Kwantitatieve analyse van chloorligninesulfonzuren
in Rijnwater en drinkwater

Inleiding
In een voorgaand artikel in H 2 0 [1]
hebben de auteurs over een nieuwe
analysemethode voor chloorligninesulfonzuren in afvalwater van pulpfabrieken aan
de Rijn, en de hiermee verkregen
resultaten, gerapporteerd. De conclusie
van dat artikel was, dat een kwantitatieve
analysemethode van chloorligninesulfonzuren in Rijnwater en drinkwater haalbaar
was. Nu, twee jaar verder, kunnen wij
inderdaad de ontwikkelde methode en
haar praktijktest rapporteren.
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De pulp- en papierindustrie is al lang één
van de grootste vervuilers van het Rijnwater. Metingen aan het organohalogeengehalte (AOX) van afvalwater van pulpfabrieken in 1989 suggereerden, dat jaarlijks 2.100 ton AOX werd geloosd [2]. Dit
zou overeenstemmen met 90% van de
AOX-vracht van de Rijn bij Lobith in
1987. Deze metingen bevestigden het
vermoeden dat pulpfabrieken een groot
deel van de Rijn-AOX veroorzaakten.
Omdat de AOX-parameter potentieel
toxische halogeenverbindingen omvat, is
het voor de waterkwaliteitsbewaking van
belang inzicht te krijgen in de concentraties van pulp-AOX in Rijnwater en
drinkwater en in de effectiviteit van waterzuiveringstechnieken. Daarom werd
besloten om een specifieke analysemethode te ontwikkelen voor chloorverbindingen geloosd door pulpfabrieken.
Als doelstollen werden de hoogmoleculaire (molecuulgewicht > 1.000)
chloorligninesulfonzuren gekozen, omdat
deze een groot deel van de geloosde
pulp-AOX bevatten [2,3].
Chloorligninesulfonzuren
Deze stoffen worden in de waterwereld
vaak aangeduid als chloorlignines, en voor
het gemak zal dat verder in dit artikel ook

Samenvatting
Er is een nieuwe analysemethode ontwikkeld voor hoogmoleculaire (molecuulgewicht > 1.000) chloorligninesulfonzuren in Rijnwater en drinkwater. Deze
stoffen worden geloosd door papierpulpfabrieken aan de Rijn en hebben een
verhoging van het AOX-gehalte van deze rivier tot gevolg. De doelstoffen worden
geïsoleerd uit rivierwater en drinkwater door macroporeus XAD-8 hars, kationwisseling, ultrafiltratie en vriesdrogen. De zodoende verkregen hoogmoleculaire
materialen worden geanalyseerd met pyrolyse-gas chromatografie-massaspectrometrie-single ion monitoring (Py-GC-MS-SIM), waarbij specifieke
pyrolyseprodukten van chloorligninesulfonzuren, chloor-2-methoxyphenolen,
worden geïdentificeerd en gekwantificeerd.
Het blijkt dat in Rijnwater 180-310 //g/1 chloorligninesulfonzuren voorkomen; in
gezuiverd WRK-water komt 30 //g/l voor en in drinkwater van Amsterdam
60 //g/l. De totale AOX-bijdrage door pulpfabrieken aan Rijnwater blijkt 1-2 //g
AOX/1te zijn, wat met 5-9% van de Rijn-AOX (22 //g/l) overeenkomt. De waterzuivering van de WRK verwijdert 85% van de opgeloste chloorligninesulfonzuren.
Het blijkt dat circa 12 //g AOX/1 door gehalogeneerde aquatische humus- en
fulvinezuren wordt veroorzaakt, wat betekent dat 55% van de Rijn-AOX van
natuurlijke oorsprong is. Deze invoer van natuurlijke organohalogeenverbindingen
is niet saneerbaar.

worden gedaan. Chloorlignines worden
gevormd tijdens de produktieprocessen
van gebleekte papierpulp uit hout. Hout
bestaat uit cellulose (45%), hemicelluloses
(20%), lignines (30%) en laagmoleculaire
extraheerbare verbindingen (2-5%). Bij de
pulpfabricage worden boomstammen
versnipperd, de houtsnippers worden
eerst gesulfoneerd met sulfiet en daarna
gebleekt met chloor of natriumhypochloriet. Het doel van deze processen
is de lignines door sulfonering en oxydatie
wateroplosbaar te maken en zo te extraheren uit de houtsnippers, waarbij de
gewenste cellulosevezels achterblijven. De
bovengenoemde sulfoneringsreactie kan
niet alle lignines in oplossing brengen.
Daarom worden meestal enkele blekingsreacties toegepast om residuele lignines te
verwijderen en de papierpulp een hoge
witheidsgraad te geven. De klassieke
blekingsreactie maakt gebruik van chloor
of natriumhypochloriet. Hoewel deze
middelen voortreffelijke blekende eigenschappen hebben en de cellulosevezels
nauwelijks aantasten, is een belangrijk
nadeel voor de waterkwaliteit dat chloorbleking leidt tot de vorming van veel
organochloorverbindingen, waarvan een
deel schadelijk is voor de gezondheid.
Er zijn daarom diverse alternatieve bleekprocessen ontwikkeld, waaronder met
chloordioxyde, ozon en zuurstof, die tot
een sterke verlaging of zelfs volledige
eliminatie van de vorming van chloorverbindingen hebben geleid. In het Rijnstroomgebied lozen de pulpfabrieken
PWA Aschaffenburg (FRG) en Holtzmann (Karlsruhe, FRG) geen AOX meer,
terwijl de lozing van Baienfurth AG
(FRG) is gereduceerd tot 0,3 kg AOX/ton
pulp [5].Ondanks deze positieve ont-

