Het voorkomen van MutantX(MX)in gechloord
oppervlakte- en drinkwater

Inleiding
Uit verschillende studies [1-8] is gebleken
dat de aanwezigheid van mutagene
activiteit in drinkwater voornamelijk een
gevolg is van de behandeling van water
met chloor. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de mutagene activiteit in
aangezuurde waterextracten significant
hoger is dan in neutrale extracten van
dezelfde watermonsters [1,4]. Deze
resultaten suggereren dat de mutageniteit
afkomstig is van organische verbindingen,
die zure eigenschappen bezitten. De
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eerste belangrijke mutagene verbinding,
3-chloor-4-(dichloormeihyl)-5-hydroxy2(5H)-furanon (MX) (afb. 1) is geïdentificeerd in Finland door Holmbom et al in
1981 [9].Deze verbinding werd vier jaar
later in Finland ook aangetoond in
gechloord oppervlakte- en drinkwater en
leverde een aanzienlijke bijdrage aan de
totale mutageniteit [10].
Recent onderzoek heeft aangetoond dat
'MX' ook gevormd wordt - zij het in
lagere concentraties - wanneer alternatieve desinfectiemiddelen (chloordioxyde
en chlooramine) worden toegepast [11].
In het onderzoek van Kool e.a. [12J werd
de mutagene activiteit in Nederlands
drinkwater hoofdzakelijk in de neutrale
extracten aangetoond. Van der Gaag e.a.
[13] hebben onderzoek verricht naar de
effecten van diverse waterzuiveringsprocessen op de vorming van mutagenen.
De resultaten toonden aan dat de mutagene activiteit in de zure extracten niet of
nauwelijks hoger was dan in de neutrale
extracten.
In deze bijdrage worden de aanwezigheid
van mutagene activiteit en de 'MX'concentratie in zure extracten van enkele
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Samenvatting
In deze bijdrage worden de aanwezigheid van mutagene activiteit en de 'MX'concentratie in zure extracten van monsters oppervlaktewater en die in zure en
neutrale extracten van drinkwater beschreven.
Mutagene activiteit en de mutagene verbinding 3-chloor-4-(dichloormethyl)5-hydroxy-2(5H)-furanon (MX) werden aangetoond in gechloord Maas- en
Rijnwater. De berekende bijdrage van 'MX' aan de totale mutageniteit van deze
monsters gechloord oppervlaktewater bedraagt slechts 20%.
In drinkwater werd ondanks geringe mutageniteit geen 'MX' aangetoond.
Toepassing van intermediaire ozonisatie en actief-koolfiltratie verlaagt de
concentratie van precursors aanzienlijk.
De belangrijkste mutagenen, die tijdens de chloring gevormd worden zijn
hoogstwaarschijnlijk organische zuren, aangezien ze alleen onder zure omstandigheden geëxtraheerd kunnen worden.

monsters Nederlands oppervlaktewater en
die in zure en neutrale extracten van
drinkwater beschreven. Daarnaast is
onderzoek verricht naar de effecten van
enkele stappen in een drinkwaterzuiveringsproces op de vorming van
mutageniteit en 'MX'.
Materiaal en methoden
Watermonsters
In april 1988 werden bij een viertal
drinkwaterbedrijven monsters reinwater
genomen, direct na de nadesinfectie.
Drinkwater 1 (DW 1) werd bereid uit
geïnfiltreerd oppervlaktewater. De zuivering bestond uit infiltratie, beluchting,
snelle zandfiltratie, actief-koolfiltratie en
nadesinfectie met chloorbleekloog. Drinkwater 2, 3 en 4 werden bereid uit oppervlaktewater afkomstig van dezelfde voorzuivering (spaarbekkens). De zuivering
van drinkwater 2 (DW 2) bestond achtereenvolgens uit verblijf in spaarbekkens,
microzeeffiltratie, prechloring (0,9 mg/l),
coagulatie/flocculatie in aanwezigheid van
geactiveerde poederkool, vlokkenfilters,
snelle zandfiltratie en nadesinfectie met
chloorbleekloog. Drinkwater 3 (DW 3)
werd onderworpen aan achtereenvolgens
coagulatie/flocculatie, ozonisatie, snelle
zandfiltratie, actief-koolfiltratie en
nadesinfectie met chloorbleekloog. Drinkwater 4 (DW 4) werd gezuiverd door
coagulatie/flocculatie, filtratie, ozonisatie
en actief-koolfiltratie. Vlak voor de
nachloring werd het water gemengd met
een hoeveelheid uit grondwater bereid
drinkwater (38% van de totale netto
produktie). Het grondwater had een
relatief hoog humusgehalte en werd
gezuiverd door beluchting en filtratie.
Aangezien in april 1988 nog geen afzetting
van Dreissenapolymorpha plaatsvond, werd
het water tijdens transport van spaarbekkens naar de drinkwaterzuiveringsbedrijven niet gechloord.
Om de effecten van chloorbehandeling en
waterzuiveringsstappen op de vorming

