De invloed vancentraleonthardingophetkoper-enloodgehalte
inhetdrinkwatereninhetzuiveringsslibvanrioolzuiveringsinstallaties

Uit deze evenwichtsvergelijkingen blijkt, dat
het in oplossing gaan van Cu respectievelijk
Pb afhankelijk isvan de pH en de
concentratie van totaal anorganisch koolstof.
Centrale ontharding maakt het mogelijk de
pH te verhogen zonder hinderlijke last van
calcium-carbonaatafzetting. Daarnaast
treedt een verlaging op van het totaal
anorganisch koolstofgehalte. Het gevolgis
een verlaging van het koper- en loodoplossend vermogen.
Door langdurig onderzoek in de periode
1976-1980 met hard en onthard rivier/
duinwater te Leiduin, alof niet verwarmd,
werd het verschil vastgesteld in koper- en
loodoplossend vermogen in buizen met een
diameter van 20 mm.

hebben een negatieve invloed opde kwaliteit
van het met zo veel zorg bereide drinkwater.
Zo moet volgens het Waterleidingbesluit
1984 het kopergehalte in drinkwater af
pompstation lager zijn dan 100 /xg/l, terwijl
het verblijf van een aantal uren van het
drinkwater in een koperen buis het gehalte
van koper tot een veelvoud van deze norm
doet stijgen.

1. Inleiding
Eén van de primaire doelstellingen van het
landelijk afvalstoffenbeleid iser naar te
streven de afvalstoffen te hergebruiken,
wanneer de emissie van afvalstoffen niet kan
worden voorkomen.
Voor wat betreft de zuivering van afvalwater
houdt dit ondermeer in, dat de inspanning
zich zal richten op de mogelijkheid van
hergebruik van zuiveringsslib.
Bij hergebruik van zuiveringsslib in de
landbouw dienen de concentraties aan
bepaalde schadelijke stoffen zolaag mogelijk

Dit geldt, hoewel ingeringere mate,ook voor
lood. Hierdoor kan een zekere, weliswaar
geringe nadelige invloed op de gezondheid
plaats vinden. Bij het niet doorspoelen van
langdurig stilstaand water inde koperen en
loden binnenleidingen kan de inname van
koper en lood via het drinkwater in dezelfde
orde van grootte komen alsde geschatte
gemiddelde dagelijkse inname via het
voedsel, namelijk voor koper en lood
respectievelijk 2.500 /xgen 200 /ng[1],
Als één van de voordelen van centrale
ontharding geldt, dat het koper- en loodoplossend vermogen van drinkwater wordt
verlaagd.
Deze verlaging komt tot stand, doordat de
'aantasting' van de in de koperen en loden
buizen gevormde deklaag aan de binnenzijde
van de buizen trager verloopt. Deze deklaag
bestaat uit geoxydeerde metalen en daaruit
gevormde verbindingen namelijk bij koper
uit cupriet (CuO) en/of malachiet
Cu(OH) 2 .CuC0 3 en bij lood uit loodoxyde
PbO en/of cerussiet (PbC0 3 ) en/of hydrocerussiet Pb(OH) 2 .2 PbCO,.
De oplosreactie van de deklaag wordt in het
pH-gebied 6,5 —9,0 voornamelijk voorgesteld door het oplossen van de complexe
ionenparen volgens de reactie [2]:
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te zijn, althans beneden grenswaarden te
blijven, die gesteld zullen worden uit het
oogpunt van volksgezondheid en/of milieubelang. Bij Gemeentewaterleidingen
Amsterdam isonderzocht wat de invloed is
van centrale ontharding op het metaaloplossend vermogen van het drinkwater.
Een verlaging van het metaaloplossend
vermogen zal een daling van de op
Amsterdamse zuiveringsinrichtingen
aankomende metaalvracht tot gevolg
hebben, waardoor een kwaliteitsverbetering
van het zuiveringsslib voor wat betreft het
koper- en loodgehalte kan worden bereikt.

Cu(OH) 2 Cuco 3 ( S ) + co 3 2 - +
2H +
2CuCO° + 2 H 2 0

Pb(OH) 2 •2 PbC0 3 ( S ) + COf"
2H+ <=;3PbCO° + 2 H 2 0

Grafiek I - Koper en loodoplossend vermogen na 16 uur stilstand.

