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inactivatievanCryptosporidiumzijndedesinfectie-eisen echterveelzwaarder.Vooreen2
loginactivatieisvoorchlooreenCt-waarde
van7.000(!)mg.min/1nodig.Voorozon
bedraagtdeCt-waardealtijd nog3,2 mg.min/1.
Ditdesinfectieregime leidttoteenbromaatgehaltevanca20pg/1oftewel een significante
overschrijding vandebromaatnorm.
In2000beslootEvides,geziendemogelijke
overschrijding vandebromaatnorm,geen
ozontegebruiken voorde hoofddesinfectie
vanhetwaterinBerenplaat.Daaropvolgend
zijn insamenwerkingmetPWNendeuniversiteitvanAlbertadetoepassingsmogelijkhedenvanUV-lichtonderzocht.

Onderzoeknaartoepassing UV
voorhoofddesinfectie
JOOP KRUITHOF

Hoofddesinfectie m e t UV-licht
Doordeuniversiteit vanAlberta isaangetoonddatmetUV-lichteenuniverseledesinfectiebarrièregerealiseerd kanworden.
Zowelvirussen(fagen)alssporenalsprotozoa
kunnengeïnactiveerd worden.DeUV-dosis
bleekbepaaldtewordendoordebenodigde
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VanafdeingebruiknamevanproductiebedrijfBerenplaatin 1966isdaardrinkwatergeproduceerd
meteenconventioneelzuiveringsprocesvooroppervlaktewater, namelijkmicrozeving,coagulatie,
sedimentatieensnelfilrratie. Voorzowelde
hoo/d-alsdenadesinfectiewerdchloorbleekloog
toegepast.Debarrièretegenorganischestojjcn
Afb. 1:
Vergelijking vanCt-waardenvoor2loginacrivatievanGiardia bijozonenchloor.
bestonduiteen poederkooldosering.In 1988 is
dezebarrièreuitgebreiddoorhetzandinde
srieljiltcrstevervangendooractievekool.Per1
januari isdeinhetWaterleidingbesluitopgenomennormvoortrihalomethanenaangescherpt
totminderdan25pg/1alspo-percentiel.De
bestaandezuiveringvandeBerenplaatkon
hieraan nietvoldoen.Daarnaast washetnoodzakelijk,vanwegedewettelijkvoorgeschreven
risicoanalysevoorziekteverwekkendemicroorganismen,dedesinfectiecapaciteit uitte
breiden.Dit betrofmetnamedeinactivatievan
protozoa:Giardia-cysten enCryptosporidium-oöcysten.Ookvoldedenreukensmaak
v
<mhetgeproduceerdedrinkwaternietaan de
bednjfsnormen vanEvides.Daaroverenoverde
andereorganische microverontreinigingen
handelthetartikelvanVan derVeeretal
Ct-waardeenbromaarvormingabfunctievanozondoseringindeproejfabriekBerenplaat.T=ifC, pH=7,
A/b. 2:
hierna.Ditartikel beschrijft de toepassingvan
Ctvoor2logGiardia-inacrivenng=0,63.
UVvoordesinfectievanhetwaterinBerenplaat.
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Demogelijkheden omchloorvoor hoofddesinfectie tevervangenzijn langdurigonderzocht.Ineersteinstantieisdevervangingvan
chloordoorozononderzocht(zieafbeelding1).
Uitafbeelding 1 blijkt datvoorozonveel
lagereCt-waardennodigzijndanvoorchloor.
°lj eentemperatuur van15°Cisvooreen2log
\99%)inactivatievanGiardiavoorchlooreen
Ct-waardevan80mg.min/1nodig,terwijlde
Ctvoorozoncirca0,63 mg.min/1bedraagt.Dit
desinfectiecriterium voorGiardiakongerealiseerdwordenzonderbromaatproblemen(zie
afbeelding 2).
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virusinactivade.Vooreen3-logiß9,9%)inactivatiebleekeenUV-dosisvancirca60mj/cm2
nodigtezijn.Inaanvullingisvoordeprotozoa
onderzochtofnaUV-behandelingherstelvan
beschadigdDNAopkantreden.Bijdoseringen
van60mj/cm2 enhogerbleekdit niethetgeval
tezijn.Ditmaakt toepassingvanUV-licht
geschiktvoordehoofddesinfectie vanoppervlaktewater.
Heteffect vanUV-lichtvoordehoofddesinfectie vanwater indeBerenplaatisonderzochtineenproefinstallatie. Opbasisvaneen
biodosimetrietest metzowelMS2-fagenals
Bacillussubtilus-endosporenisvastgesteld dat
bijeenvolumestroom van170m ! /uurde
biocideUV-dosis58mj/cm2 is.Bijdezedosis
wordendevanbelangzijnde ziekteverwekkendemicro-organismen Campylobacter,E.coli,
entero-enrotavirussen voormeerdan3 log
(99,9%)geïnactiveerd.VoorCryptosporidium,het
micro-organismedatkritischwasvoorhet
ontwerpgebaseerdopeendesinfectie met
ozon,isdeinactivatiedoorUVruimschoots
voldoendeomaanhetjaarlijkse infectierisico
van 10"4uithetnieuweWaterleidingbesluit te
kunnen voldoen.Ditiszelfshetgevalals
natuurlijke Cryptosporidiumresistenterzijn dan
deindoseerproeven gebruikte organismen.
VoortoepassingvanUV-desinfectieopde
Berenplaatblekensporenvan sulfietreducerendeClostridia(SSRC)deUV-dosistebepalen.
Debenodigde 1,5loginactivatiewerdgerealiseerdbijeenUV-dosisvan70mj/cm2(zie
afbeelding3).