van mutageniteit en de 'MX'-concentraties
te bestuderen is in oktober 1987 een
aantal watermonsters genomen afkomstig
van de Rijn en de Maas. In oktober 1987
is wel een transportchloring toegepast.
In tabel I zijn naast de DOC-gehalten ook
enkele chloringscondities van de watermonsters samengevat.
Chemicaliën
Een standaardoplossing van 3-chloor-4(dichloormethyl)-5-hydroxy-2(5H)furanon (MX) in ethylacetaat (16 ng/^1)
was verstrekt door dr. L. Kronberg,
Abo Universiteit. Ben standaard chlooroplossing (circa 10 mg/l) werd volgens
een door Backlund e.a. [14] ontwikkelde
methode bereid. De concentratie vrij
chloor in de standaardoplossing werd voor
gebruik jodometrisch bepaald [15].
De oplossing werd met behulp van loog
op pH = 9 gebracht en vervolgens bij 4 ° C
opgeslagen.
De watermonsters werden met een
fosfaatbuffer op pH = 7 gebracht en
vervolgens in het donker bij 20 °C
gechloord. De restconcentratie chloor in
de watermonsters werd met een DPD/
FAS-titratie bepaald [15]. De monsters
werden pas aangezuurd als de restconcentratie <0,15 mg/l was om eventuele oncontroleerbare chloreringsreacties
uit te sluiten. De XAD-4- en XAD-8harsen (Amberlite Serva GmbH, Heidelberg) werden gereinigd door een 24-uursSoxhlextractie met achtereenvolgens
methanol, diethylether, acetonitril, water
en methanol. De harsen werden in een
1/1 verhouding met elkaar gemengd en bij
kamertemperatuur in methanol bewaard.
XAD-concentreringsprocedure
Afhankelijk van het soort water werden
verschillende Volumina (5-60L) over de
XAD-kolommen geleid. Ren constante
water/XAD-(L/ml) volumeverhouding
werd verkregen door de lengte van de
kolommen te variëren. In alle experi-
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TABEL I - Waterkenmerken en chloringscondities.
Monstercode'
RW la
RW lb
MW 2a
MW 2b
MW 2c
MW 2d
MW2e
MW2f
MW 2g
MW 2h
MW2i
I)W 1
DW2
DW3
])\\' 1

DOC 2
(mg/1)
3,8
3,8
4,2
4,2
3,3
3,3
3,3
3,3
2,5
2,5
2,5
5,6
2,1
1,8
1,7

Chloordosering
(mg/1)
4,0
4,0
0,5
4,0
0,5
1,0
2,0
0,63
0,33
0,3 3
1,03

1
monstercode:
RW la = Rijnwater, direct uit de rivier
RW lb = Rijnwater, gechloord op het
laboratorium
MW 2a = Maaswater, direct uit de rivier
MW lb = Maaswater, gechloord op het
laboratorium
MW 2c = Maaswater, na opslag in spaarbekken
(7 maanden)
MW 2d = Maaswater, transportchloring
MW 2e = Maaswater, idem als 2c gechloord
op het laboratorium
MW 2f = Maaswater, direct na transport
MW 2g-i = Maaswater, gezuiverd tot drinkwater en
nagechloord (h en iop het lab.)
DW 1-4 = Drinkwater, Bedrijf 1-4
2
DOC = organisch opgeloste stof gemeten
voor chloring
3
= na-chloringsdosis

menten bedroeg deze verhouding circa
0,6. De drinkwatermonsters (DW 1-4)
werden in duplo geconcentreerd bij
pH = 2 en p H = 8, terwijl de overige
monsters alleen onder zure condities over
de XAD-kolommen geleid werden. De
monsters werden aangezuurd met behulp
van 4M HCL. Het water werd vervolgens
met een snelheid van 0,7 bedvolumes per
minuut over de kolommen geleid. De
pomp (Verder type 1030) was uitgevoerd
met teflonslangen en roestvrijstalen
aansluitingen. Na adsorptie op de
XAD-kolom werd het water met behulp
van een stikstofstroom verwijderd.

