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Ten geleide

In Nederland worden polyelectrolyten ingezet op diverse plaatsen in het zuiveringsproces. Vooral
voor de ontwatering van zuiveringsslib worden in toenemende mate polyelektrolyten toegepast voor
het behalen van hogere drogestofgehalten. In beperkte mate worden polyelectrolyten gebruikt in de
voor- en nabezinking van rwzi's ter verbetering van de voorprecipitatie en het tegengaan van slibuit-
spoeling.

De polyelectrolyten, hun monomeren en bijprodukten komen in het slib, in het gezuiverde water en in
het oppervlaktewater terecht. In het buitenland werd reeds enkele malen geopperd dat onderzoek naar
eventuele nadelige milieu-effecten van de polyelectrolyten en hun bijprodukten aandacht zou moeten
krijgen.

Het thans voorliggende rapport beschrijft het onderzoek naar de mogelijke milieubezwaarlijkheid van
polyelectrolyten bij het gebruik onder Nederlandse omstandigheden op rwzi's. Risico-analyses op
basis van het gebruik, de eigenschappen en de toxiciteit van de polyelectrolyten en hun lot in het
oppervlaktewater, resulterend in de begrippen 'predicted environmental concentration PEC'n 'no
effect concentration NEC', duiden niet op een risico. Onder bepaalde, doch vermijdbare omstandig-
heden ('worst case') kan voor de bijprodukten wel een verhoogd risico worden afgeleid.

De werkzaamheden werden door het bestuur van de STOWA opgedragen aan BKH Adviesbureau te
Delft (projectteam bestaande uit drs. J. Blok, mw. drs. C.P. Groshart, mw. ir. A.L.M. Rutten en
mw. ir. E.G. Wypkema). Het project werd namens de STOWA begeleid door een commissie be-
staande uit ir. A.W.A. de Man, ing. R. Kampf, ing. G.B.J. Rijs en ir. P.C.Stamperius. Veel nuttige
en essentiele gegevens van de internationale fabrikanten werden toegankelijk gemaakt door drs.
J.S.M. Ouwerkerk van Cytec Industries B.V.; de STOWA is hem daar erkentelijk voor.

Utrecht, oktober I 995 De directeur van de STOWA

drs. J.F. Noorthoorn van der Kruijff



SAMENVATTING

Orienterend onderzoek is uitgevoerd naar het mogelijke milieubezwaar van polyelec-
trolyten (p.e.) die worden gebruikt in rioolwaterzuiveringsinrichtiogen (RWZI'S).
Hiertoe zijn het gebruik, de eigenschappen en de toxiciteit van p.e. bestudeerd en is een
risico-analyse uitgevoerd voor aquatische organismen. Ook is een risico-analyse voor
twee bijprodukten van p.e. uitgevoerd. Daarnaast zijn de Arbo-aspecten verbonden aan
de toepassing van p.e. in RWZI belicht.

Gebruik en eigenschappen van p.e.

p.e. worden door waterkwaliteitsbeheerders voornamelijk gebruikt bij de slibontwatering
en in mindere mate bij de slibindikking, de voorbezinking en de nabezinking. In totaal
wordt ongeveer 1.400 ton actief p.e. gebruikt, waarvan ongeveer 400 ton in vloeibare en
1.000 ton in vaste produkten. De p.e. bevatten bijprodukten, waaronder acrylamide,
minerale olien en hydroxyproprionitril. P.e. zijn onder te verdelen in kationische,
nonionische en anionische typen, op basis van de lading van hun groepen. De werking
van p.e. berust op de aanwezigheid van deze geladen groepen. Met name kationische p.e.
hechten sterk aan slib. Bij de afvalwaterbehandeling worden thans nog alleen kationische
p.e. gebruikt. In de toekomst wordt ook de toepassing van p.e. bij preprecipitatie
voorzien.

Toxiciteit van p.e.

