Toepasbaarheid van chloordioxyde
bijde desinfectie vandrinkwaterinNederland

1. Internationale ontwikkelingen bijhet
gebruik van CI0 2
De afgelopen jaren isin de USA de interesse
in het gebruik van CI0 2 alsoxydatie- en desinfectiemiddel toegenomen, aangezien ditals
een van de meest geschikte technieken wordt
gezien om de concentratie trihalomethanen
in het drinkwater te verlagen.
Het aantal bedrijven dat momenteel C10 2
gebruikt in de USA wordt geschat op 300400 [Aieta e.a., 1986]. In 1977waren dit er
84. Het C10 2 werd primair gebruikt als
oxydatiemiddei voor geur- en smaak-
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problemen, somsvoordeverwijdering vanFe
en Mn. Slechts bij twee installaties werd het
exclusief alsdesinfectiemiddel gebruikt.
In Europa zijn er enkele duizenden, meestal
kleinere, watervoorzieningen die CIO,
gebruiken. De meesten hiervan liggen in
Zwitserland. West Duitsland. Frankrijk en
België. Enkele grotere installaties zijn
bijvoorbeeld die in Zurich en Brussel
[Masschelein, 1984; Schalekamp, 1986].
Het gebruik van C10 2 isin Europa juist
overwegend alsdesinfectiemiddel en soms
om smaak- en geurproblemen op te lossen.
In de laatste jaren isin ons land veel
onderzoek verricht naar de mogelijkheden
voor het gebruik van alternatieve desinfectiemiddelen voor chloor bij de drinkwaterbereiding. Dit onderzoek heeft onder andere
geleid tot het terugdringen van het chloorverbruikinonsland [Kruithof, 1981]en soms
tot het geheel achterwege laten van een
nadesinfectie [Schellart, 1986].
In Nederland wordt C10 2 slechts bij twee
bedrijven toegepast (als desinfectiemiddel).
Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van
Noord-Holland (PWN) gebruikt het reeds
sinds 1968, bij verschillende (momenteel
vijf) pompstations. De N.V. Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ)
is onlangs bij haar nieuwe pompstation
Braakman gestart met het gebruik van CI0 2 .
De belangrijkste redenen voor het relatief
beperkte gebruik vanC10 2zijn waarschijnlijk:
1. onbekendheid met de eigenschappen;
2. onduidelijkheid over de wettelijk
toegestane dosering;
3. noodzaak tot bereidinszin situ.

Samenvatting
—Het gebruik van C10 2 heeft een aantal belangrijke voordelen boven het gebruik van
chloor, met name in verband met de waterkwaliteit (o.a. geen vorming reuk- en
smaakstoffen en trihalomethanen dooreen selectievere reactie met organisch
materiaal).
— Het C10 2 -verbruik van verschillende watertypen in Nederland varieert sterk; het
24-uurs-verbruik wisselt van enkele tienden mg/l tot enkele mg/l. Het verbruik wordt
primair bepaald door de DOC. Het 24-uurs-verbruik bij hoge doseringen bedraagt
circa 70-100% van de DOC (in mg/l).
— Het gebruik van C10 2 alsnadesinfectans ismet name aantrekkelijk voorbedrijven die
actieve koolfiltratie toepassen aldan niet gecombineerd met een intermediaire
oxydatie. Een doseringvan0,2 mg/lC10 2zalvoordezebedrijven veelalvoldoende zijn.
—Door het wisselende verbruik per watersoort zalde hoeveelheid C10 2 voor de
desinfectie verschillen. Bij een dosering van 0,2 mg/l C10 2 zal inde eerste 10 minuten
dikwijls alle C10 2 zijn verbruikt.

