Verwijdering van trihalomethanen en precursors voor trihalomethanen
door actieve koolfiltratie

Inleiding
Bij de drinkwaterbereiding uit Biesboschwater in het produktiebedrijf te Zevenbergen van de NV Waterleiding Maatschappij 'Noord-West-Brabant', wordt ten
behoeve van de breekpuntchloring en van
de desinfectie aan het eind van het zuiveringsproces chloorbleekloog aan het water
toegevoegd.
Om de problematiek van de neveneffecten
van de chloring [lit. 1,2, 3] te onderzoeken,
is door het waterleidingbedrijf in samenwerking met het KIWA NV een onderzoek
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wordt een maat voor het THM-gehalte
onder praktijkomstandigheden (de THMFPconsument) geïntroduceerd. Het belang van
beide bepalingen wordt afgewogen.
Het zuiveringsproces
Het te zuiveren water is afkomstig uit de
rivier de Maas, dat in spaarbekkens van de
NV Waterwinningbedrijf Brabantsche Biesbosch selectief wordt ingenomen en wordt
opgeslagen. Het water wordt naar Zevenbergen getransporteerd met een pH van
9,0-9,1. Bij een temperatuur van 10 °C en
hoger wordt aan het begin van het
transport chloor gedoseerd in een dosis van
1 mg/l om aangroei te voorkomen. Na het
transport (2-3 dagen) is het gehalte aan
vrij chloor nul. In de proefperiode varieerde
het gehalte aan gebonden chloor van
0-0,13 mg/l.
Het aangevoerde water wordt in een ruwwaterkelder opgeslagen, waarna het naar
het zuiveringsgebouw wordt gevoerd. Bij
de bereiding tot drinkwater doorloopt het
water de volgende processtappen:
— dosering van vlokmiddel en loog;
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— coagulatie bestaande uit een vlokvorming en een vlokverwijdering door flotatie;
— breekpuntchloring;
— dubbellaagsfiltratie over anthraciet en
zand;
— actieve koolfiltratie;
— nachloring.

uitgevoerd in het kader van het speurwerkprogramma van de VEW1N. Het onderzoek
was hierbij vooral gericht op de volgende
aspecten:
— de vorming van trihalomethanen (THM)
bij breekpuntchloring en de verwijdering
door actieve koolfiltratie;
— de verwijdering van precursors voor
TH M door actieve koolfiltratie;
— de vorming van THM bij de nachloring
van het koolfiltraat;
— het verloop van het extraheerbaar organisch chloor (EOCI)-gehalte tijdens het
zuiveringsproces.
Bij dit onderzoek is veel aandacht besteed
aan de verschuiving naar de vorming van
meer gebromeerde THM bij de chloring
van meer gezuiverd water. Voor de THMvorming is een hypothetisch reactiemodel
opgesteld waarmee deze verschuiving verklaard kan worden.
Daarnaast wordt ingegaan op het belang
van precursorverwijdering voor de te verwachten THM-vorming onder praktijkomstandigheden. Naast de maat voor het
precursorgehalte (de THMFP-precursor)

Vervolgens wordt het water in de reinwaterkelder opgeslagen, waarna het wordt
gedistribueerd.
Gezien de in dit artikel beschreven experimenten zullen de breekpuntchloring, actieve
koolfiltratie en nachloring nader worden
toegelicht.
De breekpuntchloring
Indien het water ammoniumionen bevat,
dienen deze uit het water te worden verwijderd. Hiertoe is een breekpuntchloring
met chloorbleekloog toegepast. In de
zomer, met een ammoniumgehalte van

minder dan 0,1 mg/l is geen breekpuntchloring nodig. Ook dan wordt een chloorbleekloogdosering gehandhaafd als eerste
desinfectiebarrière omdat in het totale
proces twee barrières tegen pathogène
bacteriën wenselijk worden geacht.
De chloorbleekloogdosering vindt plaats
na de coagulatiefase en niet aan het begin
van het proces om de contacttijd van het
chloor te beperken met als doel het TH Mgehalte zo laag mogelijk te houden.
Doordat het filtraat via een tussenkelder
naar de actieve koolfilters wordt gevoerd is
er voldoende contacttijd voor het chloor
met het water aanwezig om een goede desinfectie te realiseren. Afhankelijk van de
volumestroom water varieert de contacttijd
tussen 0,5-1,5 uur.
Ten tijde van de hier beschreven experimenten is zoveel chloorbleekloog gedoseerd
dat het gehalte aan vrij chloor voor de
koolfilters 0,6-0,8 mg/l heeft bedragen.
Na het in bedrijf nemen van het spaarbekken De Gijster is de NV Waterwinningbedrijf Brabantsche Biesbosch overgegaan
op een selectief innamebeleid van het rivierwater onder meer gebaseerd op het NHi+gehalte. Als gevolg hiervan is het NH 4 + gehalte van het ruwe water in 1980 steeds
lager dan 0,2 mg/l geweest. Hierdoor kon
de dosering van chloorbleekloog gereduceerd worden.
In de praktijk wordt de dosering van
chloorbleekloog zodanig ingesteld, dat het
restchloorgehalte na 20 minuten contacttijd,
dat continu gemeten wordt, ten minste
0,2 mg/l bedraagt.
De actieve koolfiltratie
Na een tussenkelder te zijn gepasseerd
wordt het water naar de actieve koolfilters
gevoerd. In het bedrijf zijn drie actieve
koolfilters opgesteld met elk een oppervlak
van 28 m". Ze zijn gevuld met kool van het
type ROW 0,8 Supra tot een gemiddelde
bedhoogte van 2,05 m. De filters worden
belast met 2,4-4,8 m 3 /m- h; per jaar wordt
ieder filter met gem. circa 15.000 bedvolumina (bv) doorstroomd (1,15-2,3 bv/uur).
Teneinde zo lang mogelijk een goede en

