Neveneffecten van de drinkwaterzuivering
die op8 en9 januari 1981 aandeTH Delft werd

Voordracht gehouden tijdens de33e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Toxicologische aspecten'
gehouden.

1. Inleiding
Vcorraadvorming

Bij debereiding van drinkwater uitoppervlakte- ofgrondwater worden meerdere
processen toegepast om het water bacteriologisch entoxicologisch betrouwbaar te
maken. Enige mogelijke processchema's
voor dedrinkwaterbereiding zijn gegeven
in afb. 1.
Naast dereden waar deze processen voor
worden toegepast, kleven aan sommige
zuiveringsstappen soms ook enige bezwaren. Op de nadelen ende hiermee verband
houdende schadelijke neveneffecten voor
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Afb. ï - Enige mogelijke processchema's voor de bereiding van drinkwater.

eigenschappen van het water. Thermische
stratificatie (temperatuurgelaagdheid)kan
leiden tot anaerobic Hierdoor kunnende
volgende negatieve effecten voorkomen:
de volksgezondheid zal hier nader worden
ingegaan.
Achtereenvolgens zal aandacht worden
besteed aan devoorraadvorming, detransportdesinfectie, devlokvorming envlokverwijdering, deozonisatie, de koolfiltratie
en denachloring. Bijdeevaluatiezal
tevens enige aandacht worden besteed aan
het gebruik van chloordioxyde. Naastde
gezondheidstechnische zaken zullen intwee
gevallen enige kwantitatieve aspecten behandeld worden. Dit betreft het gebruik
van chloor bij detransport- en breekpuntchloring, omdat het chloorgebruik aanleiding geeft tot veel neveneffecten en
tevens de slibproduktie bij devlokvorming/
vlokverwijdering omdat ditslib toxische
stoffen kan bevatten.
Tenslotte zal de desinfectieproblematiek
nader worden beschouwd enworden enige
slotconclusies gegeven.

— oplossen van ferro- enmangano-ionen;
— oplossen van fosfaat;
— sulfaatreductie onder de vorming van
zwavelwaterstof;
— vorming van ammonium;
— gisting en rotting van organische
stoffen.
Het hypertrofe water van bijvoorbeeld de
Rijn endeMaas kan aanleiding geventot
het optreden van een massale algengroei.
De waterkwaliteit kan hierdoor zeer ongunstig beïnvloed worden door de vorming
van reuk- ensmaakstoffen en toxinen.
Aan de voorraadvorming isdoor Van
Puffelen [1] enOskam [2] uitvoerig aandacht besteed tijdens de31e vakantiecursus in drinkwatervoorziening: Drinkwater inbreder verband. Daarom zal
hierop inditkader niet worden ingegaan.
3. Transport

2. Voorraadvorming
Bij devoorraadvorming van water moet
onderscheid gemaakt worden tussen
berging van water indeondergrond en de
berging van oppervlaktewater inopen
bekkens.
Bij dekunstmatige infiltratie kunnen zich
de volgende problemen voordoen:

Bij enige waterleidingbedrijven wordt het
water al of niet na een gedeeltelijke
zuivering over een groot aantal kilometers
getransporteerd naar een zuiveringsstation.
TABEL I - Chloorgebruik voor de transportdesinfectie.
1976

— een (te) snelle verstopping van infiltratieputten;

Bedrijf

— accumulatie indebodem gevolgd door
desorptie van organische stoffen enzware
metalen;

WBB

—• bezwaren uitoogpunt van recreatie,
landbouw en natuurbehoud.

Den Haag
Brakel-Berg. Amb.
Berg.Amb. -Scheveningen

De nadelige aspecten van debergingin
open bekkens worden veroorzaakt doorde
thermische stratificatie ende hypertrofe

Tijdens dit transport van het ruwe water
of het halfprodukt kunnen drukverliezen
ontstaan door aangroei aan dewand van
de leiding. Ook kan hierbij een kwaliteitsverslechtering van het water optreden.
Deze bezwaren kunnen worden tegengegaan door de toepassing van een desinfectiemiddel.
Veelal bestaat deze desinfectie uit de toepassing van een transportchloring.Een
transportchloring wordt toegepast doorde
NV Watertransportmaatschappij RijnKennemerland (WRK), de NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB),
de Duinwaterleiding van 's-Gravenhageen
de Watermaatschappij Zuid-West-Nederland (WMZ). Het chloorgebruik van deze
bedrijven voor detransportdesinfectie is
weergegeven intabelI.
Een deel vande gegevens over het
chloorgebruik isontleend aan mededeling
nr. 57vanhetKIWA [lit.3]. Uit de
tabel volgt dat ervan 1976 naar 1979
een grote reductie inhet chloorgebruik is
geëffectueerd. Het totale chloorgebruik
in 1976 van824ton/jaar namaftot
332 ton/jaar in 1979 ,dat neerkomtop
een reductie van 60 %.Bij deWBB bedroeg dereductie zelfs 75 %.
De reductie van ditchloorgebruik hangt
nauw samen met het feit dat in1974 door

