitzijn toete schrijven.
Desinfectie met UV-licht,zoals toegepast
opde productielocatie Berenplaat,gaat bij de
toegepaste dosisgepaard met beperkte fotolytische reacties,dieeerder reducerend dan oxidatiefvan karakter zijn. Hierdoor vindt slechts
een zeer beperkte omzetting plaats van de
organische stofmatrix. Dit komt onder andere
tot uiting in een, in tegenstelling met de inzet
van ozon en UV-waterstofperoxide, beperkte
vorming van assimileerbare organische

stoffen. Actieve koolfiltratie wordt doorgaans
ook ingezet om dezebinnen het proces
gevormde stoffen, uitgedrukt alsAOC,voldoende tereduceren. Dezereductie is noodzakelijk om het drinkwater voldoende biologisch stabiel te kunnen distribueren, zodat
geen ofeen zeer lageconcentratie aan nadesinfectiemiddel kan worden toegepast, terwijl
toch denagroei beperkt blijft. Door deUV-desinfectie met middendruklampen wordt het
AOC-gehalteverhoogd van 8ug/1naar 12à

A/b.1:

i5Mg/l.Koolfiltrarie met een contacttijd van 15
minuten verlaagt dit gehalte tot minimaal de
oorspronkelijke 8 pg/1.
Bij toepassing vanozonisarievergt een
reductie van 120naar 18pgAc-C/1de dubbele
contacttijd (zieafbeelding if1'3'.In de praktijk
blijkt dus de bovengenoemde noodzakelijke
verwijdering vanAOCbij oxidarieve processen
teleiden tot zwaardere eisen met betrekking
tot de contacttijd.

AOC-^ehaltennadiverseprocesstappenbijtoepassingvanozonenUV.
Inzet:kinenekvanverwijderingdoorkooljilrrarievan,doorozonisariegevormd,AOC.
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PLATFORM

Hetbeschrevenprocesmet spaarbekkens
eneennietoxidatiefdesinfectieprocesdoor
toepassingvanUV-lichtmaakthetmogelijkde
koolfiltratiestapoptimaaltedimensioneren.
Bijheteerderonderzochte ozondesinfectieproceswerdencontacttijd en regeneratiefrequentievooralbepaalddoordegewenstereductie,
vanbinnen hetproces(tijdens ozonisatie)
gevormdAOC. Hiervoorwasaanzienlijk meer
contacttijd vereistdanvooreenvergaande
reductievanbestrijdingsmiddelen. Ditiste
vermijden bijtoepassingvan UV-desinfectie,
waarbij minimalevormingvanAOCplaatsvindt.Bijhethuidigeprocesmet toepassing
vanUV-lichtvoordesinfectie leidendeeisen
metbetrekkingtotorganischemicro'senbiologischestabiliteit beidetoteen minimum
contacttijd van 15minuten bijeenverwachte
regeneratiefrequentie vanmaximaaléénkeer
pertweejaar.Hiertoeiseenkoolkeuze
gemaaktvoorChemvironF400,eenkoolmet
hogeadsorptiecapaciteit enrelatiefgeringe
korreldiameter.
Biologische stabiliteit
Voordebeoordelingvanzoweldebiologischestabiliteit alshetchloordioxideverval zijn
ineersteinstantieproevengedaanmeteen
proefnet. Omdatderesultaten niet representatiefblekentezijn,isgebruikgemaaktvanflessentesten,waarmeegoedeervaringisopgedaan.Daarnaastzijn biofilmmonitoren
ingezetvoordebeoordelingvandewaterkwaliteitnadiverseprocesstappen.Doorook
deflessentestscoresvandeandere bestaande
zuiveringsprocessen, onderandereKralingen
metbeperktenagroeiinhet distributienet,
vasttestellenwerdeenreferentieschaal ontwikkeld,waaraanhetwatervanhetnieuwe
proefproces konwordengetoetst(zieafbeeldingz).Uitdegrafiek blijktdatdenagroeipo-

