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met overschrijding van de kopernorm rekeninggehouden moet worden, doordat nog
géén deklaaggevormd is.

Conditioneren

Degevolgcnvandenieuwe
h)yernorm
IR. M. GROENENDIJK, BRABANT WATER

Eén van de redenen om te conditioneren
kanzijn om de afgifte van koper te verlagen.
DeNederlandse waterleidingbedrijven conditioneren het drinkwater opgrote schaal door
middel van ontzuren (verhogingvande pH
door beluchting, marmerfiltratie ofloogdosering)en ontharding. Ontzuring wordt toegepast voor watersoorten met een lage hardheid
en weinigkalkafzetting, terwijl ontharding
wordt ingezet voor water waarbij ontzuring
tot overmatige kalkafzetting zou leiden.

ING. E. COPPENS. BRABANT WATER

De norm van koperin liet IVarerleidingbesluitvan 1984bedroeg drie milligram per liter. Hierbij
werd uitgegaan van ecuplareauwaarde van drie milligram perliter bepaald op basisvan dekoperenbuizcuopsrclliug,gemeten op lietproductiebedrijf In bet nieuwe Waterleidingbesluit van 2000 isecu
kopernorm van twee milligram perliteropgenomen. Hierbijgeldt dat liet monster moet ztjngenomciivia eenpassendesteekproe/methodeaan dekraan. Uoordrinkwaterproductiebedrijj Lith
bedraagt bet kopergehaltegemeten met dekoperenbuizenopstelling 3,8milligram per literen voor
lierwaterproductiebedrijj Macharcn 1.5 milligram per liter. Op basis van deze resultaten zou deconclusiegetrokken kunnen worden dut mLitb maatregelengetrojjcn moeten worden, bijvoorbeeld de
bouw van een onthardingsinstallatic. De metingen af tap 111 lietdistributiegebied laten echter koperwaarden zien van minder dan ecu milligram per liter. Dit kun verstrekkendegevolgen hebben mde
afweging om wel0/ met te besluiten tot het investeren in nieuweonthardiugsinstallaties. Overde
gevolgen van denieuwe kopernorm discussiëren ecu aantal waterleidingbedrijven op 10oktober.
Hetkopergehalte indrinkwater wordtgereguleerd omgezondheidkundige,esthetische en
milieukundige redenen.Koperafgifte door
waterleidingbuizen iséénvande belangrijkste
diffuse bronnen voorkoperinhet milieu.Door
corrosievankoperen waterleidingbuizen wordt
koperafgegeven aandrinkwater.Ditwordt uiteindelijk indevormvanafvalwater afgevoerd
naarde rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een
deelvan het koper wordt indezezuiveringen
verwijderd en komt in het rioolslib terecht.Het
restant wordt met hetgezuiverde rioolwater
geloosdopoppervlaktewater. Dediffuse verspreidingvankoper inhet milieu levertproblemen opomdat hogeconcentraties koper in het
oppervlaktewater schadelijk zijn voordeaquatische micro-organismen.

Corrosie
Eendeel van het koperdat bij het corrosieproces uit debuiswand vrijkomt, komt uiteindelijk in het drinkwater terecht.Deze koperafgifte wordt hoofdzakelijk bepaald door de
aanwezigheid van een deklaag,de verblijftijd
endewaterkwaliteit.Alskoper in contact
komt met drinkwater, treedt vrijwel altijd corrosieop.Het koper dat bij deoxidatie in oplossinggaat, vormt met zuurstofen andere componenten een laagvan onoplosbare
koperzouten.Devorming van dergelijke deklagen bereikt in het algemeen na ongeveer
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driejaar destationiare toestand, wat ook
gebeurde bij het drinkwaterproductiebedrijf
in Macharen,één van debetrokken productiebedrijven in dit onderzoek. Deklagen verminderen de koperafgifte aan drinkwater. Het
kopergehalte vanveelwatertypen na stilstand
in een nieuwe koperen leiding overschrijden
denorm uit het Waterleidingbesluit. Hieruit
volgt dat in nieuwbouw- en renovatiewijken

DekoperenbuizenopstellingvanLith.

