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AWWARF/KiwA-woRKSHOP
EVALUATION' IN SEDONA

'TASTE A N D O D O R MATERIALS

(VS)

VSlerenvanEuropa
quaaanpaksmaak- en
geurproblemen
Alsje 'snachtsomdrieuur,naeenreisvan26uur,eindelijk inje hotelkamerinPhoenixbentaangekomenen dekraanopendraait, brengtdesterkechloorgeuren-smaakvanhetwaterjewe!evenaan
hettwijfelen aanhetnutvaneenworkshopoverdeafgifte vanneur-ensmaakbedervendcstoffen door
materialenwaarmeehetwatermcontactkomt.Naarmatededaaropvolgendeda,geiidejetla^
wegebt,driiujt hetbesefdoordatdieho^echloorgehalteunatuurlijkjuisteenbelangrijke rolkunnen
spelenbijdoormaterialenveroorzaaktc^eur-ensmaakproblemen.EenverslagvandetweeNederlandsedeelnemersaandezeworkshopdieeindmaartplaatsvond.
In het kader vande samenwerkingsovereenkomst tussenAmericanWaterWorks
Association Research Foundation
(AWWARF)enKiwaOnderzoek enAdvies
vondvan 25 totenmet 27maart deworkshop'Tasteand OdorMaterials Evaluation'
plaatsin hetNewAge-stadje Sedona,gelegen langsdeOakCreekRiverinArizona.De
uitnodiging,deEuropeseexpertsoverte
laten komen,waseeninitiatiefvan
AWWARF.Zijwildeeenuitwisselingvande
beschikbate kennis indit vakgebied.Een
tweededoelvandewotkshop washet
beschtijven vaneenvootdeAmerikaanse
drinkwatersector geschiktemethode om
materialen tetestenophun vermogende
geurensmaak vandrinkwater tebeïnvloeden.
Dedeelnemers aandeworkshopkwamen behalvevanAWWARFvaneen drietal
groteAmerikaansedrinkwaterbedrijven (uit
Philadelphia,DetroitenPhoenix),tweeuniversiteiten (deUniversityofCalifornia inLos
AngelesendeOaklandUniversity inMichigan)endeAmerikaansekunststof- en

metaalindustrie.Daarnaast waten vertegenwoordigersaanwezigvanNSFInternational
enadviesbureaus.UitEuropa kwamen,
naastdeonderstaandeauteurs,vertegenwoordigersvande onderzoeksinstellingen
CIRSEEvanLyonnaisedesEauxenCRECEP
vanhetParijsewaterleidingbedrijf, vanThamesWaterenvanTZWinKarlsruhe.

De situatie in de VS
IndeVerenigdeStaten wordengeur en
smaakvanhetdrinkwater opdit ogenblik
nietgezienalsbelangrijke kwaliteitseigenschappen.Defederale regeringhoudt in
haar tegelgeving(deEPADrinkingWater
Directive)alleenrekeningmet toxiciteitaspecten.DestatenCalforniëenMainestellen
alsenigeooknormenaandegeur ensmaak
vanhet water.
DeEPAregelt vooralsnog nietofenhoe
materialen moeten worden gecontroleerd
diemetdrinkwater incontact komen.
Omdat hiervoorgeenfederale regelgeving
bestaat,isditdeverantwoordelijkheid van
dediversestaten.

Geur- en smaakproblemen in Phoenix
Behalvedoordehogechloordoseringen,nodigomeenvoldoendehoogrestchloorgehalte inhet
distributiesysteem tehandhaven,eneventuelegeur-ofsmaakproblemen,veroorzaaktdoorde
gebruiktematerialen,wordthetwaterbedrijfvandestadPhoenixinArizonaiederezomer
geconfronteerd meteengrootaantalklachtenovergeurensmaakdieeenandereoorzaakhebben.Indemaandenmeitotoktobertreedtnamelijk algenbloeiopinhet ruwwatersysteem.
Dezealgenscheidenonderanderegeosmineenisoborneolaf stoffen meteenzeerlagegeur-en
smaakdrempel!
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Illustratievanhetzintuiglijkwaarnemendoordemens
vanneurensmaak.

Metuitzonderingvanhet dunbevolkte
Wyoming,dat opditgebied nietsheeft geregeld,houdendestatenals minimumvereiste
voormaterialen denormen en testmethoden
aandiezijn beschreven inANSI-NSF61
DrinkingWaterSystemsComponentsHealth Effects. Ditiseenvrijwillige norm,
waaraan onder andereookdeEPAeen bijdrageleverde.Zoalsdetitelal aangeeft,
wordt ookhierin alleen naardirectegezondheidseffecten gekeken enniet naatgeur-en
smaakproblemen.
IndeVerenigdeStatenbestaan dusgeen
testmethoden ennormen diezijngerichtop
debeïnvloedingvansmaakengeurdoor
materialen dieworden toegepastin drinkwaterinstallaties.Zoalseendeelnemer aan
deworkshopopmerkte:"VanderegeringBushzullenopditgebiedookgeen initiatieventevetwachtenzijn".Vanuitdedrinkwatersector bestaatwantrouwen inderichting
vandeproducentenvanmaterialendieinde
drinkwatervoorziening worden toegepast.
Vaneengeïntegreerde ketenbenadering isal
helemaalgeensprake.Welisenwordt inde
VS behoorlijk veelonderzoek uitgevoerd
naargeur-ensmaakprofielen vanwater(een
kwalitatievebeschrijving vandewaargenomengeurenensmaken)ennaarde stoffen
diedaarvoorverantwoordelijk zijn.De
belangrijkste ondetzoeksgroepen zijn tevinden inCalifornie'bijMetropolitanWateren
deUniversityofCalifornia inLosAngeles.
Diverseuitlogingscondities wordentoegepast.Ookderolvanchloorin verschillende
concentraties wordt inhet onderzoek
betrokken,evenalsdedoor het chloorin het
watergevormdeoxidatieproducten. Daarbij
gebruikt menonder andereGC-MSenGCsensoryanalysis,waarbij het(gevoelige!)
menselijke reukorgaan alsGC-detector
wordt gebruikt.

