Hetkoperoplossend vermogenvandrinkwater:
eersteresultatenvaneenlandelijk onderzoek
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Voordracht uit het KIWA/VWN colloquium 'Distributie' van november 1983

1. Inleiding
In drinkwaterinstallaties inNederland wordt
op grote schaal gebruik gemaakt van koper
als leidingmateriaal [ 1]. Tijdens het verblijf
van drinkwater indeze leidingen kan koperin
oplossing gaan. Om meerdere redenen ishet
van belang dat deze koperafgifte beperkt in
omvang blijft. Op de eerste plaats mag
drinkwater conform het waterleidingbesluit,
dat sinds 1 juli van kracht is,niet meer dan
3 mg koper per liter bevatten (na 16uur
stilstand). Deze norm isgebaseerd op
esthetische overwegingen (smaak, kleur).
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Voorts heeft beperking van de koperafgifte
naar verwachting gunstige effecten ten
aanzien van het milieu. Rioolslib kan vaak
niet als mest in de landbouw toegepast
worden vanwege het te hoge kopergehalte.
Voor een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties isaangetoond dat deze (te) hoge
kopergehalten grotendeels terug te voeren
zijn op corrosie van het koperen leidingnet
[2]. Een derde argument voor beperking van
de koperafgifte isdat hiermee ook de
algemene corrosie van het leidingnet
teruggedrongen wordt.
Om tot een beheersingvandekoperafgifte te
kunnen komen ishet nodig inzicht te hebben
in de factoren die hierbij een rol spelen.
In opdracht van de VEWIN ishet KIWA
hiertoe in 1982gestartmet modelproeven op
diverse pompstations in Nederland. In deze
bijdrage worden de eerste resultaten van
deze proeven beschreven.
2. Proevenmetkoperenhui/enopstellingen
In principe kunnen veel factoren bij het
oplossen van koper uitkoperen leidingen een
rol spelen. Globaal zijn deze in vier
categorieën te verdelen: het water
(waterkwaliteit), het materiaal (metallurgie,
deklaag, lengte en diameter), de consument
(verblijftijd, stroomsnelheid) en de
installatietechniek (vloeimiddelen, contactcorrosie, trillingen).Over het algemeen
zullen de factoren waterkwaliteit, deklaagvorming en verblijftijd de belangrijkste zijn.
Het onderzoek richt zich dan ook in
hoofdzaak op deze drie factoren, waarbij
door standaardisatie van de proeven de
invloed van de overige zoveel mogelijk
constant is gehouden.

Het koperoplossend vermogen van
drinkwater hangt niet alleen af van de pH,
maar ook van het totaal anorganisch
koolstofgehalte. Dit blijkt uit de eerste
resultaten van proeven met koperen buizen
op diverse pompstations in Nederland.
Deze proeven wijzen verder uit dat een
zogenaamde deklaag de koperafgifte sterk
kan verlagen.
Uit berekeningen blijkt dat invloed van de
verblijftijd ophet kopergehalte goedmet een
diffusiemodel beschreven kan worden.
voor de Nederlandse situatie representatieve
selectie watertypen.
Alle opstellingen bevatten gepassiveerde
buizen, datwilzeggen buizen waarinzichaan
de binnenzijde een laagvan koperzouten
(deklaag) gevormd heeft. Dit maakt een
vertaling van de resultaten naar het
voorzieningsgebied mogelijk, omdat daar
overwegend ook gepassiveerde buizen zullen
voorkomen.
Naast oude buizen zijn ineen aantal
opstellingen ook nieuwe buizen zonder
deklaag opgenomen om de mate van
bescherming van een deklaag vast te stellen.
De mate en aard van deklaagvorming wordt
visueel en met behulp van röntgendiffractie
onderzocht.
In alle opstellingen wordt de koperconcentratie bij variërende verblijftijd van
het water gemeten. Deze metingen zijn
inmiddels op 18pompstations afgerond.
De resultaten hiervan worden in het
navolgende besproken. Achtereenvolgens
komen de invloed van deklaagvorming,
verblijftijd en waterkwaliteit op het
koperoplossend vermogen aan de orde.