Uit diverseonderzoeken en praktijkgegevens isgebleken dat het koperoplossend vermogen verlaagd kan worden door de pH te verhogen. Het effect van depH-verhogingiseen
afname van de corrosievan de koperen binnenhuisleidingen. Bij hardere watertypen veroorzaakt een pH-verhoging eenzodanige toename
van het kalkafzettend vermogen, dat dit in de
praktijk tot problemen kan leiden,zoalsontoelaatbare afzettingen in de leidingen en vethoogde ketelsteenafzettingen in warmwater
apparatuur. Indergelijke situaties wordt ontharding toegepast.
Ontharding vindt bijvoorbeeld plaats op
het productiebedrijfSeppevanBrabant Water.
Dezeonthatding wordt uitgevoerd met kalkmelk in een korrelreactor. Dehardheid wordt
hier teruggebracht van 2,7mmol/1naar 1,6
mmol/1, watgepaard gaat met een stijging van
depH van7,3naar 8,1.Dezeontharding is
gerealiseerd om aan debezwaren van de afnemers tegen de hoge hardheid tegemoet te
komen.Deverlaging van het koperoplossend
vermogen iseen bijkomend voordeel.
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Ontwikkelingen normstelling
Denorm van koper in het Waterleidingbesluit van 1984lagdus opdrie milligram per
liter,zonder daarbij een meetmethode te
omschrijven. In 1989isin overleg tussen
VROM,Inspectie en VEWIN overeengekomen
om uit tegaan van een plateauwaardcvan drie
milligram per liter, bepaald op basis van de
koperenbuizenopstelling.
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In november 1993heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO nieuwe richtwaatden
uitgebracht voordekwaliteit van drinkwater,
waaronder een richtwaatde voor koper. De
richtwaarde voor koper isop basis van gezondheidskundige argumenten gesteld op twee
milligram per litet.Daarnaast isde kopetconcentratie van invloed opdeesthetische- of
organoleptische kwaliteit van het dtinkwater.
DeEuropese Commissie heeft dewaarde van
tweemilligtam per liter van deWHO overgenomen in de herziene Drinkwatetichtlijn
(93/83/EG).Dezewaarde isopgenomen in het
Watetleidingbesluit van 2000.Hierin staat dat
denieuwe kopernorm geldt voor een monster
dat viaeen passende steekproefmethode aan de
kraan verkregen is.Bovendien moet het monstet teptesentatiefzijn voorde gemiddelde
waardediedegebruiker wekelijks binnenkrijgt (proportioneel monster).Deze methode
zalworden vastgesteld doot de inspecteur.
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Relatie tijdstip monsternemingenkopergehalte.

Bijde koperenbuizen proefwordt het
kopergehalte gemeten na 16uut stilstand in
een kopeien leiding ineen daarvoor geplaatsre
opstelling. In 1990isalbeschteven dat geen
goede correlatie bestaat tussen de uitkomsten
van dekoperenbuizenproef en het kopergehalteaan detapkraan1).In allegevallen bleken de
kopermetingen aan detapktaan lagete uitkomsten tegeven.Blijkbaar moet de koperenbuizenproef beschouwd worden alseen worstcase situatie.
Deaanbevelingen van de Kiwa-werkgroep
Metaaluitgifte in 19901;zijn met het vetvallen
vandeverplichte koperenbuizenopstelling bij
het van ktacht worden van het Waterleidingbesluit 2000weet actueel geworden. Devolgende werkwijze werd aanbevolen bij toetsing
van het kopergehalte aan het Waterleidingbesluit:
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bereken het koperoplossend vermogen
met behulp van deempirische relatie:
Cu mlx =0,52TAC-1,37pH +0,02S0 4 2 '+
10,2. waarin Cu max enS042~in mg/l enTAC
m mmol/1;
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vooidie dtinkwaterproductiebedrijven
waar de berekende koperwaarde hoger is
dan degrenswaarde uir het Waterleidingbesluit: uitvoering van de kopetenbuizenproef;
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Water op basis van de resultaten met dekoperenbuizenopstelling. Inde monsteis isnaast
het kopeigchalteook chloride bepaald om
onderscheid tekunnen maken ofhet monstet
afkomstig isvan Lith ofvan Machaien.

•»S*lin

Bijde monstetname ishet tijdstip van
monstername vastgelegd. Demonsteis zijn
directaan de keukenkraan genomen, zonder
doorstroming in een één-liteifles.
Meetresultaten
Inafbeelding 1 isderelatietussenhetkopergehalteen hetchloridegehalte weergegevenvan
de 197monsters.Tweegroepenmonsters zijn
waarneembaar, namelijkééngroepwaarvan het
chloridegehalte ligttussen20en25mg/l(Lith)en
ééngroepwaarvan hetchloridegehalrevarieert
tussen35en46mg/l(Macharen).