De situatie in Europa
InEuropabeschikkenvierlandenover
goeduitgewerktesystemenom materialen
tekunnen testenopdebeïnvloedingvan
geurensmaak:Nederland, Frankrijk, Duitslanden hetVerenigd Koninkrijk. Inaldeze
landen ishettestenopgeur-en smaakeffectenonderdeel vaneenveelomvartend toelatingssysteem voormaterialen.InNederland
sprekenwedanoverdeKiwaBeoordelingsrichtlijn (vroegerATA). DeEuropeseCommissiewerktdekomendejaren aanharmonisatievannationale beoordelingssystemen
ineenEuropeanAcceptanceScheme(EAS)
voorbouwproducren dieincontact komen
met leidingwater.
Inditverband wordtnugeprobeerdde
vierbenaderingen (dieoverigens sterkop
elkaarlijken) voorallelidstaten teharmoniserenenalszodanigverplichr testellen.Het
ligt inhetvoornemen omderesultaten van
deontwikkeling vaneenNederlands beoordelingssysteem inhet EAS intebrengen.De
recent inCEN-verband opgestelde norm
voorhetvaststellenvandebeïnvloedingvan
dereukensmaakvandrinkwater doorcontactmet leidingmaterialen (NEN-EN1420ï/NEN-EN 1622) vormteenbelangrijk eerste
resultaat vandereedslanglopende Europese
harmonisatie vantest-en meetmethoden.
Naidentificatie doorCENheeft deRegulatorsGroupofConstructionProducts in
contactwithDrinkingWater(RG-CPDW)
inmiddels opdrachtgegevenvoornader
onderzoekomtekomen tot geharmoniseerdetest-enmeetmethoden voordebeoordelingvaneffecten van micro-organismen,
cytotoxiteit(aanvullend metgenotoxiciteit),
onbekende nevenproducten middelsGCMS

endesinfectie-bijproducten. Dit nader
onderzoekvindtplaatsinhetproject 'Development ofharmonised teststobeusedin
theEuropeanAcceptanceSchemeconcerningConstruction Products incontact with
DrinkingWater'(CPDW).Deresultaten van
hetonderzoekzulleninhet EAS worden
ingebracht.

Wat leverde de workshop op?
Nadat tijdens deworkshopdeonderzoeksresultaten endeervaringen tot nu toe
warengeïnventariseerd, werd intensief
gediscussieerd overdedoordeAmerikaanse
drinkwatersector tevolgenroute.Doorde
aanwezigeAmerikaanse wetenschappers
werdersterkopaangedrongen indeteontwikkelentestmethodedebepalingvan
smaak-engeurprofielen optenemen.InteressanteaspectenvandeAmerikaanseaanpakbetroffen vooralhun kennisvandeindividuelesmaakbedervers,zoals
broomanisolen.Deintegraleaanpakvan
reuk-ensmaakproblemen middels het toetsenopherkenning vanindividuele stoffen
doordepanelleden (FPA-methode) lijkt
vooralsnogeengoedestrategie.
VanEuropesezijde werd daarentegen
geadviseerdgebruik temaken vandebepalingvandrempelwaarden voorgeur-en
smaak,voornamelijk vanwegehetkostenaspectendejarenlangepraktijkervaring.Uiteindelijk isbeslotentoteen tweetrapsbenadering.Ineersteinstantiezalop basisvande
Europesebenaderingeentestmethode wordenopgestelddiealopkortetermijn doorde
Amerikaansebedrijven gebruikt kanworden
alszijmaterialenwillentestenvoordatze in
deinstallatiestoegepastgaanworden.Voor
dewatlangeretermijn zalaande American

Arizonaisvoorhetgrootstegedeelte
woestijnachtig.Voorzowelirrigatieals
voordedrinkwatervoorziening iseen
grootschaligprojectgerealiseerd:hetSalt
RiverProject.Wateruitde ColoradoRiver,
deSaltRiverendeVerdeRiverwordtopgevangeninspaarbekkensenovergrote
afstanden inopenkanalen getransporteerd
naardegebiedenwaarhetnodigis.HetSak
RiverProjectleverthetwateraanindividueleboerenvoorhunirrigatie,enaan
stedenendorpenvoorhun drinkwatervoorziening.Hetmanagamentvanhetprojectisnognietovertuigdvanhetbelang
vaneengoedbeheervande bekkensende
transportsystemenomzodoendedealgenbloeitebeperken.Hergevolgis 600 telefonischeklachtenperweektijdens het
zomerseizoeninArizona.

SocietyforTesringandMaterials(ASTM)
worden voorgesteldsamenmetdeNSF Internationaleenstandaardmethode optestellen,
dievoortborduurt opdeEuropese methoden
endezewaarnodigaanpastenverbetert.
Debetrokkenen hopendatwanneerde
methode straksdooralleAmerikaanse
bedrijven wordtgebruikt enzijalleen nog
materialen toepassendiedoordezetest
heenkomen,demarktzijn werkzaldoenen
ernaverloopvantijd vanzelfookregelgevingzalvolgen.
MarcelTielemans (DuinwaterbedrijfZuid-Holland) enHans van
derJagt (KiwaOnderzoek en

Advies)«"

De deelnemersaan deworkshop inArizona (VS) oversmaak-en,geurproMemcn.
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