In verband met de belangrijke voordelen van
CIO, met betrekking tot de waterkwaliteit
heeft de directie Drinkwater, Wateren
Bodem van het Ministerie van VROM het
RIVM verzocht een studie uit te voeren naar
de toepasbaarheid van CIO,bijde desinfectie
van drinkwater in Nederland.
Vele waterleidingbedrijven hebben medewerking verleend bijdit onderzoek.
In dit artikel worden de eerste resultaten
toegelicht; een meer uitgebreid rapport
hierover is bij het RIVM beschikbaar
[Van Dijk e.a., 1988].
2. Voor-en nadelen vanhetgebruik van

cio 2
De in de literatuur veelgenoemde voor- en
nadelen van C10 2 zijn samengevat in tabel I
en worden hieronder besproken.
Desinfecterend vermogen
Vele studies [onder andere Berg et al., 1982;
Condie, 1986; Hoff et al., 1981[hebben
aangetoond dat C10 2 een goede bactericide,
viricide en sporicide werking heeft. Met name
bij hogere pH's (vanaf ~ p H = 7,5) en hoge
gehalten organische stof isde werking van
C I 0 2 superieur aan die van chloor.
Tabel I— Voor- en midelen van Cl()2 bijgebruik als
oxydatie- enlof desinfectiemiddel.
"Voordelen'

'Nadelen'

- Goed desinfecterend
vermogen

— Vorming van chloriet
chloraat en organische
oxydatieprodukten
— Hogere investcrings- en
bedrijfskosten
- Analyse lage concentraties niet eenvoudig
- Mogelijke aantasting van
enkele bitumen coatings

- Stabiliteit
- Gunstig effect op
waterkwaliteit
- Oxydatie van ijzer en
mangaan

De ct 99 9 -waarde (concentratie desinfectiemiddel x contacttijd voor 99,9% inactivatie
van bacteriën) isvoorC10 20,2-0,5 mg/l-min.
Deze waarde kan in aanwezigheid van veel
humus en/of kleur hoger zijn. Voor virussen
isdit grofweg een factor 10 hoger.
Bijeen contacttijd vancirca 10minuten komt
dit in de praktijk neer op een concentratie
C10 2 van 0,02-0,05 mg/l voor een goede
bacteriologische desinfectie en van
0,2-0,5 mg/l voor het verwijderen van
virussen.
C10 2 heeft ook een goede algicide werking
[Ringer, 1955) en het voorkomt biofilms in
het distributienet beter dan chloor [Mayack,
1984]. Door verschillende auteurs [onder
andere Hopf, 1967]iserop gewezen dat het
uit C10 2 gevormde chloriet waarschijnlijk
bactericide eigenschappen bezit en daardoor
nagroei in het distributienet kan voorkomen.
Er is hier echter nogweinig onderzoek naar
gedaan.
Stabiliteit
C10 2 isstabiel in neutrale oplossingen
(gebufferd gedestilleerd water), mits koel
bewaard en beschermd tegen het licht.
Voorts moet de oplossing goed zijn
afgesloten (kleine headspace) om verliezen
veroorzaakt door de vluchtigheid te voorkomen. Dit laatste wordt in het algemeen te
weinig benadrukt in de literatuur.
Bij hogere pH's (pH = 10-12)disproportioneert C10 2 tot chloriet en chloraat
(tabel II).
CIO, isdus werkzaam over een vrij grote
pH-range (pH = 5-9).
In water waarin organische stoffen aanwezig
zijn (drinkwater!) iser weldegelijk een
verbruik van C10 2 , aangezien het reageert

Tabel II.
In redox reacties:
In basisch milieu:
In onbelast water (langzame disproportionering):