In afb. 1zijn de resultaten van het meerjarig
onderzoek samengevat:
Voor koper blijkt, dat bij Leiduinwater bij
hardheidsverlaging van 2,5 tot 1,5 mmol/1
(14°DH tot 8,4°DH) en een pH-verhoging
van 8,0 tot 8.9het koperoplossend vermogen
na 16 uur stilstand bij 10-20°van circa
450 ttg/1tot circa 200 /u.g/1 wordt verlaagd,
bij 70° van 750 tot 340 /xg/l, en bij oud-lood
van 129/xg/l tot 80/xg/l.
Naast het metaaloplossend vermogen bij
lange stilstandstijden, waarbij een evenwichtswaarde wordt bereikt, isook
belangrijk, hoe snel de metalen in oplossing
gaan bij kortere stilstandstijden.
De maximale oplossnelheid wordt bepaald
door de helling van de oploscurve.
De kopernorm af pompstation van 100 /xg/l
wordt bijvoorbeeld voor type Lips DHP
buizen bij hard water na 1,3 uur en bij onthard water na 3,5 uur bereikt (zie afb. 2A),
bij type U.C.Z.-D.H.P.-buizen na respectievelijk 2, 3en 3,1 uur (zie afb. 2B).
Evenzo isvastgesteld, dat de loodnorm af
pompstation van 50 /xg/l bij hard water na
circa 100 minuten en bij onthard water na
140 minuten stilstand wordt bereikt (zie
afb. 3).

en overeenkomstig voor lood:

2. De invloed van centrale ontharding op
het koper- en loodgehalte indrinkwater
De koperen en loden leidingen in woningen
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Op grond van de resultaten wordt getaxeerd,
dat in het aftapwater bijde consument door
de centrale deelontharding bij aanwezigheid
van koperen leidingen het gemiddelde
kopergehalte met circa 50% en bij
aanwezigheid van loden buizen het loodgehalte met circa 30% zal afnemen.
3. De invloed van centrale deelontharding
op het koper- en loodgehalte inhet
zuiveringsslib vande rioolwaterzuiveringsinrichting van Amsterdam
Amsterdam isverdeeld invijf rioleringsdistricten. Elk district heeft zijn eigen
rioolwaterzuiveringsinrichting (hierna rwzi).
Dit zijn rwzi-West, rwzi-Zuid, rwzi-Oost,
rwzi-Noord en rwzi-Groote IJpolder.
Alle rwzi's zijn uitgevoerd als actiefslibinstallaties. Met uitzondering van
rwzi-Groote IJpolder, waar voornamelijk
industrieel afvalwater aankomt, isop alle
rwzi's een slibgisting aanwezig. Het uitgegiste slibwordt ontwaterd en voornamelijk
afgezet naar de zwarte-grondproduktie en
voor een klein deel naar de landbouw.
Het slib van rwzi-Groote IJpolder wordt na
te zijn ontwaterd en gedroogd, verbrand in
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een wervelbed-oven bijeen temperatuur van
800 tot 900 °C.
Van de koperbelasting van een rioolwaterzuiveringsinrichting, waar voornamelijk
huishoudelijk afvalwater aankomt, wordt

aangenomen, dat het koper vooral afkomstig
is van de corrosie van koperen waterleidingen.
Van het op een rioolwaterzuiveringsinrichting aankomende koperwordt circa6090% geadsorbeerd aan het slib.
Het resterende deel wordt met het effluent
geloosd op oppervlaktewater. Ervaring met
drinkwaterontharding inFriesland [7]wijstin
de richting van weinig invloed van de
ontharding op het loodgehalte in zuiveringsslib. Waarschijnlijk weegt de bijdrage van
lood uit het leidingnet niet op tegen de
bijdrage van lood uit het verkeer. Hierna zal
daarom niet worden ingegaan op de invloed
van de drinkwaterontharding op het loodgehalte in het zuiveringsslib van Amsterdam.
Wel zalde invloed vandeontharding van het
drinkwater van Amsterdam op met name het
kopergehalte in het zuiveringsslib, en op de
betekenis van deze invloed vooronder andere
toepassing van zuiveringsslib inde agrarische
sector worden besproken. De gemiddelde
kopergehalten van het zuiveringsslib in de
gemeente Amsterdam over verschillende
jaren zijn weergegeven in tabel I. Het slib
wordt bemonsterd direct achter de slibgistingtanks voor het verpompt wordt naar
slibdroogvelden. De plaats en het moment
van bemonstering van het slibzijn nog niet
landelijk genormeerd.
Toetsing van deze getallen aan de
aanbevelingen, genoemd inde'Richtlijn voor
de inhoud van het provinciale plan voor de
verwijdering van zuiveringsslib (Ministerie
van VROM), 7 februari 1986-zie tabel Hen
III — laat zien dat reeds in de eerste
planperiode kans op problemen ontstaat met
de afzet vanhetslibvanrwzi-Zuid inverband
met de hoge koperconcentraties.
In tegenstelling tot het landelijk beeld geven
de koperconcentraties in het slibvan de
Amsterdamse rwzi's geen duidelijk dalende