Afb. 1 - Schematische weergave van het zuiveringsproces hij de NV Waterleidingmaatschappij
'Noord-West-Brabant' te Zevenbergen.
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TABEL I - Aantal doorstroomde bedvolumina
als functie van de looptijd voor koolfilter 2 en 3.
Looptijd Aantal Looptijd Aantal
koolfilter 3 bed- koolfilter 2 bedDatum (weken) volumina (weken) volumina
5-2
19-2
4-3
18-3
1-4
15-4
29-4
13-5
27-5
10-6
24-6
8-7
22-7
5-8

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27

300
900
161X1
2100
2600
3100
3600
4200
4700
7000
7600
8200
8800
9400

28
30
32
34
36
38
4(1
42
44
46
48
50
^2
54

11.500
12.100
12.800
13.400
14.000
14.500
15.100
15.600
16.200
16.600
17.000
17.400
17.800
18.400

constante filtraatkwaliteit te garanderen
zijn de filters na elkaar in gebruik genomen.
De weerstand en de troebeling van het
filtraat worden geregistreerd om de noodzaak van het spoelen van een filter vast te
stellen. Door de goed functionerende coagulatie- en filtratiefase behoeven de filters
echter in het geheel niet gespoeld te worden
tussen twee regeneraties van de actieve
kool. De troebeling van het filtraat ligt
tussen 0,03-0,08 FTU terwijl bij 0,1 FTU
gespoeld zou worden.
Momenteel worden de koolfilters geregenereerd na een looptijd van circa een jaar.
Het aantal doorstroomde bedvolumina bedraagt dan circa 17.500.
Bij de aanvang van het hier beschreven
onderzoek waren twee koolfilters reeds
geruime tijd in gebruik. Filter 1had een
looptijd van 35 weken corresponderend met
15.000 bv, de looptijd van filter 2 was 28
weken (11.500 bv). Koolfilter 3 was een
week voor de aanvang van de experimenten
in gebruik genomen en was doorstroomd
met 300 bv. Het aantal doorstroomde bedvolumina als functie van de looptijd van
koolfilter 2 en 3 is weergegeven in tabel 1.

filtraat van koolfilter 2 (AKF2) en het filtraat van koolfilter 3 (AKF3) het THM
gehalte, de THMFP-precursor, de THMFPconsument en het extraheerbaar organisch
chloor (EOCl)-gehalte bepaald.
Hierbij behoeven de termen THMFPprecursor en THMFP-consument nadere
uitleg. De THMFP-precursor wordt uitgevoerd met een hoge chloordosis en een
lange reactietijd teneinde alle THM-precursors om te zetten in THM. De THMFPconsument wordt bepaald met een chloordosis gebaseerd op het criterium voor de
chloordosering van het waterleidingbedrijf.
De THMFP-precursor geeft dus een maat
voor het maximaal te verwachten THMgehalte, dat in een watertype bij chloring
gevormd kan worden. De THMFP-consument daarentegen is maatgevend voor het
THM-gehalte dat de consument in het
water zal kunnen aantreffen.
In de periode 5 februari 1980 - 5 augustus
1980 zijn DLF, AKF2 en AKF3 bemonsterd. Aan het begin van de periode had
koolfilter 3 een looptijd van 1week corresponderend met 300 bv. Na 27 weken was

het filter doorstroomd met 9400 bv. Aan
het begin van de proefperiode had koolfilter 2 een looptijd van 28 weken corresponderend met 11.500 bv. Na 54 weken
was het filter doorstroomd met 18.400 bv.
In DLF, AKF2 en AKF3 zijn het THMgehalte en de THMFP-precursor bepaald.
In AKF2 en AKF3 is tevens de THMFPconsument bepaald voor een chloordosis
van 0,5 mg/l (de bedrijfssituatie) en voor
een chloordosis van 1,0 mg/l.
Daarnaast is zonder verdere chloring het
totaal organisch koolstof (TOC)- en EOC1gehalte in alle stadia van de zuivering
bepaald.

Uitvoering van de experimenten
In de proefperiode zijn iedere twee weken
monsters genomen van DLF en AKF3 en
is iedere vier weken AKF2 bemonsterd.
Aan een deel van het DLF is een kleine
hoeveelheid natriumthiosulfaat (Na2SoOa)
toegevoegd om de na breekpuntchloring
resterende hoeveelheid chloor weg te
nemen. In het met Na2S:>0:( behandelde
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Afb. 2 - Hel cumulatieve THM-gehalte in DLF als functie van de tijd.