CIO, + e
chloordioxyde
CI0 2 + 2 0 H "
6 CIO, + 9 H , 0

CIO/
chloriet
CIO," + H,0
chloraat
5 CIO," + Cl" + 6 H , 0 +
CIO,"
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met vele anorganische en organische
verbindingen. Het reageert echter niet met
amines (behalve tertiaire), hetgeen het
verbruik voor desinfectiedoeleinden soms
aanmerkelijk vermindert.
Gunstig effect op waterkwaliteit
Met in het water aanwezige fenolverbindingen en fenol vormt C10 2 vrijwel
geen chloorfenolen. Hoofdprodukten zijn
p-benzoquinon en organische zuren zoals
malon- en oxaalzuur [Wajon et al., 1982[.
Lalezary et al. [1984],hebben onlangs
aangetoond dat C10 2 het grootste
verwijderingsrendement bezit voor veelvoorkomende geur- en smaakstoffen. Alleen
voor geosmin en MIB (2-methylisoborneol)
werd slechts een verwijderingspercentage
van 30% gehaald. Ook smaak- en geurproblemen welke verband houden met de
aanwezigheid van mineraleoliezijn niet altijd
op te lossen met behulp van CIO, [Walker et
al.. 1986], C10 2 reageert namelijk nauwelijks
met alifatische verbindingen (in het bijzonder
niet met olefine C = C dubbele bindingen) in
concentraties voorkomend in de drinkwaterpraktijk [Hoigné, 1982]. C10 2 reageert
voornamelijk via oxydatieve reacties,
waardoor er minder gechloreerde organische
Produkten ontstaan dan bijhet gebruik van
chloor.
Voorts reageert het selectiever, hetgeen tot
uiting komt in een lager verbruik [Rav-Acha,
1984]. In aanwezigheid van humusachtige
verbindingen, worden vrijwel geen trihalomet.hanen gevormd [onder andere Brauch,
1981]. Wel ontstaan er andere gechloreerde
verbindingen. De hoeveelheid TOX die
wordt gevormd iscirca 1-25% van de TOX
gevormd bij gebruik van chloor [onder
andere Fleischacker, 1983].
De reactiesnelheidsconstante van C10 2 met
Br" isdermate laag dat er ook veel minder
gebromeerde verbindingen ontstaan.
Oxydatie van ijzer en mangaan
C10 2 , evenals het daaruit gevormd C102~,
reageert snel met opgelost en organisch
gebonden mangaan en ijzer [Wong, 1984[.
Bij gebruik van chloor moet de pH vaak
worden verhoogd voor een optimale
verwijdering. C10 2 verdient dan soms de
voorkeur [Knocke et al., 1987].
C10 2 wordt ook toegepast wanneer Febacteriën aanwezig zijn in het distributienet.
Vorming van chlorietIchloraat en organische
oxydatieprodukten
Over de biologische effecten vanC10 2 , C102"
en C10 3 " is uit het beschikbare onderzoeksmateriaal nog geen eenduidige conclusie te
trekken. CIO, zelf zou een nadelige invloed
op de schildklierwerking kunnen hebben
door veranderingen in het jodium metabolisme. C102~ zou in concentraties hoger

dan 50 mg/l aanleiding kunnen geven tot
methaemoglobinemie. Studies waarbij
vrijwilligers gedurende 3 maanden water
dronken met 5 mg/l C10 2 leverden geen
veranderingen inhet bloedbeeldop [Lubbers
et al., 1982], Bij de bevolking van een
Amerikaanse stad waar het drinkwater met
hoge concentraties (5-10 mg/l) C10 2 werd
gedesinfecteerd gedurende 3 maanden
werden ook geen veranderingen waargenomen [Michael, 1981[.
In concentraties <0,5 mg/l zijn vooralsnog
geen onderzoeksresultaten van epidemiologische studies beschikbaar [Condie, 1987].
Over de biologische effecten van organische
oxydatie produkten isnogvrijweinig bekend.
Significante produkten zijn de quinonen en
de 1.2-epoxyden. De meeste onderzoeksresultaten suggereren dat de organische
produkten die gevormd worden bij de
behandeling van water met C10 2 (althans
diegene welke men tot op dit moment kan
isoleren!) geen significante mutagene of
carcinogene eigenschappen vertonen.
lnvesterings- en bedrijfskosten
CIO, moet ter plekke worden bereid gezien
de explosiviteit van geconcentreerde
CI0 2 -oplossingen. Dit brengt hogere
investerings- en bedrijfskosten met zich mee
dan gebruik van chloor.
Voor installaties met een capaciteit van circa
250.000 m 3 /dag bedragen de totale kosten
voor het gebruik van C10 2 (dosering tot
1,5 mg/l) ongeveer 2 à 3 cent/m 3 . Dit iscirca
drie keer zoduur dan het gebruik van chloor.
Deze kosten moeten echter niet als definitief
worden beschouwd. Er kunnen namelijk
aanzienlijke besparingen optreden bij het
gebruik van C10 2 in de rest van het
zuiveringssysteem. Dit ismet name het geval
als C10 2 als intermediair oxydant wordt
toegepast [Schalekamp, 1986].
In combinatie met actieve-koolfiltratie
worden bijvoorbeeld de totale kosten perm 3
slechts 30% meer in plaats van 300% in
vergelijking tot chloor. Daarbij kunnen nog
komen factoren alsafname van klachten van
consumenten aangaande smaak en geur
etcetera.
Analyse van lageconcentraties C102
Alhoewel er vele methoden beschreven zijn
om C10 2 en CI0 2 " te bepalen in aanwezigheid
van andere oxy-chloorverbindingen, blijken
de meeste methoden arbeidsintensief en
onbetrouwbaar bij concentraties <0,1 mg/l
[Bom, 1988].
Door vele auteurs [Hoigné, 1982; Hrubec,
1984] isgepleit voor het vinden van een
betrouwbare methode. Een belangrijk deel
van ons onderzoek betrof dan ook het
operationeel maken van een relatief snelle
methode ter bepaling van C10 2 in lage
concentraties. Hiertoe werddedoor Fletcher