De toxische werking van (kationische) p.e. voor aquatische organismen verschilt per
groep van organismen. Voor vissen berust de werking meer op een mechanische dan een
chemische reactie. Er zijn aanwijzingen dat door adsorptie van positief geladen p.e. aan
het geladen kieuwoppervlak de zuurstofuitwisseling wordt bemvloed en de ionenbalans
wordt verstoord. Effecten op kreeftachtigen zijn het gevolg van de vorming van geaggre-
geerd p.e. waardoor de mobiliteit wordt bemvloed.

Risico-analyse

Een gangbare methodiek voor risico-analyse is het vergelijken van concentraties van
stoffen in een milieucompartiment (PEC) met concentraties waarbij net geen effecten op
organismen worden verwacht (NEC).
Bij een eerste inschatting van risico's wordt meestal uitgegaan van een "worst-case"-
situatie en een groot aantal aannames. Indien op basis hiervan risico's worden verwacht
kan dit aanleiding zijn om verder onderzoek te initieren, om de aannames te vervangen
door onderbouwde schattingen.

Op basis van gegevens over gebruikshoeveelheden van p.e., de p.e.-eigenschappen en
informatie van de fabrikanten zijn, met de in het model SIMPLETREAT gehanteerde
werkwijze, de concentraties van de p.e. berekend die in het oppervlaktewater terecht-
komen. Bij de berekening zijn de gangbare doseringen bij de voorbezinking, in de sliblijn
en de nabezinking in beschouwing genomen. Bij de berekening zijn verder aannames
gedaan voor adsorptie, hydrolyse, de biologische afbreekbaarheid, de binding van p.e.
aan humusuren en de verdunningsfactor van het ontvangende oppervtaktewater.
Op basis van de toxiciteitsgegevens van de p.e. is vervolgens een concentratie afgeleid
waarbij na blootstelling geen effecten worden verwacht op aquatische organismen
(NEC).
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Hierbij is uitgegaan van het meest toxische type p.e. binnen de groep van p.e. die door
waterkwaliteitsbeheerders wordt gebruikt. De afgeleide NEC is gebaseerd op een
beperkte gegevensset en bedraagt 1,2 )sg/j (tabel a).

Uitgaande van een verdunningsfactor in het ontvangen oppervlaktewater van 5
respectievelijk 32 en een concentratieverlaging als gevolg van een reactie tussen p.e. en
humuszuur met een factor 15 worden concentraties p.e. in het oppervlak berekend.

De concentraties (PEC) zijn berekend voor hoog- en laagbelaste systemen en zijn
weergegeven in tabel a.

Uit vergelijking van de berekende concentraties in het oppervlaktewater (PEC) met de
afgeleid NEC blijkt dat de verhouding PEC/NEC in alle gevallen kleiner is dan I (tabel
a). Bij continu p.e. gebruik in kleine rwzi die lozen op kleine wateren kan er sprake zijn
van een PEC/NEC &0,1. Dit kan worden geinterpreteerd als een gering ecotoxicologisch
risico. Aanbevolen wordt, overdosering van p.e. in de voor- en nabezinking te
voorkomen.

Tabel a PEC, /VEC en PECINEC verhouding voor p.e.

Doseerptaats

voorbersinking
siibiijn
nabesinking

PFC

(ag/1)

0,04 - 0,48
0,01 - 0,13
0,05

NEC

(vg/1)

1,2

1,2

1,2

PEC/NEC
(-)

0,03 - 0,4
0,01 - 0,11

0,09 - 0,56

Zowel bij de berekening van de PEC als bij het afleiden van de NEC zijn diverse
kanttekeningen te plaatsen. De gehanteerde aannames en uitgangspunten en de door de
fabrikanten van p.e. geleverde gegevens kunnen leiden tot een onder- of een
overschatting van het risico. Meetgegevens over concentraties in het ontvangende
oppervlakte kunnen de nauwkeurigheid van de risicoschatting vergroten.