wikkelingen voor de waterkwaliteit lozen
PWA Stockstadt (FRG; 1kg AOX/ton
pulp), PWA Mannheim (FRG; 1kg
AOX/ton pulp), Stracel (Strasbourg, F;
4 kg AOX/ton pulp) en Cellulose Attisholz
AG (CH; 1kg AOX/ton pulp) nog steeds
belangrijke hoeveelheden AOX en chloorlignines.
Chloorligninesulfonzuren hebben diverse
markante fysisch-chemische eigenschappen. Om te beginnen zijn het
grotendeels (70-90%) hoogmoleculaire
stoffen (molecuulgewicht > 1.000) [2,4].
Verder zijn het chloorhoudende
verbindingen, die hen toxicologisch
relevant maken. Bovendien zorgt hun
hoge sulfoneringsgraad ervoor dat het
zeer hydrofiele verbindingen zijn, die
daardoor aquatisch mobiel en moeilijker
isoleerbaar zijn.
Gezien hun macromoleculaire karakter
en brede molecuulgewichtsverdeling
(500-160.000; [2,4]) zijn chloorlignines
niet goed structureel en kwantitatief te
meten met behulp van standaard analysetechnieken. Eerst is er een thermische of
chemische degradatietechniek nodig,
waarbij macromoleculen worden
afgebroken tot monomere en oligomere
substructuren. Deze kunnen op hun beurt
met standaardtechnieken zoals GC-MS en
LC-MS worden geïdentificeerd en
gekwantificeerd. Een voorbeeld van een
dimere substructuur van chloorligninesulfonzuur wordt getoond in afbeelding 1.
Hierin worden een gechloreerde en een
gesulfoneerde deelstructuur getoond die
via phenolische etherbindingen gekoppeld
zijn met elkaar en met de rest van het
macromolecuul. In dit onderzoek is Curiepunt pyrolyse gebruikt als thermische
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Afb. 1 - Voorbeeld van een substructuur van hoogmoleculmre chloorligninesulfonzuren. Getoond worden
een 5-chloor-4-(2-propanon)guaiacoi
structuureenheid
en een gesulfoneerde
4-(3-sulfonzuur-2-pkenyktherpropaanjguaiacol structuureenheid. De ß-phcnylcthcrbinding iskarakteristiek voor intacte ligninepolymeren.
R representeert een lioogmoleeulair residue.

degradatietechniek voor chloorlignines,
waarna de monomere pyrolyseprodukten
zijn geanalyseerd met GC-MS.
Curie-punt pyrolyse
Curie-punt pyrolyse is een injectietechniek voor gaschromatografische
analyse (zie afb. 2). Een macromoleculair
materiaal wordt door een hoogfrequent
magnetisch veld (1 MHz, 1kW) verhit tot
de Curie-punt temperatuur van het
pyrolysedraadje waarop het monster is
aangebracht. Bij het Curie-punt van de
gebruikte metaallegering (Fe/Ni/Co)
verliest dit materiaal zijn ferromagnetische
eigenschappen, waardoor de temperatuur
van het draadje rondom de Curie-punt

temperatuur stabiliseert. Deze techniek
van verhitten en pyrolyseren heeft een
goede reproduceerbaarheid. De gevormde
monomere pyrolyseprodukten worden
door het dragergas op de gaschromatografische kolom gespoeld, waarop ze
worden gescheiden. De individuele
pyrolyseprodukten worden geïdentificeerd
en gekwantificeerd met behulp van een
massaspectrometer, waarmee een hoge
graad van betrouwbaarheid wordt
behaald. Om de selectiviteit en de
gevoeligheid van de massaspectrometer
verder te verhogen, wordt Single Ion
Monitoring (SIM) detectie toegepast,
waarbij slechts enkele karakteristieke
ionen van de doelstoffen worden gemeten.
De totale gebruikte analytische
combinatie, pyrolyse-gas chromatografiemassaspectrometrie-single ion monitoring,
wordt hierna aangeduid als Py-GC-MSSIM.
Analytische problemen
Bij het ontwikkelen van een kwantitatieve
methode voor chloorlignines zijn de
volgende problemen ondervonden [5]:
1. Chloorlignines hebben geen eenduidig
gedefinieerde structuur. Daarom kan er
niet van één specifiek chloorligninemolecuul worden gesproken. In dit
opzicht kunnen chloorlignines met de nog
complexere verbindingsklasse van de
aquatische humus- en fulvinezuren
worden vergeleken. Deze complexe
structurele eigenschappen bemoeilijken
de structurele en kwantitatieve analyse
aanzienlijk.
2. Isolatie van chloorlignines uit rivierwater. Aan het begin van dit onderzoek
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Afb. 2 - Schematische
weergave van de
FOM-3LX pyrolyscinjeetor. Het ferromagnetische pyrolysedraadje wordt inductief
verhit tot zijn Curie-punt
temperatuur. De pyrolyseprodukten worden
door hel dragergas op de
GC-kolom gespoeld.