[1984] beschreven spectrofotometrische
methode met behulp van chloorfenolrood
aangepast en verbeterd. Voor een uitvoerige
beschrijving wordt verwezen naarhet rapport
van Bom [f988].
De onderste analysegrens van deze bepaling
bedraagt 0,02 mg/l.Bij debepalingvan C10 2
is het met name van belang gedurende alle
handelingen rekening te houden met de
vluchtigheid ervan.
Bijenkele zuiveringsinstallaties onder andere
Zurich [Valenta, 1981]wordtC10 2reedsonline gemeten met behulp van een colorimetrische methode met o-toluïdine (Firma
Schott Schleiffer AG).Overde betrouwbaarheid en de onderste analysegrens worden
echter geen uitspraken gedaan.
Alhoewel de analyse van C10 2 alseen nadeel
voor het gebruik wordt omschreven, hoeft dit
in de praktijk niet zo te zijn. Bij de bedrijfsvoering kan men namelijk sturen op een
bepaalde doseringviaeen teregelen volumestroom. Bij een wisselende organische
belasting zou eventueel gestuurd kunnen
worden op de redoxpotentiaal van het water
[DVGW, 1986].
Aantasting van bitumencoatings
Enkele waterleidingbedrijven (onder andere
Den Haag, Dordrecht, Rotterdam en de
WMZ) hebben laboratoriumonderzoek
uitgevoerd naar het mogelijke gebruik van
C10 2 als transport- en/of nadesinfectiemiddel en naar de invloed van CI0 2 op
bitumencoatings van de distributieleidingen.
Eén van de conclusies van dit onderzoek was
dat de Shell primer BL 1 en Shell Mexphalte
R 85/40 coatings meer aangetast werden
door C I 0 2 dan door Cl2 [Bassie, pers.
mededeling]; vier andere coatings, waaronder mastiek werden niet aangetast.
3. Verbruik en vervalsnelheidvan C102
In zuiver water isC10 2 stabiel (mits donker
en koel bewaard en zonder bovenstaand
luchtvolume); er treedt geen verval op van

cio 2 .
De vervalsnelheid in (drink)water isonderzocht door aan het reine water van een 7-tal
Nederlandse pompstations C10 2 toe te
voegen en de concentratie alsfunctie van de
tijd tevolgen. De resultaten zijn weergegeven
in afb. 1 t/m 6.
Uit deze afbeeldingen kunnen de volgende
conclusies getrokken worden:
1. In het verloop van de afbraakcurven zijn
twee fasen te herkennen.
a. een zeer snel proces, dat zich binnen
enkele minuten na dosering afspeelt. Hierbij
reageren stoffen diesnelworden geoxydeerd,
zoals Fe, Mn, N0 2 ~, S2"en fenolen;
b. een proces dat langzamer verloopt en te
beschrijven isalseen pseudo-eerstc-ordereactie ten aanzien van CIO,.
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Afb. I t'm 6 - Het verloop van de Cl02-concentratie alsfunctie vandetijdnadoseringinverschillendewatersoorten.
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In het leidingnet iser dus nog steeds een
afname van de CI0 2 -concentratie. C10 2
wordt waarschijnlijk als stabiel in het leidingnet bestempeld, aangezien deafbraak indeze
fase vrij klein isen de disproportionering
aanzienlijk geringer dan van chloor [onder
andere Schippers, 1973).
2. Het C10 2 -verbruik van de diverse pompstations verschilt aanmerkelijk. Bij nadere
analyse blijken deze verschillen opvallend
gerelateerd te zijn aan de DOC van de
verschillende watersoorten (zoals blijkt uit
afb. 7).
Geconcludeerd wordt dat het C102-verbruik
na 1uur—bij doseringvaneen overmaat circa 0,3-0,6 X DOC is.
Het lage verbruik van bedrijf 1 wordt
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het
feit dat bij dit bedrijf een intermediaire
oxydatie met ozon en actieve-koolfiltratie
wordt toegepast. Ook anderen [onder andere
Hrubec, 1984; Duchesne, 1987;Nissing,
1987] vonden bij bedrijven die actievekoolfiltratie toepasten een zeer laag verbruik.
Het C10 2 -verbruik bij dosering van een
overmaat neemt bij langere contacttijden
uiteraard toe en wel volgens de volgende
globale relatie:

waar ontharding wordt toegepast toeneemt is
het interessant teweten watdeinvloed vande
pH-verandering en de verschuiving van het
kalk-koolzuur evenwicht isop het ClO,verbruik van het water.
Om het gecombineerde effect van de pH en
de carbonaatconcentratie te kunnen bepalen
is bij één experiment de pH gevarieerd met
behulp van 0,01 N NaOH en 0,01N HCl,
waarbij de CT ([C0 2 ] + [HC0 3 "] + [COf])
constant isgehouden. De resultaten staan
vermeld in tabel III.
Geconcludeerd kan worden dat zowel pH als
carbonaatconcentratie in een breedgebied
Tabel III — Invloed van depH en carbonaatconcentraties
op het Cl()2-verbruik in superwater.
Aanvangsdosering C102: 0,2 mg/l; T —tit °C

[COf]

[neon

(mmol/1)

(mmol/1)

CT
(mmol/1)

[ c i o 2 | n a , Ull,

pH
6,7
7,4
7,9
8,5
9,0

0,0002
0.0012
0.0039

1,05
1,28
1,36
1,36
1,48

1.652
1.429
1.406
1.361
1,435

0.20 ±0.01
0.19 ±0,01
0,20 ±0,01
0.20 ±0.01
0.17 ±0.01

0,0155
0,0507

(mg/1)

In de literatuur wordt melding gemaakt van
de invloed van carbonaat op de omzetting
van C10 2 . Bekend isvoorts dat C10 2 bij
hogere pH sneller disproportioneert.
Aangezien het aantal bedrijven in Nederland
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,

De voorlopige, door het RIVM geadviseerde,
normwaarde voor de dosering van C10 2 in
Nederland is0,2 mg/l.Deze richtwaarde isin
1986 opgesteld afgaande op normen/richtlijnen in het buitenland. Een hoge
concentratie C10 2 " in het drinkwater, door
een te hoge dosering CI0 2 moet worden
voorkomen.

Dosering( mg/1)
Norm

Land

DOC

4. C102-verbruik inrelatie totdevoorgestelde norm«aarde
Een probleem voor de waterleidingbedrijven
in vele landen is het ontbreken van een norm
voor de dosering of het maximale restgehalte
van C10 2 en omzcttingsprodukten. Soms
wordt voorgeschreven dat er na desinfectie
nog een restgehalte vrij chloor aanwezig
moet zijn voor de distributie. C10 2 valt hier
dan juridisch gesproken niet onder.
In EG-verband wordt geen maximaal
toelaatbare concentratie gegeven voor
desinfectantia (indirect via de norm voor
gehalogeneerde organische verbindingen).

Tabel IV - Normen en aanbevelingen t.a.v. hetgebruik van C102 bijdedrinkwaterbereiding in verschillende landen.

10minuten:
0,2-0,4 x DOC
(absoluut verbruik 0,3-1,1 mg/l)
1 uur:
0,3-0,6 x DOC
(absoluut verbruik 0,4-1,7 mg/l)
24 uur:
0,7-1,0 x DOC
(absoluut verbruik 0,8-2,9 mg/l)

CI0 2 -verbruik

(pH 6,7-9,0; [CO|-]0,0002-0.0507 mmol/1)
geen effect hebben op het C10 2 -verbruik.