WRK

Dosis
mg/l
2,4
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Totaal
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Rook en anderen is ontdekt dat bij de
chloring van water, trihalomethanen
(THM) gevormd kunnen worden [lit. 4,5].
Uit bepaalde onderzoekingen is het vermoeden gerezen dat trihalomethanen uit
toxicologisch oogpunt minder gewenst
zouden zijn.
Om deze reden is in 1977 de KIWA Werkgroep 'Chloor' opgericht onder voorzitterschap van drs. J. C. Sybrandi. In zijn eindrapport [lit. 3] geeft de Werkgroep de
volgende conclusies.
1. Voor de desinfectie mag chloor slechts
vervangen worden door een ander desinfectiemiddel indien dit minstens even
effectief is en aantoonbaar minder schadelijke neveneffecten heeft.
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Afb. 2 - TTHM vorming bij de chloring van Biesboschwater.
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2. THM kunnen op dit moment (1977) om
technologische en economische redenen
niet uit het water worden verwijderd.

|

100
80

3. Het THM-gehalte moet worden beperkt
door humuszuurverwijdering voorafgaand
aan de chloring en door beperking van
het chloorgebruik.
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In het bijzonder deze laatste aanbeveling
ligt ten grondslag aan de sinds 1976 geeffectueerde chloorbeperking. Om het
effect van de beperking van het chloorgebruik op de THM-vorming te bepalen
zijn chloringsexperimenten uitgevoerd met
Biesboschwater. Deze experimenten zijn
uitgebreid beschreven in SWE-rapport 242
van het KIWA [lit. 6].Afb. 2 en 3 zijn
aan dit rapport ontleend.
Uit afb. 2 blijkt dat er bij chloordoseringen
tot 2 mg/l nauwelijks THM worden gevormd ongeacht de reactietijd. Bij een
chloordosis van 5 mg/l loopt het THMgehalte op tot boven de 50 /.tg/l en met
een chloordosis van 8 mg/l tot boven de
100/tg/l.
Afb. 3 geeft de breekpuntkromme tezamen
met de THM-vorming als functie van de
chloordosis bij een reactietijd van 5 uur.
Bij chloordoseringen tot het breekpunt
worden er nauwelijks THM gevormd. Bij
hogere doseringen dan het breekpunt
(2-6 mg/l) wordt er per mg chloor 20 /tg/1
THM gevormd. Bij doseringen hoger dan
6 mg/l wordt per mg chloor nog 1 /tg/l
THM gevormd.
Er is dus een verdeling te maken in een
gebied A met een lage chloordosis en bijna
geen THM-vorming, een gebied B met een
hogere chloordosis en een sterke THMvorming en een gebied C bij nog hogere
chloordoseringen.
In 1976 lag de dosis voor de transportchloring veelal in gebied B, waarbij dus
relatief veel THM werden gevormd. In
1979 was het chloorgebruik zover gereduceerd, dat naar verwachting de chloordosis
altijd in gebied A lag.
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Afb. 3 - TTHM concentratie en restchloorgehalte bij de chloring van Biesboschwater.
TABEL II - Chloorgebruik voor de breekpuntchloring.
1979

1976

Bedrijf
GEB
PWN
DWL/Berenpl.
NWB
Totaal

Dosis
mg/l

Totaal
gebruik
ton/jaar

Dosis
mg/l

9
9
2-4

65
171
400

2.1
7,9
3.6
1,7

-

636

-

Bij de transportchloring zoals die momenteel wordt uitgevoerd, worden dus geen
of zeer weinig THM gevormd, terwijl het
gevormde mono-chlooramine een voldoende grote bacterostatische werking heeft
om aangroei te voorkomen. Bij de huidige
procesvoering zijn de neveneffecten van de
transportchloring dus tot redelijke proporties teruggebracht.
4. Breekpuntchloring
Breekpuntchloring wordt, meestal aan het
begin van de zuivering, toegepast voor
oxydatie van ammonium en andere, merendeels organische stoffen en tevens voor
desinfectie.
Breekpuntchloring wordt toegepast door
het Gemeentelijk Energiebedrijf Dordrecht
(GEB), het Provinciaal Waterleidingbedrijf
van Noord-Holland (PWN), de Drinkwaterleiding Rotterdam (DWL) op het
pompstation Berenplaat en vanaf 1979 bij