was er nog geen bevredigende isolatiemethode voor de doelstoffen. De welbekende ionpaarextractie voor ligninesulfonzuren van Eberle etal. [6] kon in
diverse Nederlandse waterleidinglaboratoria niet goed worden gereproduceerd en is niet goed te combineren
met pyrolysetechnieken door de hoge
anorganische zoutgehaltes die worden
meegeïsoleerd.
3. Scheiding van geïsoleerde chloorlignines en humuszuren. Het is te
verwachten dat tijdens de isolatie van de
doelstoffen grote hoeveelheden aquatische
humus- en fulvinezuren worden meegeïsoleerd, die de analyse van de doelstoffen bemoeilijken. Daarom is een
volledige of gedeeltelijke scheiding van
deze twee verbindingsklassen gewenst.
4. Ontzouting van geïsoleerde materialen.
De aanwezigheid van anorganische zouten
in de isolaten beïnvloedt de pyrolyseprocessen en maakt het bepalen van
accurate isolatierendementen onmogelijk.
Daarom is volledige ontzouting van het
geïsoleerde hoogmoleculaire materiaal van
essentieel belang.
5. Identificatie van sporen van chloorlignines in een complexe humusmatrix.
Het is te verwachten dat voor de detectie
van sporen van de doelstoffen in een
humusmatrix de hoogste eisen aan de
selectiviteit en gevoeligheid van de
massaspectrometer worden gesteld.
6. Het ontbreken van een representatief
chloorlignine referentiemateriaal. Hen
representatief referentiemateriaal is een
vereiste voor het ontwikkelen van een
kwantitatieve analysemethode. Het bovengenoemde polystructurele en polydisperse
karakter bemoeilijkt de keuze van een
referentiestof. De ontwikkelde oplossingen voor deze analytische problemen
worden beschreven in de sectie
Experimenteel.
Experimenteel
Er werden in augustus 1991 afvalwatermonsters van de volgende pulpfabrieken
in het Rijnstroomgebied genomen: PWA
Aschaffenburg (FRG), PWA Mannheim
(FRG), Holtzmann (Karlsruhe, FRG),
Stracel (voorheen Cellulose de Strasbourg,
F) en Cellulose Attisholz AG (CH). PWA
Stockstadt (FRG) kon niet worden
bemonsterd omdat de lozingspijp midden
in de rivier op de bodem uitkomt;
Haienfurth AG werd niet bemonsterd
omdat diens AOX-lozing vrijwel tot nul is
gereduceerd [5], Om het probleem van het
chloorlignine referentiemateriaal op te
lossen werd een gewogen afvalwatermengmonster samengesteld, waarbij de
gewichtsfactoren voor de individuele
pulpfabrieken werden bepaald door de
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debieten ten tijde van monstername. Op
deze manier werd, binnen het beperkte
tijdsbestek van de monstername, de
samenstelling van het geloosde afvalwater
7.0 goed mogelijk benaderd. Er werden
watermonsters van de volgende relatief
onvervuilde zijrivieren van de Rijn
genomen: de Neue Rein (AU), de
Bregenzer Aach (AU), de Aare (CH), de
Thur (CH) en de Moezel (FRG). Deze
referentierivieren werden onderzocht op
hun AOX- en chloorligninegehaltes, met
als doel mogelijke natuurlijke achtergrondconcentraties vast te stellen. Er
werden watermonsters genomen bij de
inlaat van de WRK (ruwwater), bij de
uitlaat van de WRK (reinwater) en bij de
Gemeentelijke Waterleiding van
Amsterdam (GWA, drinkwater).
De watermonsters worden gekarakteriseerd met behulp van hun AOX- en
DOC-gehaltes. Hiertoe worden ze eerst
door een microfilter (< 0,45 /urn) geleid
om de opgeloste organisch koolstoffractie
te verkrijgen. De koolstof- en organohalogeengehaltes van de watermonster
worden gemeten volgens standaard
DOC-en AOX-procedures [2].Met deze
meetwaarden werden AOX/DOC-ratios
van de watermonsters uitgerekend, die
een maat zijn voor het chloorgehalte van
het opgeloste organische materiaal.
De isolatie van de hoogmoleculaire stoffen
wordt gedaan volgens een elders gerapporteerde procedure [7], In het kort omvat
deze methode de volgende stappen. Het
watermonster wordt eerst door een microfilter (< 0,45 ^m) geleid om de opgeloste
organisch koolstoffractie te verkrijgen. De
zwevende-stoffractie wordt verder niet
onderzocht, omdat deze wordt afgefiltreerd in waterzuiveringsprocessen en
daarna geen rol meer speelt in de drinkwaterkwaliteit. Het watermonster wordt
vervolgens aangezuurd tot pH 1om de
sterk zure sulfonzuurgroepen voldoende
te neutraliseren. Daarna wordt het
monster geleid over een XAD-8 macroporeuze hars kolom (10 mL), waarbij de
geneutraliseerde zuren adsorberen aan het
hydrofobe hars. Dan worden de geadsorbeerde verbindingen gedesorbeerd met
25 ml van een loog/methanol mengsel en
verdund tot 100 ml. Dit eluaat wordt over
een sterke kationwisselaar geleid om de
loog te verwijderen en de organische
zouten in de zuurvorm om te zetten. Het
opgewerkte monster wordt dan in een
ultrafiltratiecel (molecuulgewichtsgrens
ultrafiher 1.000) geconcentreerd tot 10 ml,
waarbij de laagmoleculaire verbindingen
het ultrafiher passeren en worden verwijderd. Het blijkt dat door de molecuulgewichtscheiding met behulp van ultrafiltratie het chloorligninegehalte van het