A/b.z:

tentievanhetwaterverbetertvanvoorUVtot
enmetnaUV+actievekoolfiltratie.Hetwater
naUVis,omgroeinadeze desinfectiestap
mogelijktemaken,geënt meteengeringehoeveelheidUV-influent.Deontwikkelingvan
koloniegetallen 22°CnaUV+actieve koolfdtratie(Berenplaat)isaanzienlijkgeringerdanna
ozonpluseendubbellaagsfilter plusactieve
koolfiltratie (Kralingen).
Dezebevindingen wordenbevestigddoor
degemetenAOC-niveausnade desbetreffende
zuiveringstappen.Doorhetuitvoerenvandeze
testenendeverkregen resultaten kandeontwikkelingvande'nieuwe'waterkwaliteit in
hetdistributienet metvertrouwen tegemoet
wordengezien.
Nadesinfectie,
chloordioxidedosering en -verval
Devoormaligeinzetvanchloorheeft voorheengeleidtoteenanderprobleemmetgeurensmaakstoffen, namelijk devormingvan
trihaloanisolen meteengeurdrempel onder
0,1 ng/1.Devoordemuffe geur verantwoordelijkestoffen ontstaan inhetdistributienet, bij
langeverblijftijden enlagere watertemperaturen.Ditvindtvooralplaatsbijlagechlootdoseringen.Eenkeuzevoornadesinfectie metchloorbleekloogzondervoorafgaande oxidatie
vraagtomdittype(muffe) geurproblemen.
Daaromischloordioxidealsnadesinfectiemiddelgeselecteerd,waarvanisaangetoond dat
hetniettotdezeproblematiek leidt4'.
Hethoofddoel vandenadesinfectie met
chloordioxideisvooralhetverlagenvankoloniegetallen inhetactievekoolfiltraat.Ditis
noodzakelijk,omdatdekoolfilters biologisch
actiefzijn,wattotuitingkomtinverhoogde
koloniegetallen(2z0en37°C)inhet fikraat.
Samengevatvormtdevolgendematrixde

Resultatenjlessentestvoordegroeivankolomegetal22°Cinhetwaternadiverseprocesstappenvandelocatie
Kralingcn(metozon+dubbellaagsjilter+actievekool/titratie)enBerenplaat(metUV+actievekool/titratie).

basisvoorhetonderzoeksprogramma voor
chloordioxide:
• doseringkleinerofgelijk aan0,2mg/lin
verbandmetterugvormingvanchloriet;
• testgehaltekleinerofgelijk aan0,03 mg/l,
naeencontacttijd van4-8uur;
• 2logreductievankoloniegetal22°C.
Ookhierisdetoepassingvan flessentesten
debestemethodiekgeblekenvoorhetvaststellenvanvervalcurvesenrestgehaltes.Hetrestgehaltechloordioxidenaeenbepaalde tijd
blijkt afhankelijk tezijn vanhetDOC-niveau,
dewatertemperaruurenwelofgeentransportchloringinderuwwaterttansportleidingen.
Hetvoordenadesinfectie toegepaste
chloordioxidewordt,omdathetnietals
zodanigtetransporteten is,terplekkebereid
uit natriumchloriet enzoutzuur.Chloordioxideontleedtlangzaam inwatetendisptoportioneert bijdegenoemde bereidingswijze
nagenoeggeheelterugnaarchloriet.DeVNwereldgezondheidsorganisatie WHOkenteen
richtlijn voorchlorietvanmaximaal0,2mg/l.
Dezenormisaangehouden voordenadesinfectiemetchloordioxide,watbetekent,datbijhet
etvarenhogerendementvanomzetting(groter
ofgelijkaan90%),maximaal0,2mg/lchloordioxidekanwordengedoseerd.Doordelage
geurdrempel(0,03 mg/l)wordtchloordioxide
sneldoordeconsument waargenomen.Nade
achterliggendeperiodemeteenregelmatig
waartenemenchloorsmaaken-geur,dientdit
absoluutvermeden teworden.Daarom wordt
inhetnieuweptocesdrinkwatet meteenzeer
laagchloordioxidegehalte (minderofgelijkaan
0,03mg/l,nietwaartenemen)gedistribueerd.
Naeenhalfjaar praktijkervaring metdistributievandit'nieuwe'drinkwatetmag
wordengestelddathetproductaanalleverwachtingen,ookdievandeconsumenr
voldoet, f
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