Totaal
gebruik
ton/jaar
15
155
266
6
442

de Waterleidingmaatschappij Noord-WestBrabant (NWB) op het produktiebedrijf
te Zevenbergen.
Het chloorgebruik van deze bedrijven voor
de breekpuntchloring in 1976 en 1979 is
weergegeven in tabel II.
Uit tabel II blijkt dat het chloorgebruik
is gedaald van 636 ton/jaar in 1976 tot
442 ton/jaar in 1979, wat een reductie is
van 31 %. Bij GEB-Dordrecht bedroeg de
reductie zelfs 78 %.
De totale afname van het chloorgebruik
is kleiner dan bij de transportchloring,
hetgeen gezien de reden van toepassing
(ammoniumverwijdering) ook te verwachten is.
Om de neveneffecten van de breekpuntchloring nader te kwantificeren zijn chloringsexperimenten uitgevoerd met IJsselmeerwater. Deze experimenten zijn uitgebreid beschreven in SWE-rapport 243
van het KIWA [lit. 7]. Afb. 4 en 5 zijn
aan dit rapport ontleend.
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Afb. 4 - TTHM vorming bij de chloring van Usselmeerwater.

240

= TTHM-concentratie
[ = breekpuntkromme

komende afvalstromen. Dit is ook het
geval met de in het ruwe water aanwezige
ongewenste stoffen. Ook hierbij verdienen
de zware metalen de aandacht. Voor enige
gegevens van de verwijdering van zware
metalen door coagulatie en snelfiltratie
uit Lek- en Maaswater zij verwezen naar
Meijers [lit. 8].
Daar de afvalstromen veelal in het milieu
worden opgeslagen kan hierdoor het
grond- en oppervlaktewater weer verontreinigd worden met toxische stoffen. Om
deze reden is het van belang ook enig
inzicht te hebben in de hoeveelheid van de
bij de drinkwaterbereiding vrijkomende
afvalstromen.
Tabel III geeft de bij de drinkwaterbereiding vrijkomende afvalstromen weer.
TABEL III - Overzicht van de afvalstromen die
vrijkomen bij het drinkwaterbereidingsproces
(voor 105 produktielocaties).
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Afb. 5 - TTHM concentratie en restchloorgehalle bij de chloring van Usselmeerwater.

Uit afb. 4 blijkt dat bij een chloordosis
van 6-9 mg/l en een contacttijd van 4-6
uur er 100-140 /ig/\ THM wordt gevormd.
Afb. 5 geeft de breekpuntkromme tezamen
met de THM-vorming als functie van de
chloordosis bij een reactietijd van 4 uur.
Bij chloordoseringen tot de top van de
breekpuntkromme worden nauwelijks THM
gevormd.
Bij hogere doseringen (2-6 mg/l) wordt er
per mg gedoseerd chloor 35 /ig/1 THM
gevormd. Bij hogere chloordoseringen dan
6 mg/l neemt de THM-vorming weer af,
waarbij per mg chloor toch nog 5 fig/1
THM wordt gevormd.
Ook voor dit watertype is dus een verdeling
te maken in een gebied A met geen THMvorming, een gebied B met een hogere
chloordosis en een sterke THM-vorming
en een gebied C bij nog hogere chloordoseringen en een beperkte THM-vorming.
Zowel in 1976 als in 1979 lag de dosis
voor de breekpuntchloring in gebied C.
Bij andere bedrijven die breekpuntchloring
toepassen lag de chloordosis meestal aan
het eind van gebied B. Alle snel reagerende
precursors uit gebied B reageren dus met
chloor onder vorming van THM.
Bij de breekpuntchloring zullen dus altijd
relatief hoge gehalten aan THM worden
gevormd. Het verdient aanbeveling deze

stoffen in een navolgende zuiveringsstap
met behulp van bijvoorbeeld actieve koolfiltratie te verwijderen.
5. Vlokvorming en vlokverwijdering
Bij de bereiding van drinkwater uit ruw
water worden de in het ruwe water aanwezige ongewenste stoffen verwijderd in
een of meerdere zuiveringsstappen. Ter
verbetering van de drinkwaterkwaliteit
worden aan het water stoffen toegevoegd,
zoals vlokmiddelen, vlokhulpmiddelen,
filtratiehulpmiddelen en poederkool. Op
het gebied van de vlokmiddelen en hulpmiddelen zijn de laatste jaren veel nieuwe
artikelen geïntroduceerd. Dit zijn voornamelijk hydrolyserende metaalzouten en
polymère verbindingen, die in principe
toxische verontreinigingen (zware metalen,
monomeren) zouden kunnen bevatten.
Daar deze stoffen het drinkwater kunnen
bereiken is een beoordeling uit oogpunt
van de volksgezondheid gewenst. Hiertoe is
door de overheid en het KIWA een
commissie opgericht, die deze produkten
toxicologisch beoordeelt. Indien een produkt aan de door de commissie gestelde
criteria voldoet, wordt het betreffende
middel een Attest Toxicologische Aspecten
verleend. Voor een groot deel zullen de
vlokmiddelen en hun verontreinigingen
terechtkomen in de bij de zuivering vrij-