rivierwaterisolaat drie maal zo hoog wordt.
Dit wordt veroorzaakt door de hogere
molecuulgewichten van chloorlignines ten
opzichte van die van aquatische humus- en
fulvinezuren [4], Deze opzuivering van het
rivier- en drinkwaterisolaat verbetert de
detectie van chloorlignines in de complexe
humusmatrix. Het hoogmoleculaire
concentraat wordt gevriesdroogd, waarna
de opbrengst wordt gewogen (opbrengst
3-10 mg). Met deze isolatiemethode kan
38% van de DOC van afvalwater worden
geïsoleerd. Het anorganische zoutgehalte
van deze isolaten is zeer laag.
De kwantitatieve analyse van chloorligninesulfonzuren in Rijnwater en drinkwater wordt uitgevoerd volgens een elders
gerapporteerde procedure |8j. In essentie
omvat deze methode de volgende
stappen. Van de geïsoleerde materialen
worden oplossingen van 8 mg/ml in water
gemaakt. Per monster wordt 80 ng
gepyrolyseerd met een Curie-punt
pyrolysedraadje van 510 °C. De
pyrolyseprodukten worden gescheiden op
een 50 meter lange apolaire GC-kolom.
Chloor-2-methoxyphenolen (chloorguaiacolen) zijn gekozen als doelstollen
omdat ze zeer specifiek voor chloorlignines zijn, en omdat ze het meest in
chloorlignines voorkomen en dus de
hoogste analytische gevoeligheid geven.
Het massaspectrum van 5-chloorguaiacol
wordt getoond in afbeelding 3. Met
behulp van massaspectrometrische SIMdetectie worden de twee molecuulionen
van chloor-2-methoxyphenol isomeren
(chloorguaiacolen) bij massa 158 en 160

zeer gevoelig en relatief specifiek
gemeten.
Na de identificatie van 5-chloorguaiacol in
een geïsoleerd monstermateriaal vindt
kwantificatie plaats met behulp van een
standaardadditie-procedure. Hierbij wordt
16//g van het chloorlignine-referentiemateriaal toegevoegd aan het te analyseren materiaal en wordt de Py-GCMS-SIM meting herhaald. Door de
standaardadditie van chloorlignines neemt
het 5-chloorguaiacolsignaal toe. Met deze
signaalverhoging kan de hoeveelheid
chloorlignines in het geïsoleerde materiaal
en in het watermonster betrouwbaar
worden uitgerekend. De concentraties
chloorlignines in de watermonsters wordt
uitgedrukt in gewichtshoeveelheden stof
per liter, DOC per liter en AOX per liter.
Resultaten en discussie
Uit de AOX/DOC-ratios in tabel I blijkt,
dat drie van de vijf pulpfabrieken
organisch materiaal lozen dat minder
halogeenhoudend is dan Rijnwater. Dit
wijst op een sterke verlaging van het
chloorgehalte van de geloosde chloorlignines vergeleken met drie jaar geleden
[3]. Ook de absoluut geloosde AOXhoeveelheden zijn sterk verlaagd, wat wijst
op een sterk verminderd gebruik van
chloorhoudende bleekmiddelen in de
pulpproduktie. Literatuurgegevens over
de AOX-lozing per ton geproduceerde
papierpulp bevestigen dit beeld [5]:in
1991 loosden de pulpfabrieken PWA
Aschaffenburg, 0 kg AOX/ton pulp; PWA
Stockstadt, 1kg AOX/ton pulp; PWA
Mannheim, 1kg AOX/ton pulp; Holtz-

Afb. 3 -Massaspectrum van 5-chloorguaiacol (S-chlûor-2-methoxypkenolJ. Detwee molecuulionen bijmassa 158
en 160zijngebruiktvoorde Py-GC-MS-SIMmeting.
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halogeengehalte van DOC [5].Voor de
onderzochte zijrivieren van de Rijn kan
een natuurlijke AOX/DOC-ratio van
0,36% (RSD 31%; n=5) worden uitgerekend. Deze waarde stemt verrassend
goed overeen met een waarde van 0,34%
(RSD 72%; n=8) voor natuurlijke
Zweedse rivieren [10],en daarom is een
AOX/DOC-ratio van 0,34-0,36% waarschijnlijk een bruikbare waarde om
natuurlijke AOX-gehaltes van rivierwater
te schatten. In deze studie zijn met een
gemiddelde AOX/DOC-ratio van 0,35%
(RSD gelijkgesteld aan waarde voor
zijrivieren Rijn, ca. 30%) verdere
berekeningen gedaan. Door deze ratio met
het DOC-gehalte van een rivier te
vermenigvuldigen, kan de natuurlijke
AOX-bijdrage worden berekend. Hierbij
moet wel vermeld worden dat in dit
rekenmodel geen correctie wordt
toegepast voor de debietafhankelijkheid
van het AOX-gehalte. Aldus kan worden
uitgerekend dat circa 12 /vg AOX/1in de
Rijn bij het innamepunt van de WRK van
natuurlijke herkomst is. Dit komt overeen
met circa 55% (± 17%) van de Rijn-AOX
(22 //g/1) bij het innamepunt van de WRK
in 1991.Het blijkt dus, dat de natuurlijke
AOX een verrassend groot deel van de
Rijn-AOX vormt. Het is belangrijk om op
te merken dat deze AOX-fractie niet
saneerbaar is, dat wil zeggen, de Rijn zal
in het geval van volledige sanering van