Daarnaasthadhetreinewatereenrelatief
hoogchloordioxideverbruik (meerdan0,2
mg/l).Ditleiddetotnieuwereuk-ensmaakproblemen,omdatchloordioxideeenreuk-/
smaakdrempel heeft vanca0,03 mg/l.
Tevensheeft eenaantalandereaspecten
eenrolgespeeldbijdeaanpassingvanhetzuiveringsprocesaandeBerenplaat.Zohadhet
watereenrelatiefhoogrestvlokmiddelgehaltc
entroebelheid,watleiddetotsedimentatievan
ijzer inhetleidingnet.Ookbevattehetwater
relatiefhogegehaltenaanhogereorganismen.
Omdezeredenen isgekozendeoorspronkelijkeconventionelezuiveringmet snelfilters
teherstellen.Desnelfilters zijn hierbij uitge-

Zuiveringsscenario
Ineersteinstantieisnagegaanofdehoofddesinfectie metUV-lichtdirectachterde
bestaandezuiveringgerealiseerdkonworden.
BijdebenodigdeUV-dosisvan70mj/cnu
blijktdedoorUV-desinfectie met
middendruklampen gevormde mutageniteit
indeAmestestnietsignificant tezijn.De
vormingvannitriet uitnitraat bedraagt
minderdan0,05mg/l.Invergelijking met
ozonwordenkleine,maar nietverwaarloosbare,hoeveelhedenAOCgevormd.HetAOCgehaltewordtvan8 tot 12-15Mg/lverhoogd.
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DeprocesgangUV-desinfectie,actieve
koolfiltratie enchloordioxidedosering isuitgebreidopproefinstallatieschaalonderzocht.De
UV-dosisvan70m]/cm2ishierbij nader
onderbouwd.Voordeactievekoolfiltratie is

Demonsaatk-eenheidvaneenUV-reactor.
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BijdebenodigdeUV-dosisvan70mj/cm2
wordtgeenenkelbromaatgevormd.
InnavolgingvanPWNisgekozenvooreen
UV-installariemetmiddendruklampen.Argumentenvoordezekeuzewaren:eenkleine
footprint,eenlagereinvestering,lagerevervangings-enonderhoudskosteneneenscherpe
instellingvanhetdoseertraject metbehulpvan
denieuwontwikkeldeelektronische ballast
Dehogereenergiekosten tenopzichtevan
eeninstallatiemetlagedrukUV-lampen
werdenhierbij geaccepteerd.