Slib uit voorbezinking
Spoelwater
microzeven
Filterspoelwater
Coagulatieslib
Onthardingsslib

Aantal
locaties

Volume
van het
afgeleverde
water %

Drogestofgehalte
gew %

6

-

-

4

1-5

-

0,1-9,5
0,02-2
0.3-6

0,02-0,1
0.1-10
2-30

104
10
3

Bij de drinkwaterbcrciding uit oppervlaktewater komen door toepassing van microzeving, coagulatie en filtratie diverse afvalstromen vrij.
Bij de grondwaterzuivering komt veelal
alleen filterspoelwater van de ontijzering
en ontmanganing vrij.
Tabel IV geeft de drogestofproduktie
onderverdeeld naar slibsoort en ruwwaterbron.
TABEL IV - Produktie aan drinkwaterslib (ton/
jaar) onderverdeeld naar slibsoort en ruwwaterbron (voor 105 produktielocaties).
Ruwwaterbron
Oppervlaktewater
Grondwater
Oeverfiltraat
Duininfiltraat
Overige
Totaal

Coagula- Spoel- Onthartieslib waterslib dingsslib Totaal
8060
20

8370
850

400

2480
2780
170
730
750

8480

6910

9220

_

—
_
-

18910
3650
170
730
1150
24610

Uit tabel IV blijkt dat de oppervlaktewaterverwerkende locaties de grootste
bijdrage leveren aan de jaarlijkse drogestofproduktie van drinkwaterslib. Bij toepassing van ontharding bedraagt de drogestofproduktie een veelvoud van die bij
coagulatie en filtratie.
De totale slibproduktie bedraagt circa
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Afb. 8 - Reactiemechanisme voor de ozonisatie
van naftaleen.
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Afb. 6 - Drogestofproduktie van drinkwaterslib perzuiveringslocatie op jaarbasis(N = 105).

25.000 ton drogestof per jaar.
Afb. 6geeft een indeling van dezuiveringslocaties indrogcstofproduktieklassen. Van
de 105 onderzochte locaties produceren
er 83 minder dan 100 ton drogestof per
jaar. De bijdrage van deze 83 bedrijven in
de totale drogestofproduktie van 24.610 ton
bedraagt 8%,terwijl deresterende22
locaties 92 % van detotale jaarproduktie
aan drogestof leveren. De gepresenteerde
gegevens zijn ontleend aan Koppers [lit.9].
6. Ozonisatie
Nadat door coagulatie de kleur en de troebelheid voor een groot deel gereduceerd
zijn, wordt bij dedrinkwaterbereidinguit
oppervlaktewater veelal een zuiveringsstap
toegepast voor de verwijdering/omzetting
van organische stoffen. Voor de omzetting
van organische stoffen wordt veelal
gebruik gemaakt van ozonisatie. Ozonisatie
wordt meestal toegepast omdat ozon:
— geen anorganische stoffen aanhet
water toevoegt;

VORMING A U F A 1 I S C H E PEROXYDEN
Reactie van m o n o - a r o m a l e n met o z o n :
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Afb. 7 - Reactiemechanisme voor de ozonisatie
van benzeen.

— afgasproblemen.
In ditkader zullen wij ons beperkentot
de vorming van toxische stoffen enwel
in het bijzonder van organische peroxyden.
Hierbij dient onderscheid gemaakt te
worden tussen deozonisatie van monoaromaten enpoly-aromaten.

— een hoge redoxpotentiaal heeft;

— humusstoffen kan afbreken;

Ozon reageert met benzeen onder opname
van 3molen ozon. Het gevormde Zwitterion reageert met water onder vorming van
een hydroxyhydroperoxyde. Dit peroxyde

— metaalionen uitcolloiden kan verwijderen;

Afb. 9 - Onderzoek naar de vorming van

— sommige aromatische koolwaterstoffen
kan afbreken;