TABEL I- DOC- enAOX-concentraties, AOX/DOC-ratio 'senchloorligninéconCentraties van afvalwatervan
pulpfabrieken, Rijnwaterendrinkwatervan Amsterdam.
Watermonster
Blanco
Afvalwatermonsters"1
PWA Aschaffenburg
PWA Mannheim
lloltzmann
Stracel
Cellulose Attisholz AG
Referentiemonster
Referentiemateriaal
Zijrivieren Rijn
Neue Rein
Bregenzer Aach
Thur
Aare
Moezel
Gemiddelde
Rijnwater en drinkwater
Rijn; inlaat WRK
Rijn; inlaat WRK
Uitlaat WRK
Drinkwater Amsterdam

DOC
[mg/L]

AOX
[Ag/L]

0,1

1

62
48
23
29
430
117

0,7
1.7
2,3
1,5
3,8
2,0
3.5
2,6
1,7

190
38
1.300
33
10.400
2.090

AOX/DOC
[%; 100*wt./wt.]

Cw,.1
l/'g/L]
< 16

1

CDOC

[Ag/L]
<8

<0,1

0,31
0,0079
5,7
0,11
2,4
1,8
1,2

3,6
3,8
6,9
5,3
16,0
7,1

0,51
0,22
0,30
0,35
0,42
0,36

<32
32
<32
<32
<32

< 16
16
< 16
< 16
< 16

22

0,63

182
309
27
59

96
164
11
31

18
17

C.NOX3

0,69
1,0

<0,2
0,2
<0,2
<0,2
<0,2

1,1

1,9
0,17
0,36

1

C w l , gewichtsconcentratie van chloorligninesulfonzuren in het watermonster.
Ci, oc -concentratie van het watermonster.
'--AOX'AOX-concentratie van het watermonster.
4
De afvalwaterisolaten bestaan uit zuivere chloorligninesulfonzuren [7];en daarom is het onnodig om de
chloorligninegehaltes van deze monsters met de chloorguaiacol-analyse te kwantificeren.
2

3

mann, 0 kg AOX/ton pulp; Baienfurth,
0,3 kg AOX/ton pulp; Stracel, 4 kg
AOX/ton pulp; Cellulose Attisholz AG,
1 kg/ton pulp. Een decennium geleden
loosden pulpfabrieken nog 5-7 kg
AOX/ton pulp. Het blijkt dat de sanering
van het chloorgebruik door de pulpindustrie al tot drastische verbeteringen
van de afvalwaterkwaliteit heeft geleid.
Een andere belangrijke AOX-bron van
rivierwater is natuurlijke AOX [9].
Hiermee worden bedoeld halogeenhoudende humus- en fulvinezuren, die
vanuit de bodem in het stroomgebied van
een rivier spoelen. Tot tien jaar terug
werd aangenomen dat AOX uitsluitend
van antropogene herkomst was. Deze
theorie is inmiddels achterhaald en het
blijkt bijvoorbeeld dat in veenrijke
bodems zeer hoge concentraties natuurlijke
organohalogeenverbindingen kunnen
voorkomen. Het is bekend geworden dat
chloride peroxidase enzymen, die in de
bodem voorkomen, met behulp van anorganisch chloride en waterstofperoxyde
reactief chloor kunnen produceren, wat
met humusstoffen in de bodem reageert
tot natuurlijke organochloorvcrbindingcn
[9], Het ligt voor de hand dat deze verbindingen door regenwater worden uitgespoeld en in rivierwater terechtkomen
en zodoende ook een bijdrage aan het
AOX-gehalte van ons drinkwater leveren.
Er werd in dit onderzoek aangenomen dat
de AOX in de referentierivieren volledig
van natuurlijke herkomst was. Het blijkt

(zie tabel I) dat de gemiddelde natuurlijke
AOX-concentratie van deze rivieren 7 //g/1
bedraagt. Omdat het AOX-gehalte van
een rivier direct gerelateerd is aan haar
DOC-gehalte, geven AOX/DOC-ratios
[100*wt./wt.l meer inzicht in het

Afb. 4- Identificatie van chloorguaiacol-isomeren (3C1G, 4C1G, 5CIG, 6C1G), welkeworden gevormddoor
pyrolyse van hoogmoleculaire chloorligninesulfonzuren (molecuulgewicht~> 1.000) geïsoleerd uitafvalstromen van
pulpfabrieken. Deanalyse is verricht metPy-GC-MS-SIM (m/z 158, 160entotale wnenstroom). 5-Chloorguaiacol
is demeestvoorkomende isomere verbinding.
5C1G
158

3C1G
A

4C1G

A i

6C1G
A
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TABEL II- Relatieve verdeling [%] van chloorguaiacol (CIG) substructuren in hoogiuoleeulaire
sulfonzuren geïsoleerd uit afvalwater van pupfabrieken en gemeten met Py-GC-MS-SIM.
Afvalwalermonsie