Arbo-aspecten hij de toepassing

Het risico dat optreedt bij de toepassing van p.e. hangt af van de vorm waarin de p.e.
worden gebruik( (vloeibaar, korrelvormig, poeder, pellet) en de doseertechniek.
Blootstelling aan vloeibare p.e. kan irritaties van huid en ogen veroorzaken, maar komt
weinig voor. Blootstelling aan poedervormige p.e. komt regelmatig voor bij het openen
en verwisselen van verpakkingen en bij het opheffen van storingen aan de
doseerinstallatie. Dit veroorzaakt geen irritatie als gevolg van een chemische reactie.
Wel kan een (mechanische) irritatie van de luchtwegen door stof optreden. Bij gebruik
van korrelvormige produkten of pellets is de blootstelling gering. Het bijprodukt
acrylamide en mogelijk ook enkele van de andere bijprodukten kunnen een risico
inhouden bij de toepassing van p.e. omdat ze voor de mens mogelijk kankerverwekkend
zijn. De bjootstejjingsrisico's kunnen worden verkleind door het gebruik van gesloten
doseerinstallaties en door het gebruik van vloeibare of korrelvormige p.e. of pellets.
Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en (stof)maskers tijdens het openen en het
verwisselen van verpakkingen en het opheffen van storingen moet verplicht worden
gesteld.



Uit een risico-analyse voor een tweetal bijprodukten van p.e. blijkt dat de aanwezigheid
van deze bijprodukten bij dosering in de nabezinking en bij lozing op kleine wateren
leidt tot een risico voor aquatische organismen (PEC/NEC = 1,86). Opgemerkt moeten
worden dat bij de berekeningen is uitgegaan van een "worst-case" scenario en van
schattingen van het gehalte bijprodukten in p.e. dat is opgegeven door de fabrikaten van
p.e.



INLEIDING

In Nederland vinden polyelectrolyten (p.e.) een belangrijke toepassing bij de bereiding
van drinkwater en bij de zuivering van industrieel en communaal afvalwater. In
rioolwaterzuiveringsinrichtingen (RWZI's) worden p.e. voornamelijk gebruikt ter
verbetering van het slibontwateringsproces en ter verhoging van het drogestofpercentage.
In beperkte mate worden p.e. gebruikt in de voor- en nabezinking van rioolwa-
terzuiveringsinrichtingen om slibuitspoeling tegen te gaan of ter verbetering van de
voorprecipitatie.

De p.e. die in het zuiveringsproces worden gebruikt, hebben als eigenschap de
slib/waterscheiding te verbeteren. Dit gebeurt over het algemeen door het binden van de
(positief) geladen groepen van het p.e. aan de (vaak negatieve) lading van het slib zodat
de slibdeeltjes samenklonteren.

P.e. komen in het zuiveringsslib en in het gezuiverde water terecht. Door adsorptie
zullen p.e. in hoofdzaak in het slib terechtkomen. Het zuiveringsslib (surplus-slib) wordt
na droging, compostering of verbranding gestort. In steeds mindere mate wordt het slib
in de landbouw afgezet. De hoeveelheid p.e. die in de waterfase terecht komt, is niet
bekend.

In Duitsland en de Verenigde Staten wordt de mogelijke milieubezwaarlijkheid van p.e.
ter discussie gesteld en wordt gemeend dat onderzoek naar de mogelijke nadelige
milieu-effecten van p.e. en de bijprodukten aandacht zou moeten krijgen.
Het doel van het onderhavige onderzoek is de mogelijke milieubezwaarlijkheid van p.e.
in Nederland na te gaan. In het onderzoek is het gebruik van p.e. voor andere doelein-
den dan de zuivering van stedelijk afvalwater, zoals de zuivering van industrieel
afvalwater en de bereiding van drinkwater, buiten beschouwing gelaten. Daarnaast is het
onderzoek beperkt tot de milieubezwaarlijkheid van p.e. in de waterfase. Hierbij is aan-
dacht geschonken aan de volgende elementen:

gebruik in RWZI's;
samenstelling;
het fysisch en chemisch gedrag in water en de verdeling over water en slib;
(bio)degradatie en bio-accumulatie;
metingen in het effluent en/of het milieu;
de effecten op aquatische organismen;
arbo-aspecten bij de toepassing;
wetgeving.

De milieubezwaarlijkheid van p.e. is beoordeeld op basis van het gebruik, het gedrag in
de RWZI, de concentratie in het oppervlaktewater en de toxiciteit.