4Cu + 0 2 ^ 2 C u 2 0
Bij het tweede type heeft zich op het cupriet
nog een tweede laaggevormd, bestaande uit
malachiet (CuC0 3 • Cu(OH) 2 ). Dit laatste is
groen van kleur. Het isaannemelijk dat deze
tweede laaguithetcupriet isontstaan. Ditkan
met de volgende reactievergelijking
beschreven worden:
C u 2 0 + Vi 0 2 + H C 0 3 " +
• C u C 0 3 •Cu(OH) 2
+ H"
Het grootste deel van de onderzochte
deklagen (ruim 80 procent) behoort tot de
tweede groep.
In hoeverre heeft de aanwezigheid van een
deklaag nu invloed op de koperafgifte?
Een antwoord hierop leveren de resultaten
van proeven (zie afb. 1),waarbijop ^ p o m p stations de koperconcentratie van het water
gemeten isna 16uur stilstand in zowel oude
als nieuwe buizen. In alle gevallen blijken de
nieuwe buizen tot hogere kopergehalten
aanleiding te geven. Geconcludeerd kan dus
worden dat deklagen (in enige mate) een
beschermende werking hebben.

Afb. I - Koperconcentratie van enkele watertypen na lö uurstilstand in oude ennieuwe koperen buizen.
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Het onderzoek wordt uitgevoerd met
koperen buizenopstellingen op ruim dertig
pompstations. Hierbij isgestreefd naar een

3. Deklaagvorming en deinvloed hiervan
op de koperafgifte
Bij contact van een nieuwe koperen buis met
drinkwater vormtzichaan debinnenzijde een
laag corrosieprodukten. In het algemeen
wordt pas na 1 à 2jaar een stationaire
toestand bereikt.
De tot nu toe onderzochte deklagen kunnen
op basis van de aangetroffen kristallijne
koperverbindingen in twee groepen verdeeld
worden. Bij het eerste type heeft zich op het
koper een laag cupriet (Cu 2 0) afgezet. Dit is
bruin gekleurd en ontstaan door oxidatie van
het koper volgens:
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Afb. I laat zien dat de mate van bescherming
sterk per watertype varieert. De oorzaak
hiervan isonduidelijk, maar het lijkt
aannemelijk dat zowel de structuur als
samenstelling van de deklaag hier een rol
spelen. Nader onderzoek op dit gebied isvan
groot belang, omdat dit nieuwe methoden
kan opleveren om de metaalafgifte terug te
dringen.
Uit afb. 1 blijkt dat het kopergehalte van de
meeste watertypen na 16uur stilstand in
nieuwe buizen de waarde van 3 mg/l,
genoemd in het nieuwe Waterleidingbesluit,
te boven gaat. Dit betekent dat in nieuwbouw- en renovatiewijken vande betreffende
pompstations met een veelvuldige overschrijding van de kopernorm rekening
gehouden moet worden.

de verblijftijd toeneemt. Omdat dit verschijnsel zich bij lange,weinig voorkomende verblijftijden afspeelt ishet voor de consument
echter van ondergeschikte betekenis.
Van veel meer belang in dit verband ishet
verloop van de stagnatiecurve beneden
verblijftijden van 10uur. Afb. 2 laat zien dat
juist hier de verblijftijd een sterke invloed op
het kopergehalte heeft. Het isdaarom van
belang inzicht te hebben in de mechanismen,
die hieraan ten grondslag liggen. Daarvoor is
het nodig het proces van metaalafgifte nader
te beschouwen.
In principe kan dit proces opgebouwd
gedacht worden in twee opeenvolgende
stappen:
1. de oplosreactie, waardoor koperionen
vanuit de deklaag inhet water komen;
2. het transport van de koperionen en
-complexen vanaf de deklaag naar het
midden van de buis.
De langzaamste vandeze tweestappen zalde
snelheid van koperafgifte bepalen. Omdat
anorganische zouten in het algemeen snel
oplossen ligt het voor de hand het transport
als de snelheidsbepalende stap te
beschouwen. Bij afwezigheid van stroming
zal dit transport door diffusie verzorgd
worden. Deze diffusie isradiaal en kan
wiskundig eenvoudig beschreven worden [3,
4], Nemen we aan dat de koperconcentratie
op de wand constant en gelijk isaan de
plateauwaarde dan geldt de volgende relatie
tussen het over de doorsnee gemiddelde
kopergehalte, Cu(t) en de verblijftijd