De nachloring
Aangezien het effluent van de actieve koolfilters een relatief hoog kiemgetal heeft en
om reden van veiligheid wordt een geringe
hoeveelheid chloorbleekloog aan het water
toegevoegd, alvorens het in de reinwaterkelder wordt opgeslagen. In 1980 bedroeg
de dosering uitgedrukt in vrij chloor gemiddeld 0,5 mg/l. Na de reinwaterkelder
was dit gehalte afgenomen tot gemiddeld
0,2 mg/l, terwijl aan het eind van het
distributienet op het industrieterrein Moerdijk gemiddeld ca. 0,1 mg/I gemeten werd.
Opzet van het onderzoek
Om de problematiek van de neveneffecten
van de chloring nader te onderzoeken zijn
voor het dubbellaagsfiltraat (DLF), het

Afb. 3 - Het cumulatieve THM-gehalte in AKF-3 als functie van de looptijd.
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1,0 mg/l toegepast. Aan het chloor worden
de gebufferde koolfiltraten toegevoegd. De
oplossingen worden gehomogeniseerd en
gedurende 24 uur op 25 °C gebracht. Na
wegnemen van de overmaat chloor met
NaoS-jO.s wordt het TH M-gehalte bepaald.
In de proefperiode is tevens in monsters
van het ruwe Biesboschwater, DLF, AKF3
en in het reine water het EOCI-gehalte
bepaald.
Voor de analysemethode zij verwezen naar
SW-rapport 189 van het K1WA NV [lit.5].
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a. De THM-verwijdering door actieve
koolfiltratie
In afb. 2 is als functie van de tijd het
gehalte aan individuele THM in DLF
weergegeven. Afb. 3 en 4 geven het cumulatieve THM-gehalte in AKF2 en 3 als

— - looptijd (weken)

Afb. 4 - Het cumulatieve

THM-gehalte

in AKF-2 als junctie

DLF en tevens in AKF2 en 3 is de THMconcentratie bepaald via extractie met
petroleumether gevolgd door een gaschromatografisehe bepaling met electroncapturedetectie.
In het onbehandelde DLF, AKF2 en AKF3
is de THMFP-precursor bepaald. Hiertoe
is de oplossing met een borax-zoutzuurbuffer op een pH van 8,0 gebracht. Hierbij
wordt aan een glazen fles met teflonstop
een hoeveelheid chloor corresponderend
met 35 mg/l toegevoegd. De oplossing
wordt gehomogeniseerd en gedurende 48
uur op een temperatuur van 25 °C gebracht.
Het resterende chloor wordt weggenomen
met behulp van NaoSoO:! waarna op bovengenoemde wijze liet THM-gehalte wordt
bepaald.
In AKF2 en 3 is tevens de TFIMFP-con
sument bepaald. Hiertoe wordt aan een
glazen fles met teflonstop een hoeveelheid
chloor, gebaseerd op het desinfectiecrite-

van de

looptijd.

rium, toegevoegd. Naast een chloordosis
van 0,5 mg/l is tevens een dosis van
Afb. 5 - De cumulatieve

THMFP-precursor

in DLF als functie van de tijd.
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T A B E L II - THM-gehalte in DLF,
februari - augustus 1980.
Verbinding

Voorkomende
gehaltes

Gemiddelde
gehalte
MS/l

%

5-18
5-17
2- 6
1- 3
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6
4
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Afb. 6 - De cumulatieve

THMFP-precursor

in AKF-3 als functie van de

looptijd.
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T A B E L III - THM-gehalte na kool filtratie voor
een aantal doorstroomde bedvolumina,
periode
februari - augustus 1980.

Verbinding

na
2100
bv

Gehalte (/ig/1)
na
na
na
na
4700
7000 12800 17000
bv
bv
bv
bv

CHBrCI.,
CHBr.,CÏ
CHBr : l

0,1
0
0
0

0,7
0
0
0

5,6
3.7
0.7
0

9,6
5,6
1.8
0,6

1 3,0
11,5
4,7
0.9

THM
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sterker gebromeerd is. Gedurende 2100 bv
treedt geen enkele doorslag op, tussen
2100-4700 bv slaat alleen CHC1 3 door in
lage concentraties. Na 7000 bv slaan ook
CHBrClo en CHBn-CÏ door, terwijl na
12800 bv alle TH M doorslaan.
Hierbij blijft de doorslag van CHBr :i zeer
beperkt.

THM jug/l
I 250 1

- Bij lange looptijden van de koolfiIters
treedt elutie van TH M op. Dit verschijnsel
treedt op bij looptijden langer dan 14000 bv
voor CHCI3 en CHBrClg. Deze elutie wordt
veroorzaakt door de sinds 1979 geëffectueerde sterke reductie van de chloordosis
voor de breekpuntchloring. Hierdoor is het
gemiddelde TH M-gehalte in DLF teruggebracht van 45 naar 21 /n.g/1. Het koolfilter is dan niet meer in evenwicht met de
ingangsconcentratie aan THM, waardoor
elutie optreedt van (in eerste instantie) de
slechtst adsorberende THM.
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Afb. 7 - De cumulatieve

THMFP-percursor

T A B E L IV - THMFP-precursor

in AKF-2 als functie ran de

in DLF, AKF2

en AKF 3, periode februari - augustus
DLF

THMFP
THMFP

Gemiddelde
gehaltes

AKF2
Voorkomende
gehaltes

Voorkomende
gehaltes

(Mg/0
(Mg/l)
(Mg/D
(Mg/D

88-180
3 1 - 44
1 3 - 18
2- 4

134
38
16
3

64 -84
34-51
13-19
2- 6

12-77
7-30
3-16
0- 3

(Mg/D
(/imol/B

149-240
1,00-1,88

191
1,44

130-160
0,81-1,13

23-123
0,16-0,89

TABF.L V - THMFP-precursor
in DLF en de THMFP-precursor
doorstroomde bedvolumina, periode februari - augustus 1980.
DFL
gem.