Mutageniteitstoets
Deze testprocedure is voor het eerst
ontwikkeld door Ames [16].De testen
werden met extracten in dimethylsulfoxide en Salmonella typhimunum stam
TA100 uitgevoerd. De extracten werden
getest in afwezigheid van S9 (extract van
een rattelever). Om eventuele reacties van
organische verbindingen met DMSO zo
veel mogelijk uit te sluiten werd de
ethylacetaat in de extracten vlak voor het
uitvoeren van de testen drooggedampt
met stikstof en werd het residu in DMSO
opgenomen. Van elk extract werden
minstens vier concentraties in tweevoud
getest. Als positieve controle werd 0,01 ml
3-chloor-l,2-propaandiol gebruikt. De
concentraten werden als mutageen aangemerkt wanneer het aantal revertanten
tweemaal zo hoog was als de blancobepaling (DMSO) en er een lineaire
dosis-effectrelatie was. De mutagene
respons werd met behulp van lineaire
regressie bepaald.
ChemischeAnalyses
Opgelost organisch koolstof (DOC) werd
geanalyseerd met een TOC analyser
(Beekman).
'MX' werd geanalyseerd met een
gaschromatograaf (Finnigan 9610)
gecombineerd met een quadropoolmassaspectrometer (Finnigan 4500). De
analyseprocedure is elders uitvoerig
beschreven [11].
Afb. 2-Effecten van chloorbehandeling en enkele
opeenvolgende waterzuiveringsstappen opde vorming
van mutagemteiten 'MX'in waterextracten
(concentratie bij pH= 2).
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De kolom werd vervolgens geëlueerd met
5 bedvolumes ethylacetaat. De laatste
restanten water werden uitgevroren door
het eluaat 16 uur bij - 20 °C te bewaren.
Het watervrije extraxt werd geconcentreerd tot een volume van ca. 3 ml. Voor
dit doel werd gebruik gemaakt van een
filmvcrdamper. Daarna werd het extraxt
kwantitatief overgebracht in 5 ml vaatjes
en met behulp van een stikstofstroom
drooggedampt. Het residu werd tenslotte
opgelost in een bekend volume ethylacetaat en verdeeld in twee porties waarna
een voor de mutageniteitstoets en de
andere voor de 'MX'-analyse gebruikt
werd.
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Resutaten en discussie
Mutageniteit enMX-concentraties in
oppervlaktewater
De resultaten (afb. 2) laten zien dat in
monsters van de Rijn en de Maas enige
mutagene activiteit is aangetoond, hoewel
de monsters niet gechloord zijn. Een
studie van Kool et al naar de mutagene
activiteit in oppervlaktewater leverde een
soortgelijk resultaat op, met dien verstande dat de tests uitgevoerd werden met
neutrale extracten en een Salmonella
typhimunum TA98 stam [17]. De mutagene
activiteit van de monsters RW lb en
MW 2b (resp. 1.500 en 1.300 net rev/1)
blijkt ongeveer een factor 10 hoger te zijn
dan door Kool et al [18] in neutrale
concentraten van gechloord oppervlaktewater gevonden werd. Dit is mogelijk een
gevolg van concentrering bij een lage pH,
hetgeen impliceert dat de mutagenen die
gevormd worden tijdens de chloring zure
eigenschappen bezitten.
In bovengenoemde monsters wordt
respectievelijk 11en 14 ng/1 'MX' aangetroffen. De berekende bijdrage
(gebaseerd op een specifieke 'MX'-mutageniteit van 5.600 rev/nmol [11]) van 'MX'
aan de totale mutageniteit van deze
monsters gechloord oppervlaktewater in
Nederland bedraagt ca. 20%. Studies in
Amerika en Finland hebben aangetoond
dat de mutageniteit in zure extracten van
gechloord humusrijk oppervlaktewater
voor ca. 60% afkomstig is van het
organische zuur 'MX'. Aanzuren van
watermonsters bleek geen mutagene
artefacten te introduceren [10, 19]. Aangezien aangenomen wordt dat humusmateriaal de belangrijkste precursor van
'MX' is, kan deze lagere bijdrage aan de
mutageniteit in Nederlands rivierwater
mogelijk verklaard worden door het
relatief lage humusgehalte.
De zwakke mutageniteit in het Maaswater
voor en na verblijf in de spaarbekkens
(Monster MW 2a en 2c) is nagenoeg
gelijk. Waarschijnlijk worden niet alle
mutagenen door het verblijf in de spaarbekkens verwijderd.
Wordt het spaarbekkenwater echter gechloord (monster MW 2e), dan blijkt
zowel de mutageniteit als de MX-concentratie lager te zijn dan in het ruwe
gechloorde water (monster MW 2b).
Omdat het water in het spaarbekken
7 maanden eerder is ingelaten, hoeft de
samenstelling van dit water niet gelijk te
zijn aan dat van het rivierwater (MW 2a).
Daarom mag niet zonder meer geconcludeerd worden dat gedurende het verblijf
in de spaarbekkens, de concentratie van
de precursors voor de mutageniteit in het
water verlaagd wordt. Tijdens transport
van het gechloorde water blijken er
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Aß. 3-Mutagene activiteit in drinkwaterextracten
(concentratie bijpH=2).