In hoofdstuk 2 van dit rapport is de werkwijze van het onderzoek aangegeven. Beschre-
ven is hoe gegevens over het gebruik van p.e. zijn verzameld en hoe de inschatring van
de milieubezwaarlijkheid tot stand is gekomen.

In hoofdstuk 3 is de verzamelde achtergrondinformatie over p.e. opgenomen. Tevens is
in dit hoofdstuk de risico-analyse die ten grondslag ligt aan de inschatting van de
milieubezwaarlijkheid beschreven. In hoofdstuk 4 en 5 worden respectievelijk de
discussie en de conclusies beschreven. Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de literatuur referen-
ties opgenomen.



2.1

IVERIAVLIZE

Algemeen

Voor het vaststellen van de milieubezwaarlijkheid van p.e. die in de waterfase van een
RWZI en daarmee in het oppervlaktewater terecht komen, is achtergrondinformatie
verzameld over:

gebruik in RWZI's;
samenstelling;
het fysisch en chemisch gedrag in water en de verdeling over water en slib;
(bio)degradatie en bio-accumulatie;
metingen in het efiluent en/of het milieu;
de effecten op aquatische organismen;
arbo-aspecten bij de toepassing;
wetgeving.

Een aantal p.e., dat door waterkwaliteitsbeheerders wordt gebruikt, is geselecteerd om
nader te onderzoeken. De verzamelde achtergrondinformatie is gebruikt om een risico-
analyse van de geselecteerde p.e. uit te voeren voor aquatische organismen. Aan de hand
van de uitkomst van de risico-analyse is een uitspraak gedaan over de milieube-
zwaarlijkheid van p.e..

2.2 Achtergrondinformatie

Gebruik van p.e. in RVVZI's
Een overzicht van het totaal gebruik van p.e. in RWZI's is verkregen door navraag te
doen naar het huidige en het voorspelde p.e.-gebruik. Via een enquete, gehouden onder
tien van de grotere waterkwaliteitsbeheerders, is nadere informatie verkregen over
verbruik, toepassingsplaatsen, toegepaste doseringen en arbo-aspecten bij gebruik.

Overige informatie
De overige informatie is verzameld door middel van:

on-line zoekacties in de gegevensbestanden ORBIT-NTIS, ORBIT-Aqualine en
AQUATOX (BKH, 1992);
het raadplegen van handboeken;
een vragenlijst aan een zevental leveranciers van p,e. waarin is gevraagd naar
informatie over de p.e. die het meest aan waterkwaliteitsbeheerders worden verkocht.
het raadplegen van enkele buitenlandse organisaties:

The Water Services Association of England and Wales in Groot-Brittannie;
Bundesamt fur Umwelt, tVald und Landschaf( in Zwitserland;
Landesamt fur Wasser und Abfall Nordrhein-Westfalen in Duitsland;
Institut fur Wasser, Boden und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamt in
Duitsland;
Agence de I'eau Rhin-Meuse in Frankrijk;
Danish Environmental Protection Agency in Denemarken.



2.3 Selectie van p.e.

Op basis van de gegevens over het p.e.-gebruik door de waterkwaliteitsbeheerders zijn
dertien p.e. geselecteerd voor de risico-analyse. Geselecteerd zijn:

een vloeibaar en een vast kationisch p.e. van elk van de vijf grootste leveranciers van
p.e., die door de waterkwaliteitsbeheerders het meest worden gebruikt, waaronder de
meest toxische p.e. die door de waterkwaliteitsbeheerders wordt gebruikt;
een vloeibaar en een vast anionisch p.e., die naar verwachting in de toekomst bij
voorprecipitatie ingezet gaan worden.

Bij de vijf grootste leveranciers van p.e. is nadere informatie gevraagd over de geselec-
teerde p.e. De informatie van de leveranciers is vertrouwelijk en gegevens zijn derhalve
gecodeerd in de resultaten weergegeven. De niet gecodeerde gegevens in dit rapport zijn
afkomstig uit de openbare literatuur.