300 bv
na

(Mg/D
(Mg/D
(Mg/D
(Mg/D

134
38
16
3

15
11
3
0

26
16
10
1

(Mg/D
(/imol./l)

191
1,44

29
0,21

53
0,37

Component
CHC1 3
CHBrCl. 2
CHBr 2 CI
CHBr.,
THMFP
THMFP

1980.

Voorkomende
gehaltes

Component
CHCI3
CHBrCl2
CHBr 2 CI
CHBr : !

looptijd.

functie van de looptijd van het filter. Enige
aan deze afbeeldingen ontleende gegevens
zijn tevens vermeld in tabel II en III.
Uit de afbeeldingen en de tabellen kunnen
de volgende conclusies worden getrokken.

2100 bv
na

na koolfiltratie

4700 bv
na

73
31
16
3

110
0,79

123
0.89

Afb. 8 - De cumulatieve
van de looptijd.

b. De THMFP-precursorverwijdering
door actieve koolfiltratie
In afb. 5 is het TH M-gehalte gevormd bij
de THMFP-percursorbepaling cumulatief
weergegeven als functie van de tijd. Afb. 6
en 7geven het TH M-gehalte gevormd bij
de THMFP-precursorbepaling cumulatief
weer als functie van de looptijd van het
filter. Enige aan deze afbeeldingen ontleende gegevens zijn tevens weergegeven in
tabel IV en V.
Uit de afbeeldingen en tabellen zijn de
volgende conclusies te trekken.

voor een aantal

AKF
7000 bv
na

64
30
14
2

AKF 3

12800bv
na

16600 bv
na

64
40
25
4

73
51
29
7

133
0,92

— Variaties in THMFP-precursor worden
bijna volledig veroorzaakt door een verandering van de CHCÏ;s FP met een kleine
bijdrage van C'HBrCl-j FP. Deze variaties
worden echter in zeer sterke mate bepaald
door de proefomstandigheden van de
THMFP-precursorbepaling. De toegepaste
overmaat chloor (35 mg/l) reageert in het

160
1,09

THMFP-consument

met een chloordosis

THM /ng/\

— De bij breekpuntchloring gevormde
THM bestaan voornamelijk uit CHC1 3 .
Naarmate het aantal broomatomen in het
trihalomethaanmolecuul toeneemt neemt
het gehalte af. Bij stijging van het totale
THM-gehalte komen relatief meer chloorhoudende THM voor.
In het concentratieverloop is geen tijdsafhankelijkheid te constateren.
— Door koolfiltratie worden gedurende
relatief korte looptijden van de koolfilters
alle THM verwijderd. De adsorptie is
beter naarmate het trihalomethaanmolecuul
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van 0,5 mg/l in AKF-3 als functie
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T A B E L VI - Het gemiddelde THM-gehalte in
DLF en THMFP-consument
na koolfiltratie voor
een aantal bedvolumina (chloordosis: 0,5 mg/l).
Periode februari - augustus 1980.
AK.F

•CH Br2CI
-CHBr Cl,

Component

DLF
gem.

CHCl«
CHB1CI2
CHBr._,d
CHBr : 1

10
6
4
1

THMFPcons.

21

<0.1
0,4
0,2
1,5
0.9 6,8
2.8 19,0

r6.2
5,3
7,4
8,0

—
9,4 13.0
8,2
9,6
6,1
3,9
3,1_ 1,5

3.9 27,7 26.9 26,8 28,0

— CH Cl 3
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T A B E L VU - De 1'HMFP-consument
filtratie van een aantal bedvolumina
1,0 mg/l). Periode februari - augustus

52

— - looptijd (weken)

Afb. 9 - De cumulatieve
van de looptijd.

THMFP-consument

met een

begin van de reactie met bromide en precursors tot THM. A! snel heeft alle in het
water aanwezige bromide ( < 140/Ag/l)
gereageerd. Daarna kunnen de precursors
alleen nog met chloor reageren onder
vorming van CHCI3. Hierdoor worden de
variaties in het precursorgehalte voornamelijk gevonden in de vorm van een verandering in CHCl.i FP.
Om deze reden geeft de verhouding van de
individuele TH M-gehalten in de THMFPprecursor meestal geen inzicht in deze verhouding, die onder normale procesomstandigheden te verwachten is. Daarom is het
raadzaam alleen de totale THMFP-precursor te bepalen en deze op te geven in
/.imol/1.

chloordosis

van 0,5 mg/l in AKF-2 als functie

naast is in tabel VI en VII het gemiddelde
THM-gehalte in DLF en THMFP-consument na koolfiltratie voor een aantal bedvolumina weergegeven.
THMFP-consument

Afb. 10 - De cumulatieve
van de looptijd.

na kool(chloordosis:
1980.

Component

300
bv

2100
bv

AKF
7000
bv

12800
bv

16600
bv

CHC1 3
CHBrCl.,
CHBrXÏ
CHBr-;

0,5
1.4
2,4
2,1

0.9
3.6
10.0
13,5

9,0
11,5
15.5
11,5

12,5
14,0
18,5
10,0

14,5
12,0
8,9
12,5

THMFPcons.