nagenoeg geen verschillen op te treden in
mutageniteit en 'MX'-concentratie (MW
2denMW2f).
De 'MX'-concentratie in het tot drinkwater gezuiverde rivierwater (MW 2g) ligt
in dezelfde grootte-orde als in gechloord
water na verblijf in de spaarbekkens
(MW 2d).De mutageniteit daarentegen is
ongeveer driemaal zo groot. Deze hogere
mutageniteit kan mogelijk veroorzaakt
worden door de prechloring.
De zuivering van het getransporteerde
water op het drinkwaterbedrijf bestaande
uit prechloring, coagulatie/flocculatie in
aanwezigheid van poederkool en snelle
zandfiltratie blijkt niet efficiënt te zijn voor
de verwijdering van precursors. De mutagene activiteit en de 'MX'-concentratie in
het monster met de laagste chloordosis
(MW 2g) is beduidend lager dan in de
monsters met hogere chloordosis (MW
2h-i). Deze resultaten tonen aan dat,als
nadesinfectie van drinkwater noodzakelijk
is, uit oogpunt van mutageniteit een zo
laag mogelijke chloordosis dient te
worden gebruikt.
Mutageniteit en 'MX'-concentraties in
drinkwater
In afb. 3 zijn de resultaten van de
Ames-test in de aangezuurde extracten
van drinkwatermonsters van april 1988
weergegeven. De mutagene respons van
zowel DW 1 als DW 3 is zwak aangezien
in beide concentraten juist geen tweevoudige toename van het achtergrondniveau waargenomen werd. In de neutrale
drinkwaterextracten (concentrering bij
actuele pH) daarentegen werd tot een
equivalent watervolume van 600 ml geen
mutageniteit waargenomen. De gevormde
mutagenen in de aangezuurde extracten
zijn waarschijnlijk organische zuren.