•

voor die drinkwaterproductiebedrijven
waar ookmet de koperenbuizenproefde
gemeten waarde hoger uitvalt dan de
grenswaarde van tweemilligram per liter:
uitvoering van metingen in het voorzieningsgebied.

Deuitkomst van het bovenstaande is
bepalend ofhet reinewater voorafgaand aan
dedistributie geconditioneerd moet worden.
Ten tijde van derapportage vande bovenstaande werkgroep waren nog nauwelijks
metingen voorhanden waarin de relatie werd
vastgesteld tussen het kopergehalte aan de tap
enderesultaten na 16uur stilstand in dekoperenbuizen opstelling.
O n d e r z o e k k o p e r g e h a l t e aan d e
tapkraan
Brabant Water heeft besloten om voorde
waterproductiebedrijven Macharen en Lith te
bepalen ofeen relariebestaat tussen het kopergehalte aan de tap en deplateauwaarde van de
koperenbuizen opstelling.Reden wasdat de
meetresultaten van dekoperenbuizen opstelling in Lith aanleidinggaven tot een noodzaak

van een koperreductie, om zoaandenorm van
herWatetleidingbesluit 2000te kunnen voldoen.Om enkel en alleen op basis van resultaten van de koperenbuizenopstelling tebeslissen tot kostbare invesreringen, werd niet als
een betrouwbare afweging ervaren. Het meten
van het kopergehaltc aan de tap wetd gezien
alseen betrouwbaardere meting.Dezeredenering sluir aan op de bepalingin het nieuwe
Waterleidingbesluit dat kopetgemeten moet
worden met een methode "welke representatiefisvoorde wekelijkse inname".
Deverwachting wasdat het kopergehalte
aan de tap lager isdan degemeten waaide met
dekoperenbuizenopstelling na 16uut stilstand.
Uitvoering onderzoek
Tussen 11 en 20maait van ditjaar zijn op
willekeurigeplaatsen in het voorzieningsgebied vande drinkwaterproductiebedrijven
Lith en Macharen 1517 monsters genomen aan
de tap.Gekozen isvooihet vooizieningsgebied
van Lith,omdat het uitgaande teinewatei van
dit drinkwaterproductiebediijf het hoogste
koperoplossend vermogen heeft van Biabant

Hetgemiddelde kopergehalte na 16uur
stilstand gemeten met behulp vande koperenbuizenopstelling in Macharen is momenteel
1500Mg/l-Dezeopstelling isnu bijna zesjaar in
bedrijf Het gemiddelde kopetgehalte van de
kopeienbuizenopstelling in Lith is momenteel
3800Mg/l-Deze installatie is22maanden in
bedrijf Het gemiddelde kopergehalte van de
aande tapgenomen monsters waarvan het
water afkomstig isuit Lithbedraagt 960Mg/l
terwijl het gemiddelde kopergehalre van de
monsteis waaivan het water afkomstig is uit
Macharen 740Mg/lbedraagt. Het grote vetschil
in kopetgehalte tussen de koperenbuizenopstellingen vanLith en Machaien (3800vetsus
1500Mg/l)isniet waarneembaar in de uitslagen
van koper aan de rap.Waarschijnlijk wordt dit
veroorzaakt doordat dedeklaagvan dekoperenbuizenopstelling van Lith nogniet geheel
ontwikkeld is.
In afbeelding 2 isderelatieve frequentie
weeigegeven van allekopeiuitslagen.Vanalle
monsters blijkt 95procent beneden de wettelijke norm van 2000pg/1te liggen.
Vergelijking meetresultaten
H e t kopetgehalte, bepaald m e t de kopei e n b u i z e n o p s t e l l i n g van Lith, ligt g e m i d d e l d
een factor vier hoger vergeleken m e t de
b e m o n s t e i i n g aan de tap. In vetgelijking m e t

Overzichtvandemetingen(gemiddeldecijfers2001).

de k o p e r e n b u i z e n o p s t e l l i n g van M a c h a i e n en
de m o n s t e r s aan de tap is dit een factor twee.