6,4

28.0

46,5

55,0

47,9

met een chloordosis

van 1,0 mg/l in AFK-3 als functie

— De TH MFP-precursor in DLF stijgt
van februari tot juni om daarna weer af
te nemen. De reden van dit verloop is niet
duidelijk. De gemiddelde TH MFP-precursor
over de proefperiode bedraagt 1,44 /xmol/l.
— Door koolfiltratie treedt slechts gedurende relatief korte looptijden van de koolfilters een aanzienlijke reductie van de
THMFP-precursor op.
Aan het begin van de proefperiode, wanneer het filter met 300 bv is doorstroomd
bedraagt de reductie 85 %. Deze reductie
daalt geleidelijk en bedraagt na 7000 bv
nog circa 40 %. Boven looptijden corresponderend met 11000bv treedt een vrij
constante reductie van de TH MFP-precursor op van circa 30 %.
c. De THMFP-consument na actieve
koolfiltratie
De THMFP-consument is voor beide koolfiltraten bepaald voor chloordoseringen
van 0,5 en 1,0 mg/l. Afb. 8 en 9 geven het
cumulatieve THM-gehalte na chloring met
0,5 mg/l chloor, afb. 10 en 11 geven hetzelfde beeld voor 1,0 mg/1 chloor. Daar-
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Afb. 12 - De THMFP-precursor
(O),
THMFPconsutnent (\Z\) en CHBruFP-consument
(X) met
een chloordosis van 0,5 mg/l als functie van
het TOC-gehalte.

Uit de afbeeldingen en tabellen zijn de
volgende conclusies te trekken.
— Gedurende relatief zeer korte looptijden
van de koolfilters is de THMFP-consument,
bepaald met een chloordosis van 0,5 mg/l,
laag, Aan het begin van de proefperiode
(na 300 bv) is de T H M F P 4 /tg/l. Dit gehalte stijgt snel naar circa 25 /xg/1 (na
2100 bv) om daarna constant te worden.
Ten opzichte van de chloring van DLF
treedt er een sterke verschuiving op naar
de vorming van meer gebromeerde THM.
Deze verschuiving is het sterkst nadat
2100 bv het filter hebben gepasseerd. Bij
langere looptijden van de koolfilters wordt
deze verschuiving minder sterk maar blijft
bestaan.
— Een soortgelijk beeld wordt verkregen
voor de THMFP-consument, bepaald met
een chloordosis van 1,0 mg/l. Nu is na
300 bv de T H M F P 6/ig/1 en deze stijgt
naar circa 50 /tg/l (na 4700 bv) om daarna
constant te worden. Ook nu treedt een
verschuiving op naar de vorming van meer
gebromeerde THM, zij het minder uitgesproken dan bij een lagere chloordosis.
Bovengenoemde verschijnselen zijn als volgt
te verklaren:
Tijdens de coagulatiefase, die voorafgaat
aan de breekpuntchloring, is slechts een
beperkte precursorverwijdering geëffectueerd. Daardoor reageert het gedoseerde
chloor preferent met snel reagerende precursors onder vorming van CHC1 3 . Daarnaast reageert chloor met bromide-ionen
onder vorming van broom, dat CHBr 3 en
tezamen met chloor (CHBrClo en CHBr 2 Cl
vormt.
Door koolfiltratie treedt gedurende korte

filterlooptijden een aanzienlijke precursorverwijdering op.
Hierdoor is aanvankelijk het precursorgehalte bepalend voor het THM-gehalte. Al
spoedig is het precursorgehalte zo sterk
gestegen, dat niet het precursorgehalte,
maar de chloordosis bepalend is voor de
THMFP-consument. Vanaf dit precursorgehalte is de THMFP-consument nagenoeg
constant en bedraagt 25 /tg/l voor een
chloordosis van 0,5 mg/l en 50/tg/l voor
een chloordosis van 1mg/l. Opvallend
hierbij is het verloop van het CHBr 3 -gehalte. Zolang het precursorgehalte bepalend
is voor de hoogte van de THMFP-consument neemt het CHBr 3 -gehalte sterk toe en
is qua gehalte sterk overheersend ten opzichte van de andere trihalomethanen.
Vanaf het moment, dat de chloordosis bepalend wordt, neemt het CHBr :i -gehalte
zowel absoluut als relatief af. Dit verschijnsel wordt geïllustreerd in afb. 12, waarin
THMFP-precursor, THMFP-consument en
CHBr 3 -gehalte worden weergegeven als
functie van het TOC-gehalte.
Uit de afb. blijkt dat de THMFP-precursor
blijft stijgen als functie van het TOC-gehalte. De TH MFP-consument (0,5 mg/l
Cla) stijgt tot een TOC-gehalte van circa
1,3 mg/l om daarna constant te worden.
Het CHBr.igehalte verloopt via een
maximum dat wordt bereikt bij een TOCgehalte van 1,0 mg/l. Bij een hoger TOCgehalte neemt de CHBr r bijdrage af.
Na koolfiltratie komen, zoals reeds vermeld, bij korte looptijden van de filters
in het fikraat weinig, voornamelijk traag
reagerende, precursors voor. De snelst
reagerende precursors zijn namelijk reeds
bij de breekpuntchloring omgezet. Daarom
reageert chloor preferent met bromide tot
broom dat met precursors CHBr :! vormt.
Bij afnemend bromidegehalte gaat tevens
de reactie tot CHBr._,Cl, CHBrClo en CHC1 3
optreden.