De hoogste mutageniteit, namelijk
700 geïnduceerde revertanten per liter
water, is gevonden in monster 2 (DW 2).
Zoals eerder vermeld werden de drinkwatermonsters 2, 3 en 4 bereid uit
hetzelfde ruwe oppervlaktewater. Na het
transport naar de drinkwaterzuiveringsbedrijven werden zij echter aan een
verschillende behandeling onderworpen.
De zuivering van monster 2 bestond uit
prechloring en coagulatie/flocculatie in
aanwezigheid van geactiveerd poederkool,
terwijl monster 3 werd gezuiverd door
achtereenvolgens coagulatie/flocculatie,
ozonisatie, snelle zandfiltratie en actiefkoolfiltratie. De relatief lagere
mutageniteit van monster 3 kan (DOCgehalte en de nachloringsdosis zijn
nagenoeg gelijk) het resultaat zijn van de
ozonisatie/actief-koolfiltratie en/of het
ontbreken van de prechloring. Diverse
onderzoekers [13,20,21] hebben aangetoond, dat de mutagenen selectiever
verwijderd worden wanneer een actiefkoolfiltratie deel uitmaakt van de
zuivering. De verwijdering van precursors
van mutagene verbindingen echter blijkt
sterk afhankelijk te zijn van de looptijd
van het filter. Van der Gaag et al [13]
vonden relatief snel een doorslag van deze
precursors. Reeds na zes weken trad een
toename van de mutageniteit met de stam
TA100 op in neutrale en zure extracten
van een gechloord actief-koolfiltraat.
Proeven waarbij geozoniseerd water over
de actief-koolfilters geleid werd, toonden
aan dat de concentraties van presurcors
van mutagene verbindingen werden
verlaagd (TAlOO-activiteit in gechloord
actief-koolfiltraat na circa 10 weken).
Onze resultaten bevestigen dat intermediaire ozonisatie in combinatie met een
actief-koolfiltratie (DW 3) de concentratie
aan precursors aanmerkelijk verlaagt, in
tegenstelling tot een coagulatie/flocculatie
in aanwezigheid van actief-poederkool
(DW 2). Het water van monster 3 (DW 3)
werd ten tijde vande monstername over
vijf koolfilters geleid. De leeftijd van de
koolfilters was op dat moment ongeveer
een jaar. Ondanks het feit dat deze lange
looptijd een doorslag van precursors zou
kunnen veroorzaken is de waargenomen
mutageniteit (200 net rev/1 water)
nauwelijks significant.
De hogere mutagene activiteit in drinkwater 4 (DW 4) vergeleken met monster
3 wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat
direct na de actief-koolfiltratiestap een
hoeveelheid humusrijk grondwater (38%
van de totale netto produktie) toegevoegd
wordt, waardoor de concentratie van de
precursors toeneemt.
De lage mutagene activiteit in DW 1kan
worden veroorzaakt doordat er geen

conventionele coagulatie/flocculatie wordt
toegepast (alleen wisprofloc-dosering).
Het gevolg hiervan is dat in het water veel
anorganische verbindingen aanwezig zijn.
Deze verbindingen zijn makkelijk te
oxyderen waardoor het initieel chloorverbruik hoog wordt [22].De eventueel
aanwezige precursors zullen in dit geval
dan ook niet of nauwelijks gechloord
worden.
In geen van de onderzochte drinkwaters is
'MX' aangetoond (detectielimiet < 2 ng/1).
De mutageniteit in de onderzochte drinkwaterextracten is kennelijk niet afkomstig
van 'MX'.Dit in tegenstelling tot eerder
uitgevoerd onderzoek in Finland waar
'MX' voor ca.40%bijdraagt aan de totale
mutageniteit in drinkwatcrextracten.
Uit afb. 2 blijkt dat 'MX' in drinkwater wel
gevormd wordt na een extra chloringsdosis (MW 2h en i).
Conclusies
Mutagene activiteit en de mutagene
verbinding 3-chloor-4-(dichloormethyl)5-hydroxy-2(5H)-furanon (MX) worden
aangetoond in gechloord Maas- en Rijnwater. De totale mutageniteit en de
bijdrage hieraan van 'MX' zijn significant
lager dan in gechloord oppervlaktewater
in bijvoorbeeld Finland en Amerika
gevonden is.De samenstelling van het
organisch materiaal met name humuszuren zal hier waarschijnlijk debet aan
zijn.
In het ruwe rivierwater is na chloring
(4 mg/l) de mutagene activiteit en/of de
precursorconcentratie niet significant
verschillend van die in het gechloord
(4 mg/l) water na een opslag van zeven
maanden in de spaarbekkens. Zuivering
van water met een conventionele
coagulatie/flocculatie (met of zonder
toepassing van poederkool) en snelle
zandfiltratie blijkt nauwelijks efficiënt te
zijn voor de verlaging van de concentratie
van de precursors. Toepassing van intermediaire ozonisatie en actief-koolfiltratie
verlaagt de concentratie van de precursors
aanzienlijk.
De belangrijkste mutagenen die tijdens de
chloring gevormd worden, zijn hoogstwaarschijnlijk organische zuren, aangezien
ze alleen onder zure omstandigheden
geëxtraheerd kunnen worden. De identiteit van deze verbindingen is nog voor een
groot deel onbekend. Slechts 20%van de
mutagene activiteit in gechloord oppervlaktewater kan verklaard worden door
'MX' en andere bekende mutagenen.
In drinkwater is ondanks geringe
mutagene activiteit, geen 'MX' aangetoond.
Onderzoek naar de identificatie van
verbindingen die deze mutageniteit
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veroorzaken verdient daarom nadere
aandacht.
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aldus de werkgevers- en werknemersorganisaties.
Het te stichten centrum omvat expositieruimten, praktijklokalen, theorie-/vergaderruimten, een auditorium, kantoorruimten, een documentatiecentrum,
computerzalen, technische ruimten/
magazijnen en een restaurant.
De plannen voor het innovatie- en
opleidingscentrum worden verder
ontwikkeld. In de loop van 1989 moet één
en ander een definitieve vorm hebben
gekregen.
(Persbericht OLC)

Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in Nederland
Vergaderingen
Regionaal Inspectiecontact West,
Duinwaterleiding van 's-Gravenhage;
15 juni 1989, 9.30 uur.

Installatiebranche wil groots
innovatie- en opleidingscentrum
De werkgevers- en werknemersorganisaties in de installatiebranche zijn
van plan om een groots opgezet innovatieen opleidingscentrum te stichten.
Het centrum komt centraal in het land te
staan.
Het gezamenlijke initiatief van de Vereniging Nederlandse Installatiebedrijven
(VNI), de Industriebond FNV, de
Industrie- en Voedingsbond CNV en de
Unie BHLP, vloeit voort uit de wens om
via een integrale aanpak van innovatie en
onderwijs in te spelen op snelle technologische ontwikkelingen zoals onder meer
de automatisering. De branche telt
momenteel circa 40.000 werknemers.
Er bestaat een groeiend gebrek aan goed
opgeleid personeel.
Volgens de sociale partners., verenigd in
het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds
voor het Loodgieters-, fitters- en Centrale
Verwarmingsbedrijf (OLC), is er een
enorme behoefte aan een instituut dat
geïntegreerde aanpak mogelijk maakt van
onderwijs en presentatie van nieuwe
technieken. Een aanpak die enerzijds
aansluiting geeft op de bronnen van
technologische kennis bij wetenschappelijke en industriële onderzoeksinstellingen
en die anderzijds aansluit bij de praktijk.
Studie, voorlichting, kennisoverdracht,
opleiding en dienstverlening kunnen op
een zinvolle wijze worden bijeengebracht,

College van Bedrijfsdirecteuren (CBD),
VEWIN, Rijswijk;
15 juni 1989,9.45 uur.
Overleg Twinningactiviteiten,
Gemeentewaterleidingen Amsterdam
15 juni 1989, 14.00 uur.
Regionaal Inspectiecontact Zuid-Oost,
KIWA, Rijswijk;
20 juni 1989, 9.40 uur.
Werkgroep Herziening Aanbevelingen,
KIWA, Nieuwegein;
22 juni 1989, 9.30 uur.
Werkgroep Berekeningsgrondslagen,
KIWA, Nieuwegein;
22 juni 1989, 10.00 uur.
Dagelijks Bestuur (DB),
Restaurant Hoog Brabant, Utrecht;
23 juni 1989, 12.00 uur.
Ledenvergadering,
Restaurant Hoog Brabant, Utrecht;
23 juni 1989, 14.00 uur.
Aandeelhouders,
Restaurant Hoog Brabant, Utrecht;
23 juni 1989, 151)0 uur.
Landelijk Inspectiecontact,
Utrecht;
23 juni 1989, 10.00 uur.
Regionaal Inspectiecontact Midden-West,
Maassluis;
28 juni 1989, 10.00 uur.
Werkgroep Grondwater,
Veluwse Nutsbedrijven, Apeldoorn;
28 juni 1989, 14.00 uur.