4. De invloed vandeverblijftijd op het
kopergehalte: diffusiemodel
Binnen de tot nu toe gemeten koperstagnatiecurven zijn twee typen te
onderscheiden (afb. 2). Het eerste en meest
voorkomende type vertoont na een aanvankelijke stijging een plateau, waar het
kopergehalte niet meer van de verblijftijd
afhangt. In buizen met een inwendige
diameter van 19.8mmwordtdeverzadigingswaarde meestal na ongeveer 20 uur bereikt.
Na twee uur isde koperconcentratie vaak tot
50% van deze waarde gestegen.
In enkele gevallen iser geen sprake van een
plateau, maar treedt bij langere verblijftijden
een daling van het kopergehalte op.
Een mogelijke verklaring voor deze afname
zou kunnen zijn dat in deze watertypen
koperhoudende deeltjes gevormd worden,
die onder invloed van dezwaartekracht opde
buiswand bezinken en aldusminder aan de
totale koperconcentratie bijdragen naarmate

Cu(t) = Cu m a x
{l-0.692exp(-5.78 Dt/r 2 )-0. 131exp
(-30.5 Dt/r 2 )-0.053exp(-74.9 Dt/r 2 ) } (1)
waarin Cu m a x de plateauwaarde voorstelt,
D de diffusiecoëfficiënt van het koperion

Afb. 2 - Voorkomende koper-stagnatiecurven. Voor verklaring zie tekst.
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(-complex) en rde straal van de buis.
Vergelijking (1)geldt voor waarden van Dt/
r2 groter dan ongeveer lx I0~2. Voor de
gegeven waarden van D en r (zie hierna)
komt dit overeen met verblijftijden van meer
dan een half uur. Hiervan isin dit onderzoek
vrijwel steeds sprake geweest.
Hoe stemmen de voorspellingen van dit
diffusiemodel nu overeen met de praktijk?
Om hier een eerste indruk van te krijgen zijn
voor twee watertypen, een met een laag en
een met een hoog koperoplossend vermogen
de koper-stagnatiecurven met behulp van
vergelijking (1) berekend en vergeleken met
de gemeten waarden. Bij de berekeningen is
voor Cu m a x de experimentele waarde
ingevuld. De waarde voor Disuit literatuurgegevens verkregen [5],waarbij eenvoudigweg aangenomen isdat het om diffusie van
Cu 2 + ionen gaat. De straal van de buizen
bedroeg 9.9 mm (inwendig). De resultaten
zijn in de afb. 3 en 4 weergegeven.
Er blijkt een redelijke overeenstemming
tussen de modellijn en de gemeten waarden.
De voorlopige conclusie isdaarom dat de
toename van het kopergehalte van het
drinkwater bijstilstand in drinkwaterinstallatiesdoordiffusie bepaaldwordt. Voor
wat betreft de loodafgifte kwamen Kuch en
Wagner onlangs tot een soortgelijke conclusie
[6],
Voor de praktijk kan dit diffusiemodel om
meerdere redenen van betekenis zijn.
Het maakt het in principe mogelijk om op
basis van slechts één meting een volledige
koper-stagnatiecurve te berekenen.
Dit houdt in, dat kopergehalten bepaald bij
een andere verblijftijd dan genoemd in het
Waterleidingbesluit ook aan de norm
getoetst kunnen worden door ze met behulp
van vergelijking (1)naar de normtijd om te
rekenen.
Verder kan het model dienen om in
combinatie met gegevens omtrent tapgewoonten de koperbelasting van diverse
categorieën verbruikers te berekenen.
Samenvattend kan gesteld worden dat het
kopergehalte van drinkwater in koperen
leidingen beneden verblijftijden van circa
10 uur sterk tijdsafhankelijk is. Deze
afhankelijkheid kan, althans voor de twee
onderzochte watertypen, goed met een
diffusiemodel worden beschreven.
Het zalduidelijk zijn dat hetmodel voor meer
watertypen en buisdiameters getoetst moet
worden, alvorens in dit verband meer
algemene uitspraken gedaan kunnen worden.
5. De invloed vandewaterkwaliteit op het
koperoplossend vermogen
Zoals reedsindevorigeparagraaf naar voren
kwam (afb. 3 en 4) loopt het koperoplossend
vermogen van de onderzochte watertypen
sterk uiteen. Dit duidt op een grote invloed
van de waterkwaliteit. Om hier kwantitatief
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de curve, die met de oorspronkelijke gestabiliseerde opstelling gemeten is,zeer dicht. In
ditgevalstelt de koperafgifte zichdus binnen
De tweede simulatieproef isuitgevoerd op
een pompstation dat twee watertypen
distribueert: een vrij hard water (hardheid =
2.9 mMol/1, pH = 7.7,TAC = 6.5 mMol/1)
en een zacht watertype (hardheid = 1.3 à 1.4
mMol/1, pH = 7.9,TAC = 2.6 mMol/1) dat
door deelontharding uit het eerstgenoemde
wordt verkregen. Het koperoplossend
vermogen van beide watertypen wordt
weergegeven door respectievelijk de curven
H e n Z i n afb. 6.
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Indezeproef isheteffect van deelontharding
onderzocht door de koperen buizen, die
meer dan 10jaar met het harde water in
contact waren,gedurende 2V2 maand met het
zachte water te doorstromen en vervolgens
de koperafgifte bijeen aantalverblijftijden te
meten. De resultaten zijn weergegeven in
afb. 6 (H —»Z). Hieruit blijkt dat het effect
van de toegepaste deelontharding zich in
ieder geval binnen 2V2maand manifesteert.
Opgemerkt wordt nog dat de verlaging van
het koperoplossend vermogen in het laatstgenoemde experiment vrijwel geheel toe iste
schrijven aan de met de deelontharding
gepaard gaande verlaging van het totaal
anorganisch koolstofgehalte. De pHspeeltin
dit geval nauwelijks een rol. Dit blijkt uit
toepassing van vergelijking (2) op de eerder
gegeven samenstelling van het harde en
zachte water.
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Afb. 3 - Vergelijking van de experimentele en theoretischetoename van dekoperconcentratie mei de verblijftijd vooreen
watertype met een laagkoperoplossend vermogen.