is instabiel engeeft glyoxal onder afsplitsing van H0O2enlegt zich omtot
mierezuur [lit. 10].
Het reactiemechanisme isgegeven inafb.7.
De gevormde alifatische peroxyden zijndus
instabiel, wel wordt door afsplitsing van
een aldehyde HoOo gevormd.
Ozon reageert met een poly-aromaatals
naftaleen onder opname van twee molen
ozon. De hierdoor gevormde Zwitterionen
reageren met water onder vorming van een
alifatisch eneen aromatisch hydroxyhydroperoxyde.
Het alifatische peroxyde isgelijk aandat
uit afb. 7. Het aromatische peroxyde elimineert H-JO-J ofcyclyseert toteen stabiel
peroxyde. Het reactiemechanisme isweergegeven inafb.8.
Door de reactie van poly-aromaten met
ozon worden dus stabiele aromatische
peroxyden gevormd. Alle reacties zijn
echter uitgevoerd inhoge concentraties.
Om vast testellen ofbij deozonisatie van
oppervlaktewater stabiele peroxyden
worden gevormd isLekkanaalwater geozoniseerd met circa 2,5 mg/l O3.
Het geozoniseerde water isover een
XAD-kolom geleid bijeenpHvan 7 en
een pHvan 2. Dekolommen zijn geëlueerd met methanol, waarna analyse
plaatsvindt met behulp van polarografie.
De isolatie/analysemethodiek isgetoetst
aan dehand van een verdunde naftaleenoplossing. Het totale reactie-/isolatie-/
analyseschema isweergegeven inafb.9.

organische peroxyden.
i

— een sterk desinfecterende werking heeft.
Ozonisatie kent echter ook enige potentiële
nadelen, deze zijn:

Water + microverontr.

— vorming van toxische stoffen zoals
bijvoorbeeld peroxyden;

Monster _> XADadsorptie (pH

Water + naftaleen

+ o 3 - -». Monster
= 7) _+ elutie MeOH _*

— nagroei;
— terugvorming van reuk en smaak;
— aantasting materialen;

• (pH = 2)-»• elutie MeOH

analyse
m.b.v.
polarografie
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Uit het modelexperiment met naftaleen
bleek dat de organische peroxyden in het
eluaat na XAD-adsorptie bij pH = 7
worden teruggevonden. Uit experimenten
met oppervlaktewater is gebleken dat na
ozonisatie peroxyden niet of slechts in zeer
geringe concentraties aanwezig waren. Het
onderzoek zal worden voortgezet in combinatie met de uitvoering van toxiciteitstesten.

607

de volksgezondheid als desinfectiemiddel
gehandhaafd blijven;

derd (door bijvoorbeeld koolfiltratie).
Aan deze laatste aanbeveling is veel
onderzoek gewijd.
In een participerend onderzoek van de
NV Waterleidingmaatschappij NoordWest-Brabant en het KIWA [lit. 17] is de
invloed van de zuivering op de THMvorming bij de nachloring onderzocht.
Afb. 10 geeft de THM-vorming in dubbellaagsfiltraat bij chloring met een dosis van
1 mg/l chloor.

— chloring moet zo mogelijk als een van
de laatste zuiveringsstappen worden uitgevoerd. Dit is mogelijk door:
a. afschaffing transportchloring;
b. afschaffing breekpuntchloring;
c. ferro-oxydatie met zuurstof;
— voorafgaand aan de chloring moet
zoveel mogelijk precursor worden verwij-

7. Actieve koolfiltratie
Actieve kool wordt van oudsher gebruikt
voor de verwijdering van reuk- en smaakstoffen. De laatste jaren heeft het accent
zich sterk verlegd naar de verwijdering
van de chronische toxiciteit en de verwijdering van nagroei veroorzakende stoffen.
In de literatuur wordt echter ook gewezen
op enige potentiële problemen bij de
actieve koolfiltratie. Deze zijn te onderscheiden in chemische bezwaren [lit. 11,
12, 13] en biologische bezwaren [lit. 14,
15, 16).
De chemische bezwaren zijn:

Afb. 10 - THM-gehalte in dubbellaagsjiltraat na chloring met 1 mg/l chloor.

THM jug/l
I 40

•M

— uitspoeling van zware metalen;
— uitspoeling van poly-cyclische aromaten;

CH8rCI 2

— uitspoeling van fijne kooldeeltjes;
— vorming van butyldisulfide.
De biologische bezwaren zijn:

— CHCI3

— hoge koloniegetallen;
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— vorming nitros-amines;
— vorming endotoxinen.
Er zijn dus een aantal potentieel negatieve
effecten in de literatuur naar voren gebracht. De relevantie van deze aspecten
lijkt op het ogenblik echter niet bijzonder
groot, al is op sommige punten nader
onderzoek zeker gewenst.
Op deze punten zal in dit kader echter
niet nader worden ingegaan.

Afb. 11- THM-gehalte in een met 1 mg/l gechloord koolfiltraat als functie van de looptijd van
het filter.