PWA Aschaffenburg
PWA Mannheim
Iloltzmann
Stracel
Cellulose Attisholz AG
Referentiemonster

shloorliguiiie

3CIG

4CIG

5CIG

6CIG

4
<0,5
4
<0,5
4
4

9
13
17
20
12
10

82
87
70
76
78
74

5
<0,5
9
4
6
7

antropogene AüX-lozingen dit AOXgehalte blijven behouden.
Met behulp van de Py-GC-MS-SIM
methode werden inalle afvalwaterisolaten
chloorguaiacolisomeren met hoge
gevoeligheid aangetoond (zie afb. 4). De
verhouding van de chloorisotooppieken
met molecuulmassa's 158 en 160 (3:1) is
een belangrijk identificatiecriterium voor
deze stoffen. De procentuele verdeling
van devier chloorguaiacolisomeren is
weergegeven intabel II. Het blijkt datin
alle chloorligninemonsters de relatieve
intensiteit van 5-chloorguaiacol hethoogst
is. Depreferentiële chlorering opde
5-plaats isteverklaren met bekende
structuurmodellen van ligninesulfonzuren
[8]. Met deontwikkelde methode kunnen
relatieve hoeveelheden van chloorhoudende substructuren in chloorlignines
nauwkeurig worden bepaald. Het blijkt
dat 5-chloorguaiacol hetmeest geschikte
specifieke pyrolyseprodukt van chloorlignines isvoor kwantitatieve analysein
Rijnwater endrinkwater. Alternatieve
specifieke pyrolyseprodukten van chloorlignines zijn chloor-4-propenylguaiacol en
chloor-4-(2-oxopropyl)guaiacol, die zijn
aangetoond inhet chloorlignine
referentiemateriaal [7].Deze pyrolyseprodukten zijn, door hun additionele
zijketen, nog specifieker voor chloorlignines dan chloorguaiacol-isomeren,
maar konden niet worden aangetoondin
DOC geïsoleerd uit Rijnwater.
Een belangrijke vraag inde chloorlignineanalyse is,ofer inrivierwater een natuurlijke achtergrond van chloorlignines
aanwezig is.Demeetresultaten van devijf
relatief natuurlijke rivieren tonen aan, dat
vier van devijf monsters geen meetbaar
5-chloorguaiacolsignaal geven. Echter,in
de Bregenzer Aach wordt een significant
5-chloorguaiacolsignaal gemeten, wat met
circa 32 //g/1 (0,2 /ig AOX/1; zie tabelI)
chloorlignine-achtige verbindingen
overeenkomt. Deherkomst van deze
chloorlignines isnog onduidelijk. Gedacht
wordt aan chloorligninelozingen door een
kleinere pulpfabriek, die ons tentijde
van demonstername onbekend was.
Over het geheel genomen kan echter
worden gesteld, dat denatuurlijke achtergrond van chloorlignines in rivierwater
verwaarloosbaar is. Hierdoor kunnen

gemeten 5-chloorguaiacolsignalenin
rivier- endrinkwater specifiek worden
omgerekend inchloorligninegehaltes. Het
kan echter niet worden uitgesloten dat
kleine hoeveelheden chloorguaiacolsubstructuren beneden de detectiegrens
(< 0,2 //g/l AOX) inaquatische fulvinezuren aanwezig zijn.
De identificatie van 5-chloorguaiacol in
Rijnwater, bemonsterd bij deinlaal vande
WRK, isafgebeeld inafbeelding 5. De
chloorisotooppieken bij massa's 158en
160 zijn goed waarneembaar en de
retentietijd komt zeer goed overeen met
die van 5-chloorguaiacol inafvalwater. Dit
is deeerste keer dat chloorlignines
specifiek zijn gemeten inRijnwater.De
hoeveelheid chloorlignines in Rijnwater,
zoals gekwantificeerd met het geïsoleerde
referentiemateriaal, blijkt 180-310 //g/lte
zijn (n=2; zie tabel I). Het blijkt dat
aanzienlijke hoeveelheden chloorlignines
in Rijnwater inNederland aanwezig zijn.
Met behulp van DOC- en AOX-metingen
van hetreferentiemateriaal kunnende

bijbehorende DOC- en AOX-bijdragen
van chloorlignines worden berekend.De
AOX-bijdrage door chloorlignines aan het
Rijn-AOX is 1,1-1,9 //g AOX/1, wat met
een relatieve bijdrage van 5-9% overeenkomt. Het blijkt derhalve, dat chloorlignines goed meetbaar zijn in Rijnwater
en dat hun AOX-bijdrage substantieelis.
De AOX-bijdrage door chloorlignines is
echter niet zo groot als werd verwacht.In
de afgelopen jaren zijn deAOX-lozingcn
door pulpfabrieken sterk gereduceerd,
vooral door detoepassing van zuurstofbleking ( 0 2 en0 3 ) , tot een gemiddeld
niveau van 1kg AOX per ton geproduceerde pulp [5].Inhet verleden, toen
uitsluitend chloorbleking werd toegepast,
bedroeg deAOX-lozing 5-7 kg AOX/ton
pulp. Dit betekent, dat de AOX-lozing
door pulpfabrieken maximaal circa 11 //g
AOX/1 (7*1,5 //g/l) geweest moet zijn.
Berekening van deAOX-lozingen door
pulpfabrieken 1991, op grond van pulpproduktiecijfers enAOX-lozingen per ton
pulp [5],suggereren dat nog steeds 92%
van deAOX-vracht bij Lobith afkomstig
van pulpfabrieken is. Deze berekende
AOX-bijdrage door pulpfabrieken is
kennelijk tehoog, omdat indit onderzoek
aangetoond isdat circa 55% vande
Rijn-AOX van natuurlijke oorsprong is en
dat maar maximaal 45% van de Rijn-AOX
in 1991 van pulpfabrieken afkomstig kan
zijn. Deze discrepantie kan mogelijk
worden verklaard door het optreden van