drinkwaterproductiebedrijf Lith

drinkwaterproductiebedrijf Macharen

Voor de lagere k o p e r g e h a l t e n aan de t a p in
h e t voorzieningsgebied in vergelijking m e t de

rein water:
koper (Mg/l)
29
sulfaat (mg/l)
26
chloride (mg/l)
23
koperenbuizen opstellingna 16uur stilstand:
koper (Mg/l)
3800
metingen aftap in het distributiegebied:
kopergemiddeld (Mg/l)

960

k o p e r e n b u i z e n o p s t e l l i n g k u n n e n de volgende

25
58
44

redenen gegeven worden:
•

De deklaag bij de k o p e r e n b u i z e n o p s t e l l i n g
is n o g niet geheel g e v o i m d . De koperenb u i z e n o p s t e l l i n g van Lith is a u g u s t u s 2000

1500

in bedtijfg e n o m e n en is n u 22 m a a n d e n in
bedrijf De m e e s t e koperen leidingen bij de

740

k l a n t zijn o u d e t . De e r v a r i n g m e t een
k o p e r e n b u i z e n o p s t e l l i n g is dat het koper-
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•

•

•

gehalte verderafneemt door deontwikkelingvaneen deklaag;
Bijdeafnemers staathetwaterinhetalgemeen korter stildande it> uurdie gehanteerd wordt bijdebepalingmetdekopercnbuizenopstelling;
Tijdens transport kan dewaterkwaliteit
voor watbetreft hetkoperoplossend vermogen ingunstig opzicht veranderd zijn;
Vanhetbemonsterde volume vanéénliter
water,isookeen deeldatinde praktijk
niet ofslechts zeer kort incontact geweest
met eenkoperen leiding.

In afbeelding 3 zijn dekoperuitslagenaan
detapuitgezet tegen hettijdstip wanneerhet
monster genomen is.Eenverband tussenhet
tijdstip vanmonstername enhetgemeten
kopergehalte isniet tezien. Hieruit zougeconcludeerd kunnen wordendarde periodenvan
stilstand vanwater inhetleidingnet overde
daggemiddeld genomen niet vaninvloed is op
de koperafgifte naar hetdrinkwater. Wanneer
de monstername bijvoorbeeld vroeginde ochtend hadplaatsgevonden, zouden de gevonden
kopetgehalten hoger kunnen zijn, omdatde
klant opdattijdstip noggeen water verbruikr
zou hebben.
Conclusies
• Hetkopergehalte aandetapligt voorhet
water watafkomsrig isvanwaterproductiebedrijfLithgemiddeld vier keerzo laag
alshetkopetgehaltebepaald metbehulp
vandekoperenbuizenopstelling na\6uur
stilstand. Omdeze reden zijn deuitslagen
verkregen meteenkoperenbuizenopstelling niet representatiefvoorde gemiddeldewaarde diedeverbruiker inneemt;

•

•

•

Deverwachting isechrer darherkopergehaltevandekoperenbuizenopstellingop
waterproductiebedrijfLith verderzal
dalen.Ook dan zaleen verschil blijven
bestaan tussen debeide meetmethoden;
Eenrelatie tussen hettijdstip vanmonstername aandetapenhetkopergehalteis
niet gevonden;
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Aanbevelingen
Geziendeonduidelijkheid indenormstellingvan koper wordt terughoudendheid bij
vergaande beslissingen opbasisvanuitslagen
vandekoperenbuizenopstelling aangeraden.
Het onderzoek heefr aangeroond datdekoperenbuizenopstelling niet representatief kan
zijn voorhetdaadwerkelijke kopergehaltcdat
aandetapwordt afgeleverd. Ditkanverstrekkendegevolgen hebben indeafweging omwel
ofniet tebesluiten tothetinvesteren in nieuweonthardingsmstallaties.
Inmiddels heeft Brabant Waterde resultaten vanditonderzoek besproken metde regionaleInspectie Milieuhygiëne.Met de inspecteur isovereengekomendat voorlopig niet
besloten zalworden totde bouw vannieuwe
onthardingsmstallaties enkelenalleenop
basis vandeuitslagen vandekoperenbuizenopstellingen. De regionale Inspectie MilieuhygiëneZuid zalnogeen definitief oordeel moetengeven hoehetWaterleidingbesluir2000
uirgelegd moet worden metbetrekking totde
meetmethode vankoper.Alswordr afgezien
vandekoperenbuizenproef kandatbetekenen
dat nietomdezeredengeïnvesreerd hoeft te
worden incentrale ontharding. '
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