multiple regressie onderzocht of, en zoja,in
welke mate er relatie bestaat tussen de
plateauwaarden en de volgende waterparameters (tussen haakjes ishet gebied
aangegeven waarin debetreffende parameter
varieerde):
pH (7.0-8.3),TAC = CO, 2 " + HC0 3 ~ + C 0 2
(0.75-6.5 mMol/1), 0 2 (5.6-11.5 mg/l),
temperatuur (7.2-19.7°C),Cl(12-176mg/l),
S 0 4 (1-131 mg/l), K M n 0 4 ( < 1-22 mg/l).
Uitgaande van lineaire verbanden blijkt uit
deze analyse dat met een betrouwbaarheid
van meer dan 95% alleen depH enhet totaal
anorganisch koolstofgehalte (TAC) van
invloed zijn op de plateauwaarde.
De volgende relatie wordt gevonden:
Cu

max. (mg/l) = 0.53 TAC (mMol/1) - 2 . 0 5 pH + 15.9

(2)

waarin TAC en pH, zoalstoetsing heeft
uitgewezen, onafhankelijke variabelen zijn.
Uit vergelijking (2) blijkt dat het kopergehalte toeneemt met het totaal anorganisch
koolstofgehalte (0.53mgpermMolTAC)en
af met de pH (2.05 mg per pH eenheid).
Het koperoplossend vermogen wordt dusin
sterke mate door de waterkwaliteit bepaald.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat
wijziging van de watersamenstelling
(conditionering) gezien wordt alseen
mogelijke bijdrage aan de oplossing van de
koper- (en ook lood-) problematiek.
Een belangrijke vraag in dit verband is hoe
snel de koperafgifte zich na een conditionering aanpast. Om hier antwoord op te
krijgen isin twee experimenten een
conditionering gesimuleerd. In het eerste
geval isdit uitgevoerd door verplaatsing van