THM / j g / i
I 40 1
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8. Nachloring
Aan het eind van de procesgang wordt in
vele gevallen een nachloring van het reine
water toegepast om bacteriegroei in het
leidingnet te voorkomen. De nachloring
vindt plaats met een dosis van minder dan
1 mg/l. Voor de chloring wordt gebruik
gemaakt van chloorgas of chloorbleekloog.
In het kader van het speurwerkprogramma
van de VEWIN is veel aandacht besteed
aan de neveneffecten van de chloring op
basis van de conclusies van de Werkgroep
'Chloor' [lit. 3]. Deze reeds in paragraaf 3
vermelde conclusies luiden als volgt:
- chloor moet voorlopig uit oogpunt van

— CHBrCI2
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Afb. 11geeft de THM-vorming in een
koolfiltraat als functie van de looptijd van
een filter bij chloring met eveneens
1 mg/l chloor.
Bij de chloring van DLF varieert het
THM-gehalte van 13-27 /tg/1.
!n alle gevallen is de concentratie aan
CHC1 3 het hoogst (5-18 /tg/l) gevolgd
door CHBrClo (5-7 /jg/1), CHBroCÏ (2-6
/tg/l) en CHBr.s (1-3 /tg/1). Er is geen
tijdsafhankelijkheid in het concentratieverloop.
Bij de chloring van het koolfiltraat varieert
het THM-gehalte van 6-36 /tg/L
Nu worden de hoogste gehalten aangetroffen van CHBr 3 (2-14 /tg/l) en CHBr^Cl
(2-16 /tg/l) gevolgd door CHBrClo (1-12
/tg/l)enCHCl3(0-9/tg/l).
Het is zeer opvallend dat ten opzichte van
de chloring van DLF bij de chloring van
AKF een sterke verschuiving optreedt
naar de vorming van meer gebromeerde
THM, hetgeen gezien de toxicologische
eigenschappen minder gewenst is. Ook het
totale THM-gehalte is na koolfiltratie bij
looptijden langer dan 4 weken hoger dan
in het dubbellaagsfiltraat.
Afb. 12 geeft de THM-vorming als functie
van de chloordosis bij de chloring van het
(reeds gebreekpuntchloorde) dubbellaagsfiltraat en twee koolfiltraten.
Uit afb. 12 blijkt dat bij verdere chloring
van het dubbellaagsfiltraat alleen CHCl;s
en CHBrCl-2worden gevormd. Bij chloring
van de koolfiltraten worden alle THM
gevormd waarbij juist de hoger gebromeerde THM in de hoogste concentraties
voorkomen. Opvallend hierbij is dat de
CHBr :! -concentratie een maximum bereikt
bij een chloordosis van 0,5-1,0 mg/l.
Uit de metingen volgt dat chloring na een
verregaande precursorverwijdering niet
leidt tot een beperking van de neveneffecten. Veeleer is het tegendeel het geval.
De THM-gehalten nemen bij een chloordosis van 1 mg/l zelfs licht toe, terwijl er
een sterke verschuiving optreedt naar de
vorming van meer gebromeerde THM.
Om een indruk te geven welke THMgehalten in drinkwater voorkomen, hierbij
twee voorbeelden van THM-gehalten gevonden in de periode september 1979 juni 1980. Afb. 13 geeft het THM-gehalte
in drinkwater na breekpunt- en nachloring,
afb. 14 geeft het THM-gehalte in drinkwater na koolfiltratie en nachloring.
Uit de afbeeldingen blijkt dat in beide gevallen de THM-concentratie circa 30 /tg/l
bedraagt. Ook in dit geval treedt na de
koolfiltratie een verschuiving op naar de
vorming van meer gebromeerde THM.
Naast de vorming van trihalomethanen
worden ook andere gehalogeneerde verbindingen gevormd. Deze verbindingen
worden weergegeven in de vorm van

Afb. 12 - Navorming van THM als functie van de chloordosis bij de chloring van het dubbellaagsfiltraat en twee koolfiltraten. (x = TTHM; O = CHCls; & = CHBrCl2;
V = CHBr2Cl;
+ = CHBr3).

en tevens na koolfiltratie en nachloring.
Afb. 16 geeft het beeld voor het AOC1
(adsorbeerbaar organisch chloor)-gehalte
na dezelfde zuiveringsstappen.
Uit afb. 15 blijkt dat voor beide watertypen het EOCl-gehalte varieert tussen de
0,5 en 6 /tg/l. In bijna alle gevallen is het
gehalte hoger dan de EG-aanbeveling van
1 /tg/l zodat nader onderzoek in deze
groep van verbindingen gewenst is.
Uit afb. 16 blijkt dat het AOCI-gehalte
varieert van 20-140 /tg/l.
Altijd is het AOCI-gehalte een factor
2 à 3 hoger dan de THM-concentratie.
Gezien dit gehalte is toxicologisch onderzoek naar deze groep van verbindingen
zeker noodzakelijk.
Afb. 13 - THM-gehalte in drinkwater na breekpunt- en nachloring.