24uur
tijd ia dosering van chloordioxide

Ter informatie zijn in tabel IVde normen
en/of aanbevelingen ten aanzien van CIO,
gegeven in verschillende landen.
Om te zien in hoeverre een dosering van
0,2 mg/l in de praktijk tot een restconcentratie C10 2 aanleiding geeft, zijn
enkele experimenten verricht met water van
de reeds eerder genoemde bedrijven.
Het bleek dat na 10 minuten alleen bij
bedrijf 1(Dordrecht) en 2 (Soest) nog een
restconcentratie te meten was.
Om het effect van actieve-koolfiltratie nader
te bekijken werd ook aan water van de
Drinkwaterleiding Rotterdam (pompstation
Kralingen) 0,2 mg/l toegevoegd. Ook hier
bleek een restconcentratie aanwezig.
Bij metingen op de vijf pompstations van de
PWN waar C10 2 reeds sinds 1968 als
nadesinfectiemiddel wordt gebruikt, bleek
dat geen restconcentratie te meten was bij
een dosering van 0,1-0,3 mg/l en na een
contacttijd van 5-30 minuten.
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De goede bacteriologische betrouwbaarheid
van het water in het distributienet van de
PWN kan dus niet bewerkstelligd zijn door
een restconcentratie C10 2 . Waarschijnlijk
spelen de hieronder genoemde punten een
belangrijke rol:
- de kwaliteit van het water isvan dien aard
dat geen continue desinfectie noodzakelijk is;
- de ct 99 9 isdermate laagdat een
concentratie <0,1 mg/l gedurende
10 minuten voldoende isvoor het doden van
de kiemen;
- het uit C10 2 gevormde C I O / (circa 50%
van de C10 2 ) werkt kiemdodend/
kiemremmend.
Om tot een definitieve uitspraak te kunnen
komen over de bactericide werking van C10 2
zal meer onderzoek moeten worden verricht
naar de bacteriedodende werking van C10 2
bij lage doseringen in verschillende watersoorten, waarbij met name het bactericide en
bacteriostatische effect van lage concentraties
C10 2 " (<0,2 mg/l) de aandacht verdient.
Gezien het hoge C10 2 -verbruik van diverse
watersoorten in Nederland isde voorlopige
normwaarde van 0,2 mg/l C10 2 (dosering)
aan de lagekant, ook gezien denormen inhet
buitenland.
Aanbeveling
Onderzoek zal moeten worden verricht in
verschillende watertypen naar de benodigde
contacttijd met CI0 2 voor inactivatie van de
bacteriepopulatie. Met name het bactericide/bacteriostatische effect van het uit C10 2
gevormd C10 2 " in het leidingnet verdient
nadere aandacht.
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FABEL III - Vergelijking vanmicrogolf ontsluiting
tll\'03/HCl) en conventionele ontsluiting volgens
NEN 6465 bij NSB 1645.
Opgegeven Microgolf
NEN
(mg/kg) opbrengst Oor- opbrengst Oorx±s
(%)
deel
(%)
deel

Element
Al
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Pb
Zn
1

22,6 ± 0.4 '
29.6 ± 2.8 '
109 ± 19
113 ± 12 '
7.4 ± 0,2 '
785 ± 97
7 14 ± 2 8
1,72 ± 0 . 1 7 '

32.0
97,0
103
93,8
79,5
100.1
99.9
100

+
+
+

-

+

+
+

30.4
98.6
99.1
98,2
80,5
106
99.4
106

in g/kg

voor elk element binnen enkele procenten
aan elkaar gelijk. Magnesium was hierbij een
opmerkelijke uitzondering:bijdeeerste serie
was de opbrengst (93,4%) ruim 15% hoger
dan bij de tweede serie.
Daar bijdeze twee seriesslechtsde gebruikte
meetinstrumenten verschillend waren (ICP
versus AAS) wordt de oorzaak van het
verschil in opbrengst vooralsnog gezocht in
de instrumentele hoek.
Verder onderzoek richt zich in ons
laboratorium dan ook vooral op Al en Mg.
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