Afb. 5- Identificatie van5-chloorguaiacol (5CIGJ, watwordt gevormd door pyrolyse vanhoogmoleculair materiaal
geïsoleerd uitRijnwater. De analyse is verricht met Py-GC-MS-SIM (m/z 158, 160en totale ionenstroom).
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concentraties in rivierwater lager zijn,
worden nageleverd aan het gefiltreerde
duinwater. De mogelijkheid van uitloging
van chloorlignines tijdens de duinfiltratie
in het drinkwater kan worden onderzocht
door deze stoffen kwantitatief te meten
vóór en nâ duinfiltratie, waarbij rekening
moet worden gehouden met de doorlooptijd van het filtratieproces. Het blijkt dus,
dat een significante hoeveelheid chloorlignines in drinkwater terechtkomt en
door drinkwatergebruikers wordt
ingenomen. Daarom blijft het nodig, de
lozingen van chloorlignines door de
pulpindustrie verder te saneren, omdat
deze antropogene verbindingen niet in het
drinkwater thuishoren. De geassocieerde
AOX-bijdrage is echter vrij gering (0,4 //g
AOX/1; zie tabel 1). Bovendien zorgt het
grotendeels hoogmoleculaire karakter van
deze stoffen ervoor, dat ze slechts voor
een klein deel in het menselijke maagdarmkanaal worden opgenomen.
Daarmee lijkt het gezondheidsrisico van
deze concentraties chloorlignines in drinkwater niet groot.
In afbeelding 7 wordt de AOX-invulling
A/b. 6 - Identificatie van 5-chloorguaiacol (5CIG), zeat wordt gevormd door pyrolyse van hoogmokculair materiaal
geïsoleerd uil drinkwater van Amsterdam. De analyse isverricht met Py-GC-MS-SIM (m/s 158, 160 en totale
loncustrooni).

milieuchemische climinatieprocessen van
chloorlignines, vooral adsorptie en
mogelijk coagulatie, die de concentraties
in Rijnwater verlagen. Gezien het zeer
hydrofiele karakter van chloorligninesulfonzuren bij pH 7 is deze verklaring
niet erg waarschijnlijk. Ken andere
tentatieve verklaring is dat de door pulpfabrieken gespecificeerde AOX-lozingen
in feite ook het gechloreerde zwevende
stof (POX; Particulate Organic Halogen)
omvatten, waardoor de feitelijk geloosde
hoeveelheid AOX aanzienlijk lager zou
uitvallen. De discrepantie tussen de
berekende en de, met behulp van de
chloorlignine-analyse, gemeten AOXconcentraties tonen aan, dat de chloorligninemetingen betrouwbaarder zijn,
omdat in het laatste geval wordt gemeten
welke hoeveelheden van de doelstoffen
het monsternamepunt daadwerkelijk
bereiken. In het gezuiverde WRK-water
(reinwater) werd een chloorlignineconcentratie van 27 //g/l gemeten
(zie tabel I).
Gecombineerd met het chloorligninegehalte van het eerste WRK-ruw monster
(tabel I; 182 //g/1) blijkt hieruit, dat circa
85% van de doelstoffen door de WRKzuivering wordt verwijderd. Dit
zuiveringsrendement is onverwacht hoog,
omdat werd verwacht dat deze sterk
gesulfoneerde en zeer hydrofiele verbindingen moeilijk uit het water te

verwijderen zouden zijn. Dit zuiveringseffect kan waarschijnlijk niet door het
neerslaan van organische ferrisulfonaten
worden verklaard, omdat Fe 2 (III)(S0 4 ) 3
goed oplosbaar is in water. Nader
literatuuronderzoek leerde echter, dat
hoogmoleculaire stoffen in water zich vrij
effectief door coagulatie met Fe(III)Cl 3
laten verwijderen [11]. De WRK past
inderdaad als eerste zuiveringsstap een
coagulatie met Fe(III)Cl 3 toe, met als doel
het zwevende stof neer te slaan. Het lijkt
er dus op dat chloorlignines vrij effectief
worden verwijderd door de WRKzuivering, maar circa 30 //g/l passeert toch
nog ongehinderd. Bovendien is er slechts
één zuiveringsmeting verricht. Daarom zal
er het komende jaar aanvullend onderzoek naar de chloorligninezuivering
worden verricht.
De identificatie van 5-chloorguaiacol in
drinkwater van Amsterdam is afgebeeld in
afbeelding 6. Dit is de eerste keer dat
chloorlignines specifiek zijn gemeten in
drinkwater. De hoeveelheid chloorlignines
in drinkwater blijkt 60 //g/l te zijn ( n = l ;
zie tabel I). Deze chloorlignines kunnen
recentelijk zijn geloosd, maar kunnen ook
ten dele worden nageleverd door het
duinzandfilter. Het is mogelijk dat chloorlignines in het verleden, toen de chloorligninelozingen vele malen hoger waren,
zijn geaccumuleerd in de duinen en
tegenwoordig, nu de chloorlignine-

Aß. 7 - AOX-invulling van Rijnwater voor de inlaat
van de WRK te Nieuwegein in 1991. Hoogmoleculaire
chloorlignmesulfonzuren (CI.S) dragen ca. 1,5/ug
AOX/L bij,gchalogencerdc humus- en julvinezuren
(HFZ) ca. 12ng AOX/L en ecu met geïdentificeerde
antropogene rest/factie (?) bedraagt ca. 8/.tg AOX/L.