Afb. 15 - EOCl-gehalte in drinkwater.
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Afb. 14- THM-gehalte in drinkwater na koolfiltratie en nachloring.

groepsparameters. Afb. 15 geeft het EOC1
(extraheerbaar organisch chloor)-gehalte in
drinkwater na breekpunt- en nachloring

o

n

d

j
( m o m
—*. periode

j

i

H 2 0(14) 1981,nr. 25

AOCI

609

blijvend ammoniumgehalte als zodanig
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Afb. 16- AOCl-gehalte in drinkwater.

9. Evaluatie van de problematiek van de
neveneffecten van de chloring
Tn drie gevallen is aandacht besteed aan
de neveneffecten van de chloring. Dit is
het geval voor de transport-, de breekpunten de nachloring. Kort samengevat zijn de
neveneffecten:
— bij transportchloring met een hoge
chloordosis ( > 2mg/l) en daardoor een
hoog rest vrij chloorgehalte worden hoge
THM-gehalten gevormd. Bij lage doseringen
treedt nauwelijks THM-vorming op. Bij de
huidige uitvoering van de transportchloring
zijn de neveneffecten dus beperkt;
— bij breekpuntchloring wordt altijd een
hoge chloordosis (boven het breekpunt)
toegepast. Deze chloring zal dus altijd
samengaan met hoge THM-gehalten, terwijl ook relatief hoge EOCl-en AOC1gehalten voor zullen komen;
— bij nachloring wordt zelfs met een lage
chloordosis een relatief hoog THM-gehalte
verkregen. Bij verregaande zuivering voorafgaand aan de chloring treedt geen verlaging van het THM-gehalte op en treedt
door de veranderde omstandigheden een
verschuiving op naar de vorming van meer
gebromeerde THM.
Ook op het AOCI- en EOCl-gehalte heeft
de nachloring een aanzienlijke invloed.
Beschouwen we nu nogmaals de in paragraaf 8 geformuleerde conclusies, dan valt
het volgende op:
— de met de huidige chloordosis toegepaste transportchloring geeft nauwelijks
aanleiding tot de vorming van nevenprodukten. Deze chloring kan dus bij gelijk-

— de breekpuntchloring geeft altijd aanleiding tot de vorming van veel nevenprodukten. Indien mogelijk is het wenselijk
de breekpuntchloring te vervangen door
biologische processen. Bij handhaving van
de breekpuntchloring is het wenselijk bijvoorbeeld door actieve koolfiltratie een
deel van de gevormde produkten te verwijderen;
— de nachloring geeft altijd aanleiding
tot een hoge concentratie aan nevenprodukten. Naarmate de zuivering beter is
daalt het gehalte aan THM niet, tenzij zeer
hoge precursorverwijderingen (95 %) worden geëffectueerd en tevens worden hoger
gebromeerde THM gevormd.
In tegenstelling tot in 1977 staat hierdoor
juist de nachloring ter discussie. De ontwikkelingen in de laatste drie jaar hebben
geleid tot de volgende filosofie op desinfectiegebied.
In algemene zin lijkt het wenselijk het
gebruik van chemische desinfectiemiddelen
zoveel mogelijk te beperken. Dit kan afhankelijk van de mogelijkheden leiden tot:
a. afschaffing van chemische desinfectiemiddelen indien voldoende hygiënische
garanties worden verkregen door de werking van fysische, biologische en mechanische processen;
b. het gebruik van naar verwachting minder schadelijke desinfectiemiddelen zoals
ozon, chloordioxyde en chlooraminen.
Hierbij heeft vooral onderzoek naar de
werking en neveneffecten van CIO2 een
hoge prioriteit;
c. als het niet anders kan een beperkt
gebruik van chloor.
Momenteel wordt de beschikbare kennis
op het gebied van de chloring geïnventariseerd door de KIWA-Commissie 'Neveneffecten van de chloring'. Deze Commissie
onder leiding van drs. G. Oskam streeft
ernaar 1982 een eindrapport uit te brengen.
In de desinfectiefilosofie is een aanbeveling
gedaan voor het gebruik van C10_>.CIO2
kan worden bereid door reactie van
chloriet met chloor of met zuur [lit. 18, 19].
2 CIO*- + Clo-* 2 ClOo + 2 Cl"
5 ClOo- + 4 H + ^ 4 CIO2 + Cl" + 2 H2O
Bij werking als desinfectiemiddel ontstaat
chloriet [lit. 20], bij disproportionering
ontstaan chloriet en chloraat [lit. 21,22].
C10 2 + e
-*• CIO2 2CIO2 + 2O f f -*•CIO2- + CIO3- + H2OJuist de vorming van chloriet is een van
de vraagtekens bij het gebruik van ClOo.
Over de vorming van organische neven-