Bij langere looptijden neemt het precursorgehalte snel toe. Hierdoor neemt ook de
initiële reactie van chloor met precursors
toe, zodat de vorming van CHBr 3 minder
preferent plaatsvindt.
De TH MFP-precursor is dus alleen bij lage
TOC(precursor) gehalten en dus korte
filterlooptijden bepalend voor de THMFPconsument.
Dit is voor een chloordosis van 0,5 mg/l
het geval tot een TOC-waarde van circa
1,3 mg/l, overeenkomend met een THMFPprecursor van 0,5 /tmol/1. Deze TOC-waarde wordt bereikt als het filter door circa
2100 bv is doorstroomd. Daarboven is de
chloordosis bepalend.
Voor een chloordosis van 1,0 mg/l is dit
het geval bij een TOC-waarde van 1,8 mg/l,
overeenkomend met een THMFP-precursor
van 0,7/tmol/l. Deze TOC-waarde wordt
bereikt als het filter met circa 4700 bv is
doorstroomd.
De TH MFP-precursor geeft dus slechts
gedurende relatief korte filterlooptijden een
indicatie over het THM-gehalte bij chloring
onder praktijkomstandigheden. Deze looptijd is korter naarmate de chloordosis lager
is. Om deze reden neemt de waarde van de
bepaling van de THMFP-precursor sterk af
en verdient een consumentgerichte bepaling
sterk aanbeveling.
d. Het verloop van het EOCI-gehalte
door de zuivering
Het EOCI-gehalte is bepaald in het ruwe
water, DLF, AKF3 en het gechloorde
reine water. De resultaten zijn als functie
van de tijd weergegeven in afb. 13.
Het EOCI-gehalte van het ruwe water is
gemiddeld 0,4/.tg/l.Door breekpuntchloring
stijgt dit naar 1,4 /tg/l. Koolfiltratie brengt
dit gehalte gedurende een filterlooptijd
corresponderend met 7600 bv tot onder de
detectiegrens terug.
Bij de nachloring van het koolfiltraat treedt

Afb. 13 - Het EOCI-gehalte in ruw-water (O), dubbellaagsfütraat
rein-water (^7) als functie van de tijd.
EO Cl ,ug/l

tijd ( weken )

( • , ) . AKF-3 (X) en gechloord
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CHBr 3

HO Cl

Afb. 14 - Hypothetisch reactiemodel voor de reactie tussen vrij-chloor, bromide en precursors.

echter weer een sterke stijging van het
EOCl-gehalte op. Reeds na 300 bv is het
gehalte 0,8/ig/l om daarna gemiddeld
1,4jiig/] te bedragen.
Ook het EOCl-gehalte wordt door de
combinatie actieve koolfiltratic-nachloring
slechts gedurende zeer korte looptijden
verlaagd.
Het EOCl-gehalte van het reine water is
veelal zelfs hoger dan het gehalte in DLF.
Model voor de THM-vorming
Gebaseerd op de uitgevoerde experimenten
is een hypothetisch model opgesteld voor
de chlorende werking van chloor met als
zwaartepunt de THM-vorming (zie afb. 14).
Daar het model beoogt de vorming van de
gehalogeneerde produkten te verklaren is de
oxydatieve werking van chloor niet in het
model opgenomen.
Bij de breekpuntchloring is een relatief
grote hoeveelheid chloor aanwezig. Deze
reageert in eerste instantie met ammoniumionen onder vorming van chlooraminen
(NHX Cly). De overmaat vrij chloor reageert voornamelijk met snelreagerende precursors onder vorming van CHC1:!. Daarnaast reageert chloor met bromide tot
broom dat tezamen met chloor precursors
omzet in CHBrCI 2 , CHBr.2Cl en CHBr :i .
Bij de THMFP-precursorbepaling is een
nog grotere overmaat chloor aanwezig.
Deze reageert als hierboven beschreven
onder vorming van alle THM, waarvan
voornamelijk CHCI3. Nadat alle bromideionen gereageerd hebben treedt alleen nog
een reactie op tussen traag reagerende precursors en chloor onder vorming van
CHCI.i.
Door koolfiltratie worden initieel veel
precursors verwijderd. Er slaan dus weinig
(traag reagerende) precursors door. Hierdoor reageert chloor preferent met bromide
onder vorming van broom dat met precursors preferent tot CHBr.i reageert.
Bij langere looptijden neemt het precursorgehalte in het koolfiltraat toe, waardoor de
concurrentie tussen precursors en bromide
toeneemt. Hierdoor treedt een langzame

verschuiving op naar de vorming van meer
gechloreerde THM.
Bij breekpuntchloring en de bepaling van
TH MFP-precursor verlopen dus voornamelijk reacties zoals onder in het schema
van afb. 14 zijn vermeld.
Bij de nachloring van koolfiltraten en dus
bij bepaling van de THMFP-consument
verlopen bij korte filterlooptijden de reacties
zoals boven in het schema zijn vermeld. Bij
toenemende filterlooptijd treedt een geleidelijke verschuiving op van boven naar
onder in het schema.
Daarnaast reageert chloor met organische
stoffen zonder dat daarbij THM worden
gevormd. Ten dele zijn deze stoffen bepaald in de vorm van het EOCl-gehalte.
Daarnaast zullen hoogmoleculaire gehalogeneerde verbindingen met een tamelijk
hydrofiel karakter worden gevormd. Aan
deze verbindingen is in een opvolgend
onderzoek aandacht besteed [lit. 6] door
onder andere de bepaling van het adsorbeerbaar organisch chloor (AOCl)-gehalte.