T A B E L I- Kopergehalten in zuiveringsslib in vierAmsterdamse rioolwaterzuiveringsinrichtingen.
mg Koper/kg d.s
Rior Iwater1984
1982
1983
zuiv 'ringsinrichting
1978
1981
1979
1980
rwzi
rwzi
rwzi
rwzi

Zuid
West
Oost
Noord

1.859
541

2.312
1.033

1.919
816

1.471
1.017

-

-

_

-

601

534

608

577

1.273
883
636
569

1.194
695
690
551

1.466
784
692
643

1985

1986»

1.542
903
658
717

1.470
746
685
607

* Nog niet definitief.
TABEL11— Aanbeveling voormaximum gehalten voordeeersteplanperiode enindicatiesvoorwaardenvoordetweedeen
derde planperiode voor degehalten aan elementen inzuiveringsslib tenbehoeve vandebereiding vanzwartegrond.

Element

Ie Planperiode
indicatieve
maximumgehalte
01-07- , 87tot01-()7-'92

2e Planperiode
indicatieve
maximumgehalte
01-07-'92tot01-07-'97

3e Planperiode
indicatieve
maximumgehalte
na()l-07-'97

Kwik
Cadmium
Chroom
Nikkel
Lood
Koper
Zink
Arseen

10mg/kg ds
15 mg/kg ds
750 mg/kg ds
150 mg/kg ds
750 mg/kg ds
1.000 mg/kg ds
3.000 mg/kg ds
20 mg/kg ds

6 mg/kg ds
10 mg/kg ds
650 mg/kg ds
125 mg/kg ds
650 mg/kg ds
800 mg/kg ds
2.500 mg/kg ds
15mg/kg ds

5 mg/kg ds
5 mg/kg ds
500 mg/kg ds
100 mg/kg ds
500 mg/kg ds
600 mg/kg ds
2.000 mg/kg ds
10mg/kg ds
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TABEL III - Maximaal toelaatbaregehaltesaan zware
metalen in zuiveringsslib (richtlijn vande Unie vanWaterschappen) bij toepassing in delandbouw, mede deaanbevelingen voor demaximum gehalten incompost, bereid
uit alleen zuiveringsslib.
Indicatieve maximumgehalte
Hg
Cd
Cr
Ni
Pb
Cu
Zn
As

5 mg/kg ds
5 mg/kg ds
500 mg/kg ds
100 mg/kg ds
500 mg/kg ds
600 mg/kg ds
2.000 mg/kg ds
10 mg/kg ds

tendens te zien. Wellicht kan de hoge
concentratie aan koper in het slibvan rwziZuid worden verklaard door de aanwezigheid van vele hoogbouwcomplexen in het
rioleringsdistrict van rwzi-Zuid.
Deze hoogbouwcomplexen beschikken
namelijk in het algemeen over een centrale
warmwatervoorziening, waarbij een
verhoogde koperafgifte uitde waterleidingen
ten gevolge van circulerend warm water iste
verwachten (zie afb. 1).
De aanwezigheid van industriële lozingen
van koper of toename daarvan zijn in het
rioleringsdistrict Zuid niet aan te wijzen.
De bijdrage aan het kopergehalte ten
gevolge van regenwater isminimaal,
daar slechts 4,5% van het totale oppervlak
van het desbetreffende lozingsdistrict
gemengd gerioleerd is.
Onderzocht wordt thans of het gerezen
vermoeden juist isdat het kopergehalte inhet
slib van rwzi-Zuid grotendeels afkomstig is
van corrosie van het drinkwaterleidingnet.
Literatuurgegevens versterken dit
vermoeden.
Corrosie van drinkwaterleidingen in
woningen blijkt een belangrijke bijdrage te
leveren aan kopergehalten (en in mindere
mate aan lood-, zink- en cadmiumgehalten)
in het zuiveringsslib [2,3,4 en 5].
Groen en Stellema [6]komen zelfs tot de
conclusie dat koperophoping in het slibvan
een rioolwaterzuiveringsinrichting grotendeels, zoal niet volledig kan worden
verklaard door koperafgifte van het koperen
waterleidingnet.
In Friesland isgebleken dat het kopergehalte
in zuiveringsslib na deelontharding van het
drinkwater van 18°DHnaar9°DH gemiddeld
met 5 3 % isgedaald [7].
Op grond van de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek naar het verlagen van
het kopergehalte in drinkwater en rioolslib,
uitgevoerd door Provinciale Waterstaat
Utrecht, het Zuiveringsschap Amstel- en
Gooiland en het Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland [8],mag verwacht
worden dat na deelontharding van het drinkwater de koperconcentratie in zuiveringsslib
met tenminste 50% zal dalen.