van Rijnwater bij de inname van de WRK
in 1991 gegeven, zoals vastgesteld in deze
studie. Het blijkt dat circa 7% van de
Rijn-AOX uit hoogmoleculaire chloorlignines bestaat en dat circa 55% (12 //g
AOX/1) van natuurlijke herkomst is (voor
bepaling natuurlijke AOX-fractie, zie
boven). Girca 38% van de Rijn-AOX blijft
nog ongeïdentificeerd. Mogelijke antropogene AOX-bronnen die aan deze fractie
bijdragen zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's), chemische industrieën
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en landbouwactiviteiten. Een AOX/DOCratio van 0,49% (n=4) is gerapporteerd
voor rwzi's [5].Hoewel dit geen hoge
waarde is, kan rioolwater gezien de grote
debieten een substantiële antropogene
AOX-bijdrage leveren. Speciale aandacht
moet hierbij worden besteed aan het
gebruik en effect van huishoudchloor en
aan de bijdrage van chloorlignines uit
WC-papier. Op de WRK is recentelijk een
vervolgonderzoek gestart op het gebied
van de structuuropheldering en
kwantificatie van AOX in rioolwater.
In het kader van het onderhavige onderzoek is er ook een andere analytische
strategie gevolgd om chloorligninesulfonzuren te meten in Rijnwater, namelijk met
behulp van hun sulfonzuurgehaltes.
Oriënterende metingen hadden al aangetoond, dat de sulfonzuurgehaltes van
chloorligninesulfonzuren aanzienlijk hoger
waren dan van terrestrische humuszuren,
zodat een kwantitatief onderscheid van de
doelstoffen en aquatische humuszuren in
Rijnwater mogelijk leek [2]. Sulfonzuurgroepen kunnen kwantitatief worden
gemeten met een in dit onderzoek ontwikkelde, nieuwe analysemethode,
gebaseerd op pyrolyse-massaspectrometrie en het karakteristieke pyrolyseprodukt van sulfonzuurgroepen, zwaveldioxyde [12], Hen uitvoerig onderzoek
naar de sulfonzuurgehaltes van chloorligninesulfonzuren en DOC, geïsoleerd uit
natuurlijke rivieren en Rijnwater, heeft
aangetoond dat in DOC van natuurlijke
rivieren verrassend hoge en variable
sulfonzuursignalen meetbaar zijn [12].
Hierdoor blijkt het helaas niet mogelijk
een betrouwbare uitspraak te doen over
het natuurlijke sulfonzuurgehalte van
Rijnwater en de bijdrage door chloorligninesulfonzuren.
De chloorlignine-analyse is in het begin
van 1993 geïmplementeerd bij de WRK
en zal voor een periode van enkele jaren
worden ingezet voor trendvolging van de
doelstofconcentraties in Rijnwater en voor
onderzoek aan het zuiveringsrendement.
Het is ook de bedoeling van dit onderzoek
om aan de pulpfabrieken en overheden in
het Rijnstroomgebied duidelijk te maken,
dat de waterbron van veel Nederlandse
waterleidingbedrijven nog steeds niet vrij
is van de door deze industrietak geloosde
afvalstoffen en dat verdere sanering van
de chloorlignine-lozingen nodig is.
Verantwoording
Dit werk is onderdeel van het onderzoekprogramma van de stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der Materie
(FOM) en is mogelijk gemaakt door
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De

financiële ondersteuning van dit onderzoek door de Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland (WRK) wordt zeer
gewaardeerd.
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Huishoudelijk waterverbruik
bij FDM daalt in 1993
De NV Flevolandse Drinkwater Maatschappij heeft op 25 mei jl. het jaarverslag
over 1993 aan de aandeelhouders gepre-

senteerd. De FDM heeft 1993 afgesloten
met een positief resultaat. De FDM heeft
meer water verkocht dan in voorgaande
jaren, maar het huishoudelijk verbruik per
hoofd per dag is gedaald van 135 liter
naar 131 liter. Deze daling is deels veroorzaakt door de slechte zomer van 1993,
maar ook de landelijke en regionale
waterbesparingscampagne kan hierop
invloed hebben gehad. In Flevoland daalt
de jaarlijkse afname per aansluiting
geleidelijk: in 1990 werd bijna 173 m 3 per
aansluitimg afgenomen, in 1993 ruim
167 m 3 . Ook de komende jaren zal de
FDM de nodige aandacht besteden aan
waterbesparing.
Hoewel het huishoudelijk verbruik daalt,
zal het totale waterverbruik in Flevoland
de komende jaren blijven stijgen door de
forse groei van het aantal Flevolandse
inwoners. Enerzijds vraagt dit om investeringen in de leveringscapaciteit van de
FDM: in 1993 werden voorbereidingen
getroffen voor de bouw van het nieuwe
waterwinstation Harderbroek (in werking
in 1997), het nieuwe distributiepompstation in Almere-Buiten (in werking in
1995) en de uitbreiding van de capaciteit
van het ondergrondse leidingnet.
Anderzijds maakt de groeiende vraag naar
drinkwater hel noodzakelijk stil te staan
bij de toekomstige drinkwatervoorziening
in Flevoland. Belangrijkste activiteit op dat
gebied is een studie samen met de
aangrenzende waterleidingbedrijven in
Gelderland, FJtrecht en Noord-Holland
naar de optimale inzet van het in Flevoland aanwezige grondwater. Naar het zich
laat aanzien zal het tot ver in de volgende
eeuw mogelijk zijn om de drinkwaterbehoefte in Flevoland te dekken uit het
eigen grondwater.
Dat betekent voor de inwoners van
Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere
dat zij zich verzekerd weten van een
blijvend goed produkt: grondwater uit de
kraan. (Persbericht FDM)
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