produkten is zeer weinig bekend. Slechts
de reactie tussen fenolen en CIO2 is eenduidig beschreven [lit. 23,24].
Ook de organische nevenreacties behoeven
nader onderzoek voordat het gebruik van
CIO2 overwogen kan worden.
10. Slotconclusies
De in de vorige paragrafen beschreven
processen met hun effecten en neveneffecten geven aanleiding tot de volgende
conclusies:
— de voorraadvorming biedt een grote
bedrijfszekerheid wat betreft wateraanvoer,
constante kwaliteit, storingen en ongelukken bij de grondstof. Ondanks de geschetste (potentiële) nadelen, die bovendien
al zeer uitgebreid zijn onderzocht, blijft
voorraadvorming bij de drinkwaterbereiding
uit oppervlaktewater van groot belang;
— de kwaliteit van bij de drinkwaterbereiding gebruikte chemicaliën (zoals
vlokmiddelen en vlokhulpmiddelen) dient
gegarandeerd te worden via een Attest
Toxicologische Aspecten;
— de bij de waterzuivering vrijkomende
afvalstromen verdienen qua verwerking en
qua bestemming grote aandacht;
— de bij koolfiltratie opgesomde nadelen
zijn nagenoeg geheel zeer speculatief;
— de vorming van toxische stoffen bij
ozonisatie lijkt gebaseerd op de huidige
kennis van ondergeschikt belang. Nader
onderzoek is gewenst;
— de chloring geeft naast een uitstekende
desinfectie ook een aantal nevenreacties.
Met inachtneming van een absolute
garantie voor de desinfectie dient er naar
gestreefd te worden de neveneffecten van
de desinfectie tot het uiterste te beperken;
— als alternatief voor de chloring kan het
gebruik van chloordioxyde overwogen
worden. Van dit middel dienen eerst de
toxische neveneffecten te worden vastgesteld. Ook het gebruik van uv-straling
verdient nadere aandacht.
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Op dit moment is het ongeveer 30 jaar
geleden dat voor het eerst de gedachte is
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Florida was het die in 1950 tot deze uitspraak kwam en een paar jaar later heeft
aangetoond dat het ook inderdaad
mogelijk was.
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hyperfiltratiemembraan.

van de Nederlandse waterleidingbedrijven.
Momenteel wordt hyperfiltratie voornamelijk gebruikt voor de ontzouting van
brak water. Installaties die zeewater behandelen, hebben in totaal een capaciteit
van 40.000 m 3 /dag, hetgeen nog geen 3 %
is van het geheel [2]. Men is er echter
algemeen van overtuigd dat hyperfiltratie
van zeewater in de nabije toekomst op
grote schaal zal worden toegepast.
T A B E L I - Ontzoutingscapaciteit

Water van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken van de Verenigde Staten de eerste
subsidies verstrekte voor onderzoek op het
gebied van hyperfiltratie. Een aantal jaren
later in 1960 slaagden Loeb en Sourirajan
erin membranen te maken die voor toepassing in de praktijk in aanmerking
kwamen. Hierna heeft het nog 7 jaar
geduurd voor de eerste commerciële
installatie is gebouwd. Vanaf dat moment
heeft hyperfiltratie in toenemende mate
succes geboekt als ontzoutingstechniek.
Dit succes komt duidelijk tot uitdrukking
in afb. 1waarin de jaarlijks geïnstalleerde
capaciteit is weergegeven [1]. Tabel I geeft
aan welk deel van de totale ontzoutingscapaciteit in de wereld voor rekening van
hyperfiltratie komt [2].De totale capaciteit
van hyperfiltratie-installaties komt overeen
met ongeveer de helft van de produktie
Afb. I - Jaarlijks geïnstalleerde
hyper filtratie.
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Werking van membranen
Bij hyperfiltratie wordt water onder
invloed van druk door de poriën van een
membraan geperst.
— Opgeloste stoffen worden geheel of
gedeeltelijk tegengehouden.
— Colloïden en zwevende stoffen kunnen
het membraan niet passeren.
In afb. 2 is de werking van een membraan
geïllustreerd. De werking van een hyperfiltratiemembraan ten aanzien van colloïdale en zwevende stoffen ontstaat doordat
de poriën van het membraan kleiner zijn
dan de deeltjes van deze stoffen.
Voor opgeloste stoffen is de situatie wat
gecompliceerder. Zo worden moleculen en
ionen die groter zijn dan de poriën van
het membraan geheel tegengehouden. Zijn
ze kleiner, dan kunnen ze zich - zij het
langzaam - door het membraan bewegen
door diffusie. Dit houdt in dat moleculen
en ionen beter worden tegengehouden
naarmate ze groter zijn. Immers de diffusiecoëfficient is dan kleiner.
Een tweetal factoren die eveneens van
belang zijn voor het transport door het
membraan zijn