Daar Gemeentewaterleidingen in 1987
onthard drinkwater zou gaan leveren,is
besloten de invloed daarvan op de kopervracht in een groot deel van het op een rwzi
aankomende water te meten in het lozingsdistrict van rwzi-Zuid.
Om een beeld te krijgen van de bestaande
situatie isin 1985eenonderzoek gestart naar
de koperconcentratie inhetafvalwater dat op
de rwzi-Zuid aankomt en naar het kopergehalte van het slib dat rwzi-Zuid verlaat.
Bij dit onderzoek zullen na de invoering van
de deelontharding van het drinkwater de
koperconcentraties in zowel het op de rwziZuid aankomende afvalwater alsin het
zuiveringsslib van de rwzi-Zuid gedurende
enige tijd nauwlettend worden gevolgd.
Wanneer deelontharding van het drinkwater
isgerealiseerd kunnen de door VROM
gegeven aanbevelingen voor het maximum
gehalte aan koper in zuiveringsslib ten
behoeve van de bereiding van zwarte grond
door de rwzi-West, rwzi-Oost en
rwzi-Noord, waarschijnlijk zonder
problemen worden gehaald. Wellicht iseen
dergelijk resultaat eveneens voor rwzi-Zuid
tijdens tenminste de eerste en de tweede
planperiode haalbaar.
Door de verbetering van de kwaliteit van het
zuiveringsslib zijn er nog meer mogelijkheden om het zuiveringsslibaftezetten,zoals
onder meer hergebruik inde landbouw.
Het hergebruik van afvalstoffen, waaronder
ook zuiveringsslib moet worden begrepen, is
één van de primaire doelstellingen van het
afvalstoffenbeleid.

waterkwaliteit op het kopergehalte inafvalwater enin
zuiveringsslib in deprovincies friesland, Orottingen en
Drente. H 2 0 ( 1 7 ) 1984.55-560.
8. Hoven. T. J. J. van den (1984). Het koperoplossend
vermogen van drinkwater: eersteresultaten vaneen
landelijk onderzoek. H 2 0 (17) 1984, 603-606.
9. Groen, L. en Stellema, J (1981). Kopergehalten in
rioolwaterzuiveringsslib in relatietot dekwaliteit vanhet
drinkwater afkomstig vandegrondwaterpompstations inde
provincies Friesland, Groningen en Drente. H 2 0 (14)
1981,542-545.
10. Provinciale Waterstaat Utrecht, afdeling W.
Zuiveringschap Amstel enGooiland en Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland. Niet gedateerd.
1I. Indicatief Meerjaren Programma Water 1985-1989.

Hiernaast zijn de zogenaamde 'groene'
toepassingen goedkoop. Verdere alternatieven zouden volgens het Indicatief
Meerjaren Programma Water 1985-1989
kostbaarder zijn: storten zou circa driemaal
en verbranden vijfmaal duurder zijn dan de
afzet van zuiveringsslib alsmeststof in de
landbouw [10].
Maar zelfs als financieel voordeel van
hergebruik zou wegvallen, dan blijft
hergebruik van zuiveringsslib vanuit milieuhygiënisch oogpunt wenselijk.

De actie duurde van vrijdagmiddag tot
zaterdagavond. Het doel van de actie was
drieledig: ten eerste wildemen bekijken ofde
lozingsvergunningen worden nageleefd, ten
tweede of er illegale lozingen plaatsvinden en
ten derde wilde Rijkswaterstaat bekijken of
het landelijk handhavingsbeleid moet worden
bijgesteld. Verder hoopt Rijkswaterstaat dat
er van de actie een preventieve werking uitgaat. Deze vorm van toezicht vindt normaliter
per regio permanent plaats, ook buiten
kantooruren.
Rijkspolitie en Openbaar Ministerie waren
ingelicht om in geval van ernstige illegale
activiteiten bijstand te kunnen verlenen.
Rijkswaterstaat hoopte hiermee ervaring op
te doen om later in nauwere samenwerking
met andere overheden zulke landelijke acties
te kunnen herhalen.
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Controle op lozingsvergunningen
Rijkswaterstaat heeft bijeen grote landelijke
controle opde lozingen vanbedrijven dieeen
vergunning hebben voor het lozen van
bepaalde soorten afvalwater ten minste drie
bedrijven ontdekt die zich niet hielden aan
hun vergunning. Verder zijn een aantal
illegale lozingen ontdekt.
In totaal zijn 200 bedrijven gecontroleerd
door heel Nederland die een vergunning
hebben voor het lozenvanafvalwater. Er zijn
315 monsters genomen van het water.
Al deze monsters worden nu gecontroleerd
door het RIZA en pasover een week is
bekend of nog meer bedrijven overtredingen
hebben begaan. Aan de actie deden
100 mensen van Rijkswaterstaat mee, een
helikopter van de Rijkspolitie en een aantal
politiemensen.