— Bij looptijden langer dan 14000 bv is bij
het verrichte onderzoek elutie opgetreden
van CHCI3 en CHBrClo, veroorzaakt door
hoge influentconcentraties in een voorafgaande periode.
— Door koolfiltratie treedt slechts gedurende relatief korte looptijden een aanzienlijke reductie van de THMFP-precursor op.
Na 300 bv is de reductie 85 %, deze daalt
geleidelijk tot 30 % (na 11000 bv) om
daarna constant te worden.
Ook de THMFP-consument wordt door
koolfiltratie slechts gedurende korte filterlooptijden gereduceerd. Al snel wordt de
THMFP-consument bepaald door de
chloordosis en bedraagt 25 /xg/1 voor
0,5 mg/l chloor en 50 /ig/1 voor 1 mg/l
chloor. Deze gehalten werden bereikt na
2100 resp. 4700 bv bij een TOC-gehalte
van 1,3 respectievelijk 1,8 mg/l.
— Bij de chloring van koolfiltraten treedt
vooral bij korte filterlooptijden een sterke
CHBr :! -vorming op. Bij langere filterlooptijden is deze CHBrs-vorming minder
opvallend.
— Gedurende 7600 bv wordt het EOClgehalte door koolfiltratie tot onder de
detectiegrens verwijderd. Bij chloring na
koolfiltratie treden direct relatief hoge
waarden op.
— De THMFP-precursor en THMFP-consument verlopen behalve voor zeer lage
precursorgehalten zeer verschillend. De
samenstelling van de THMFP-precursor
geeft geen indicaties voor de samenstelling
van de THM onder praktijkomstandigheden. Om deze redenen verdient de
TH MFP-precursor minder aandacht en een
consumentgerichte bepaling sterk aanbeveling.

Conclusies en aanbevelingen

— Bij breekpuntchloring worden voornamelijk CHCI3 en meer gechloreerde THM
gevormd.

Uit het onderzoek is gebleken dat een
aanzienlijke verlaging van het precursorgehalte niet leidt tot een verlaging van het
THM-gehalte onder praktijkcondities.
Bovendien treedt een verschuiving op naar
de vorming van CHBr ; j die maximaal is bij
een laag TOC-(precursor) gehalte. Dit verschijnsel is ook geconstataeerd bij onderzoekingen verricht bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam [lit. 7]. De maximale
CHBr 3 -vorming is afhankelijk van het
precursorgehalte, de chloordosis en het
bromidegehalte. In ons geval (70 /tg/l bromide na koolfiltratie) werd voor een
chloordosis van 0,5 mg/l de maximale
CHBr 3 -vorming gevonden bij een TOC van
1,0 mg/l.

— Gedurende 2100 bv worden alle T H M
door koolfiltratie verwijderd, daarna begint
CHCI3 door te slaan. Na 7000 bv slaan ook
CHBrCÏ2 en CHBroCl en na 12800 bv slaat
ook CHBry door.

In het licht van de gevonden neveneffecten
isnader onderzoek gewenst. Hierbij verdient de hoogmoleculaire gehalogeneerde
fractie sterk de aandacht. Daarnaast is het
van belang onderzoek te verrichten naar

Uit het verrichte onderzoek is gebleken dat
de combinatie actieve koolfiltratie-nachloring een aantal minder gewenste neveneffecten heeft. De combinatie leidt meestal
niet tot een verlaging van het THM-gehalte
terwijl er vooral bij korte looptijden van
de koolfilters een verschuiving optreedt
naar de vorming van meer gebromeerde
THM. Ook het EOCl-gehalte is bij nachloring relatief hoog.
De uit het onderzoek verkregen resultaten
zijn puntsgewijs:

Heffing op de lozing van afvalwater
in West-Duitsland

alternatieven voor het gebruik van chloor,
waarbij vooral de toepassing van ClOo
aandacht verdient.
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Sinds 1981 zijn in West-Duitsland in
beginsel alle lozingen van afvalwater op
oppervlaktewateren of in de bodem
krachtens het Abwasserabgabengesetz
(AAG) aan heffing onderworpen. Het
AAG is een raamwet; de Länder van de
Bondsrepubliek dienen aanvullende voorschriften te kunnen geven. Op vele plaatsen
verwijst de wet naar deze bevoegdheid en
op enkele punten draagt zij aan de Länder
het treffen van een regeling op.
Nu na afloop van het jaar 1981 het tijdstip
is aangebroken, waarop de eerste heffingen
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OntwerpNormvoormofloze
gietijzeren buizenenhulpstukken
voor binnenrioleringen
terkritiek verschenen
Het Nederlands Normalisatie-instituut
heeft het Ontwerp NEN 7062 'Gietijzeren
buizen en hulpstukken van het mofloze
type voor binnenrioleringen' ter kritiek
gepubliceerd. Dit onwerp is opgesteld door
de KOMO-kwaliteitseisencommissie E. 43
'Gietijzeren buizen en hulpstukken', die als
NNI-normcommissie 349 73 fungeert.
De norm geeft eisen en beproevingsmethoden en is van toepassing op gietijzeren
buizen en hulpstukken van het mofloze
type met nominale binnenmiddellijnen van
50 t/m 300 mm voor de aanleg van afvoerleidingen en ontspanningsleidingen.
Deze norm is bedoeld om te worden toegepast bij de externe controle op de interne
kwaliteitsbewaking van de producent in
het kader van de verlening van een keurmerk. De Stichting KOMO zal de norm
dan ook gaan hanteren als grondslag voor
de afgifte van kwaliteitsverklaringen aan
de producenten van deze produkten.
Bij het NNI kan tot 1juli 1982kritiek op
het normontwerp worden ingediend.
Het Ontwerp NEN 7062 is verkrijgbaar
bij het NNI, afdeling Verkoop en informatie, Postbus 5059, 2600 GB Delft,
telefoon (015) 61 1061,telex 38144 nni nl.

vergelijking interessant om van dit systeem
kennis te nemen en enig inzicht te krijgen
in de vragen, die bij de toepassing van dit
systeem zijn gerezen.
Daarom volgt hieronder eerst een korte
uiteenzetting over dit systeem.
Het systeem van heffingen
De heffingen worden door de Länder
ingevorderd (par. 1 *).
De opbrengsten mogen uitsluitend worden
besteed voor verbetering of instandhouding
van de waterkwaliteit, alsmede ter dekking
van de kosten van uitvoering van het AAG
en de aanvullende voorschriften van de
Länder (par. 13). Voor 1981 wordt de
totale opbrengst van de heffingen geschat
op 660min DM.
De grondslag van de heffingen is de
schadelijkheid van het afvalwater, afgeleid
uit de hoeveelheid, het gehalte aan bezinkbare en oxideerbare stoffen en de giftigheid, één en ander uitgedrukt in eenheden,
weergegeven in de onderstaande tabel l
(par. 3, bijlage a).

M R . J. J. V A N SOEST
Ministerie van
Volksgezondheid
en Milieuhygiëne

zullen worden opgelegd, blijken er toch bij
de toepassing van de wet veel vragen te
zijn, waarop door deskundigen geen éénduidig antwoord kan worden gegeven. Het
antwoord op sommige van die vragen kan
voor de hoogte van de heffing van
wezenlijke betekenis zijn.
Die vragen werden tijdens het 16e congres
van het Institut für das Recht der Wasserwirtschaft op 30 maart 1982 te Bonn
besproken.
Deze bespreking geschiedde onder leiding
van de directeur van het Instituut Prof.
Dr. Jürgen Salzwedel, aan de hand van
stellingen en tegen-stellingen die werden
verdedigd door respectievelijk Ministeralrat
Dr. Heinz Dahme (Oberste Baubehörde,
Staatsministerie voor Binnenlandse Zaken
van Beieren) en Ministerialrat Dietrich
Engelhardt (Ministerie voor Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw van Noordrijnland-Westfalen).
Hoewel het Duitse heffingen-systeem in
belangrijke mate verschilt van het Nederlandse, is het uit een oogpunt van rechts-

Vóór toepassing van de tabel moeten van
de bezinkbare stoffen 0,1 ml per liter
afvalwater en van de oxideerbare stoffen
15mg per Iafvalwater worden afgetrokken; wordt het verschil kleiner dan 0,
dan blijft het betrokken onderdeel voor de
berekening van de heffing buiten beschouwing.
De heffing bedraagt 12DM per eenheid
voor 1981; dit bedrag wordt jaarlijks met
6 DM verhoogd tot 42 DM in 1986.
De lozingsvergunningen vormen in beginsel
het uitgangspunt voor de berekening van
de heffingen. Daartoe moeten die vergunningen gegevens bevatten over de
jaarlijks te lozen hoeveelheid afvalwater,
over het gehalte aan bezinkbare stoffen,
oxideerbare stoffen en de giftigheid
* De verwijzingen betreffen de paragrafen
(artikelen) van het Abwasserabgabcngesetz.

T A B E L I.
Schadelijke stoffen of
groepen van stoffen
1. Bezinkbare stoffen * met meer dan
10 % organische stof

aantal eenheden per volle meet-eenheid
eenheden voor
de heffing
meet-eenheden
1

2. Bezinkbare stoffen ' met minder
dan 10 % organische stof

0.1

3. Oxideerbare stoffen (CZV)
4. Kwik en zijn verbindingen

2.2
5
1
0,3 F 2

5. Cadmium en zijn verbindingen
6. Vis-toxiciteit (goudwinde, Lenciscus
Idus Melanotis)

1
bepaald na 2 uur bezinktijd
- F = verdunningsfactor, waarbij het afvalwater in de

m'1 per jaar, of ton per jaar,
dan 5 x zoveel m 3 als tonnen
geloosd worden
m :l per jaar, of ton per jaar,
dan 5 x zoveel m's als tonnen
geloosd worden
100 kg per jaar
100 g Hg per jaar
100 g Cd per jaar
1000m 3 per jaar

vis-test niet meer toxisch is.

indien meer
droog gewicht
indien meer
droog gewicht