de opstelling van een pompstation met een
zeer sterk koperoplossend watertypc (afb. 5,
curve A) naar een pompstation met een
watertype dat een zeer laag koperoplossend
vermogen heeft (afb. 5,curve B).
Na veertien dagen doorstroming isde
koperafgifte van de verplaatste opstelling
bij variërende verblijftijd gemeten.
De resulterende stagnatiecurve isin afb. 5
(curve A —»B)weergegeven. Deze benadert
veertien dagen na wijziging van de waterkwaliteit vrijwel op het nieuwe niveau in.

6. Conclusies
Uit de eerste resultaten van het koperonderzoek kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:

Afb. 4 - Vergelijking van deexperimentele en theoretische toename van de koperconcentratie met de verblijftijd vooreen
watertvpe met een hoog koperoplossend vermogen.
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Ook op het gebied van de verwijdering van
fosfaat uit afvalwater zijn activiteiten aan te
wijzen. Dit jaar iseen regeling in werking
getreden die voorziet in een bijdrage in de
defosfateringskosten op zuiveringsinstallaties. Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft voor dit doel voor de komende
vijfjaar circa 25 miljoen gulden beschikbaar.
Sinds 1979 ondersteunt het RIZA samen
met Hoechst een onderzoek van DHV naar
de mogelijkheden van fluidbed kristallisatie
van fosfaat. Een succes van dit onderzoek
geeft mogelijkheden voor hergebruik van
fosfaat.
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Afb. 5 - De invloed van wijziging vande waterkwaliteitop het koperoplossend vermogen. Voor verklaringzie tekst.
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1. Het koperoplossend vermogen van drinkwater neemt toe met het totaal anorganisch
koolstofgehalte (0.53 mgpermMolTAC)en
af met de pH (2.05 mgper pH eenheid).
2. Bij wijziging van de waterkwaliteit stelt
het koperoplossend vermogen zich vrijwel
direct op het nieuwe niveau in.
3. De vorming van een deklaag verlaagt de
koperafgifte.
4. Beneden verblijftijden van circa 10uur is
het kopergehalte sterk tijdsafhankelijk. Deze
afhankelijkheid kan goed met een diffusiemodel worden beschreven.
Afb. 6 - De in
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tloed van deelontharding op hetkoperoplossend vermogen. Voor verklaringzie tekst.
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Met betrekking tot de biologische fosfaatverwijdering wordt momenteel een onderzoek opde installaties Bunschoten en Bunnik
(laag belast en totaal gemengde systemen)
gesubsidieerd. Onderzoek op de installatie
Renkum-Wageningen (een laagbelast propstroom systeem), waarbij ook naar de
microbiologische aspecten zal worden
gekeken, zal binnenkort van start gaan. Een
ander project in Nederland op praktijkschaal
is, zoals gezegd, het biologisch defosfateren
in de zuiveringsinstallatie van Oudeschild op
Texel.
De algemene conclusie die getrokken kan
worden uit het gehouden symposium isdat
biologische defosfatering ook inons klimaat
mogelijkheden kan hebben. Het onderzoek
zal zich moeten richten op de specifieke
Nederlandse omstandigheden als belasting
(veel laagbelaste systemen) en afvalwatersamenstelling (CO D/N/P-verhoudingen).
Tevens iseen nader onderzoek naar fosfaatstripprocessen zinvol.
De kosten van de biologische fosfaatverwijdering zijn volgens buitenlandse
ervaringen aanzienlijk lager dan bij fysischchemische processen. Belangrijke milieuhygiënische voordelen zijn de aanzienlijk
geringere slibproduktie en het feit dat geen
zoutresten (chloride, sulfaat) aan het
afvalwater worden toegevoegd. Daarnaast
blijkt dat verwijdering van nutriënten
(stikstof en fosfaat) gepaard gaat met een
laag energiegebruik. Deze aspecten zullen in
het Nederlandse onderzoek een belangrijke
plaats moeten innemen.
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