voerdalsdubbellaagsfilters meteenvulling
vanzandenantracietenuitgerust meteen
lucht-enwaterspoeling.Deconventionelezuiveringwordtgevolgddoor UV-desinfectie,
nieuwbouwactievekoolfilters en nadesinfectie
metchloordioxide.Deactieve koolfiltratie
vormthierbij tevenseenbarrièreom
(gevormd)AOCwegtenemenendaarmee
groeiinhetleidingnet tevoorkomen.

Dcprakttjkinstallatic.
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reactorenop praktijkschaal metbehulpvan
eenbiodosimetrietest tevalideren.

eenschijnbare verblijftijd van 15minuten
vastgelegd.Dechloordioxidedosis bedraagt
maximaal0,2mg/l(zieartikelVanderVeer).
Decapaciteitvandepraktijkreactor iscirca
16maalzogrootalsdievaneen proefinstallatiereactor.Daarom heeft Evidesbeslotende

A/b. y.

behandelingvan2.500kubiekemeterwaterper
uurgeleverd.Opbasisvandoseerproeven met
MS2-fagenisaangetoond datde
gewenste/ingestelde inactivatieookopdeze
schaalgroottegerealiseerd kanworden(zie
afbeelding 4).

Full scale validatie
Voordefull scalevalidatieheeft deUVleverancier tweeSwift 8L30reactorenvoorde

Deconclusieswordenvolledigonderschrevendooreenonafhankelijke deskundige, UVspecialistenprofessor aandeUniversiteitvan
NewHampshireJimMalley.Opbasisvanalle
onderzoeksresultaten heeft deInspecteurvoor
deVolksgezondheid ingestemd metdeuitvoeringvanhet UV-project.
Geziendemogelijke nitrietvormingdient
eeneventueleoverdoseringzo laagmogelijkte
zijn.Tevensisditvanbelangomonnodige
energiekosten tevoorkomen.Hiertoeisin
samenwerkingmetdeleveranciereennieuwe
dosimeterontwikkeld.Achtereenvolgens iseen
vijftal scenario'sopgesteld.Descenario'szijn
beproefd metbehulpvanbiodosimetrieop
basisvandoseerproeven metMS2-fagen.De
resultaten vanhetvijfdeenlaatstescenario
zijnweergegeveninafbeelding5.
Dedosimeterbleekde referentiesituatie
uitstekend weertegeven.Debetrouwbaarheidsintervalwashogerdan99procent.De
weergavebleekbetrouwbaar tezijnvoorhet
totalewerkgebiedvandebietenUV-transmissie. Ookvooreencombinatievanoudeen
nieuwelampenbleekdedoordedosimeter
weergegevendosiscorrecttezijn.

InactivatievanSSRCalsjunctievandeUV-dosis.
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Praktijktoepassing
Opbasisvanhetverrichteonderzoekisde
full scaleinstallatiegebouwd.Dezebestaat uit
tweeUV-stratenmetelkeencapaciteitvan
10.000kubiekemeterperuur.Elkestraatbevat
zessträngen,voorzienvantweereactorenin
serie.Elkereactorbevattien lampenvan 12kW
(ziebovenstefotooppagina 36).Dezeinstallatieissindseind2005inwerkingenrealiseert
alledoelstellingen, f

Relatie russendedosismetera/lezingendere/erenriesituarie.
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Tenslotteisomredundantieredenen het
aantalreactorenperstraatvastgesteldopzes
setsvantweeenishetaantallampenper
reactoruitgebreidvanachtnaartien.Indeze
reactorconfiguratie ishet validatie-onderzoek
herhaald,wederommethetgewensteresultaat.
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