
CN-verwijdering uit afvalwater met 
Geavanceerde Oxidatie (AOP) met Lagedruk 
UVC-lampen en waterstofperoxide



Gegevens water

• Ammonium 50 mg/l

• Cyanide totaal 160 mg/l

• Indamp rest 41 g/l

• Chloride 3200 mg/l

• Carbonaat 13.700 mg/l

• Bicarbonaat 17.000 mg/l

• Natrium 13.000 mg/l

• pH 11



Lozingsnorm

Gemiddelde waarde

• Cyanide totaal <0,9 mg/l

• Ammonium-N 30 mg/l

• Kjeldahl-N 30mg/l

• CZV 120mg/l

Maximale waarde

• Cyanide totaal 1,5 mg/l

• Ammonium-N 60 mg/l



Vooronderzoek; 
Royal Haskoning

Aanleiding:

• Huidige methode om cyanide te ontgiften gebeurt met 
NaOCl.

• Het afvalwater wordt uiteindelijk geloosd op het 
oppervlaktewater, eigendom van RWS

• Deze methode is niet BAT volgens de BREF Organische 
fijnchemie, omdat de vorming van AOX kan optreden.

• Chemtura overschreed regelmatig de lozingseis op AOX

• RWS gaf Chemtura onderzoekstijd om aan de lozingseis te 
voldoen



Vooronderzoek; 
Royal Haskoning

Uitkomst:

• Cyanide ontgiften d.m.v. UV, Ozon, O2 is BAT.

• Er is voor UV /H2O2 gekozen vanwege haalbaarheid, 
veiligheid en kosten

• Royal Haskoning kreeg de opdracht om een UV partner te 
selecteren

• Selectie UV leveranciers op basis van expertise, test 
faciliteiten, realisatie bouw UV reactoren.

• Hieruit  is van Remmen als geschiktste partner naar voren 
gekomen.



Testopzet

Dmv hydraulische herhalingen een batch behandelen met 
oplopende UVC-dosis

Waterstofperoxide 

concentratie (ppm) 

Benaderde 

transmissie 

(%/10mm)

Debiet 

(l/h)

Hydraulische 

herhalingen

Tijd 

(min)

Test 

volume 

(l)

Cumulatieve UV-

dosis (J/m2, 2 

lampen, 50% T10)

100 47,9 2000 0 0 500 0

100 47,9 2000 1 15 500 2466

100 47,9 2000 2 30 500 4932

100 47,9 2000 3 45 500 7398

100 47,9 2000 24 360 500 59184

100 47,9 2000 32 480 500 78912

100 47,9 2000 40 600 500 98640



Eerste tests
Validatie van in vooronderzoek 

gemeten afbraak



100 ppm H2O2, 2 reactoren (60-320)

Bepaling CN-respons



Bepaling Carbonaat/Bicarbonaat
100 ppm H2O2, 2 reactoren (60-320)



Geleidbaarheid is consequent boven meetbereik: >20 mS

Water parameters
100 ppm H2O2, 2 reactoren (60-320)



100 ppm H2O2, 2 reactoren (60-320)

Referentie CN-respons (Duplo)



Verlaging H2O2 dosering naar 50ppm heeft vooral aan eind van behandeling 
negatief effect; behalen eindpunt duurt langer

H2O2 dosering



AOP behandeling met Lagedruk UVC-lampen en 
waterstofperoxide;

• Verlaagt CN-totaal gehalte

• Heeft geen significante invloed op:

– NH4 concentratie

– Carbonaat en Bicarbonaat concentratie

– pH van waterstroom

Conclusies testserie-1



In de testserie, origineel bedoeld als laatste 
validatie, bleek CN-omzetting lager te zijn dan 

vooronderzoek

Potentiele redenen:

• Storing op gebruikte analyse methode

• Testmethode

Back to the drawing board!



Testserie-2
Optimalisatie (nieuwe) systeeminhoud;

Verhoging CN verwijdering rendement met 
meerlamps systeem 



Installatie

Skid
• 6x 325W long life lampen
• Diameter reactor 90mm
• Optioneel; extra doseerpunt na 

eerste 3 reactors



1 vs 2 doseerpunten

Spreiding van H2O2 dosering heeft geen effect



3 vs 6 reactoren

Verdubbeling UVC-dosis verkort behandeling met ongeveer25% met 
“standaard” UVC-reactoren



Optimalisatie reactor geometrie

Reactordiameter van 90mm is optimaal voor gegeven situatie



Conclusies

• Aanzuren tot pH 8/8,5 heeft niet beoogde effect 
na verwijdering cyanide

• 90mm reactor presteert optimaal op geteste 
water

• Meer doseerpunten heeft geen effect op geteste 
water

• Verdubbeling van aantal reactors geeft géén 
halvering reactietijd, echter wel een verkorting 
van +/- 60 minuten;
 van 240min  5,6ppm CN-tot 
 naar 180min  7,4ppm CN-tot



Testserie-3
Verlagen aanschaf kapitaal 

behandeling dmv nieuw 
reactor ontwerp



3e serie tests
Highlights installatie

Uitvoering Reactor
• 24x 120W long life lampen
• Inhoud reactor 1000L
• Reactor geoptimaliseerd voor AOP 
• Tests uitgevoerd op 1000L 

behandelvloeistof



12 lampen vs. 24 lampen

Verdubbeling van de UVC-dosis verkort behandeltijd met >40% 
met gespecialiseerde AOP-reactor



AOP-reactor (1000L, 2900W) vs. 
“Standaard” systeem (500L, 1950W)

Gespecialiseerde AOP-reactor is efficiënter in Watt per liter behandelwater dan 
“standaard” systeem met reactoren geoptimaliseerd voor desinfectie



Conclusies

• Voor AOP-geoptimaliseerde reactor reageert 
sterker op verhoging UVC-dosis

• Voor AOP-geoptimaliseerde reactor is efficiënter



Testserie-4
Validatie nieuwe systeem

ontwerp



4e serie tests
Highlights installatie

Uitvoering Reactor 
• 24x 300W 
• 48x 300W
• 24x 600W
• Inhoud reactor 3000L
• Tests uitgevoerd op 3000L 

behandelvloeistof 



Werkingsprincipe reactor
Advanox™ (patent pending)

Interne recirculatie; 3x



Optimalisatie stroming reactor
Met Computational Fluid Dynamics (CFD)



Uitvoer reactor
Advanox™ (patent pending)



Werkingsprincipe reactor
Advanox™ (patent pending)



Effect UVC-dosis 

Verdubbeling van de UVC-dosis verkort behandeltijd met >40% 
met gespecialiseerde AOP-reactor



Effect UVC-Dosis spreiding

Het spreiden van de UVC-dosis over dubbel zoveel lampen van 
half wattage heeft geen effect op gemeten behandeltijd



Full-scale



Systeem

• Capaciteit 3m3/uur

• CN-totaal <0,9ppm

4 stuks Advanox™ reactoren

• Inhoud 3000L

• 36 stuks 600W lampen



(Bijna) Klaar voor commission