2.4 Risico-analyse

In de risico-analyse zijn de concentraties waaraan aquatische organismen worden
blootgesteld (PEC: Predicted Environmental Concentration) vergeleken met concentra-
ties waarbij (juist geen) effecten optreden (NEC: No Effect Concentration). Als de PEC
groter is dan de NEC (PEC/NEC & I), kunnen effecten optreden en is er sprake van
een risico. Bij een PEC/NEC & 0,1 kan worden gesproken van een gering
ecotoxicologisch risico. Bij een PEC/NEC &0,1 is het risico verwaarloosbaar. De risico-
analyse is uitgevoerd voor de geselecteerde p.e. en twee bijprodukten van p.e., te weten
acrylamide en hydroxypropionitril.

Bij de risico-analyse is uitgegaan van dosering van p.e. in RWZI's op de volgende
plaatsen:

voorbezinking;
sliblijn: . slibindikking;

slibontwatering;
nabezinking.

Vaststelling van de PEC

Voor vaststelling van concentraties waaraan aquatische organismen worden blootgesteld,
de PEC, is gebruik gemaakt van de methodiek van het door het RIVM ontwikkelde
SIMPLETREAT model dat ook wordt gebruikt voor de Uniforme Beoordeling van
Stoffen (UBS) in het kader van de Stoffenwetgeving (Struijs et al, 1991). In dit model
kunnen echter alleen concentraties in het influent worden ingevoerd. De slibbelastingen
en slibverblijftijden kunnen in dit model niet worden gevarieerd en hydrolyse kan niet
worden meegenomen. De influent- en effluentconcentraties van p.e. en de bijprodukten
zijn daarom handmatig berekend volgens bijlage I en volgens de onderstaande formule.
Voor de bijprodukten is ervan uitgegaan dat p.e. 0,1% actylamide en 0,05%
hydroxypropionitril bevatten.

Bij de berekening van de PEC is uitgegaan van:

een adsorptie volgens een gemeten adsorptie-isotherm (bijlage 3);
geen adsorptie van de bijprodukten aan het slib;
geen biologische afbraak van p.e. of van de bijprodukten in de RWZI;
hydrolyse van de esterbindingen in p.e. (bijlage 3);



een influentconcentratie van:

0,2 mg/1 bij dosering in de sliblijn (bijlage 1);
1 mg/I bij dosering in de voorbezinking.

een hydraulische verblijftijd in de aeratietank tussen 10 en 32 uur voor respectievelijk
hoog- en laagbelaste systemen;
een hoeveelheid water per inwonerequivalent van 150 1/dag;
een hoeveelheid primair slib per inwonerequivalent van 40 g/dag;
een hoeveelheid secundair slib per inwonerequivalent van 13 g/dag.

De effluentconcentratie bij dosering in de voorbezinking en de sliblijn is berekend met:

C, = C, '1 f ) '1 fs) '1 f )

C, = effluentconcentratie
C, = influentconcentratie
f, = adsorptie aan primair slib

f, = adsorptie aan secundair slib

f, = hydrolyse

In tabel 1 worden bij doseringen in de voorbezinking en de sliblijn de fl-/3 waarden
weergegeven. Deze waarden zijn afgeleid in bijlage 3.

Tabel f De adsorprie aan priinair slib (f), secundair slib (fJ en hydroiyse (fg bji

dosering in de voorbezinking en de siibijin bjihoge en lage belasting.

Doseerptaats Belasting Adsorptie f,
(primair slib)

Adsorptie f, Hydrolyse f&

(secundair slib)

Voorbezinking laag 0,75 0,60 0,83

Voorbezinking hoog 0,75 0,70 0,52

Sliblijn laag 0,83 050 0,83

Sliblijn hoog 0,83 0,60 0,52

De effluentconcentratie bij dosering van p.e. in de nabezinking is met behulp van de
adsorptie-isotherm van bijlage 3 bepaald bij een dosering van 1 mg/g d.s. Hierbij is

aangenomen dat de hydrolyse bij deze stap verwaarloosbaar is.

De concentratie in het oppervlaktewater op 1000 m van de effluentlozing is berekend
door:

toepassing van een verdunning van het effluent in rivierwater uitgedrukt in
percentielen over het aantal behandelde inwonerequivalenten:

5-percentiel een verdunningsfactor 5;
50-percentiel een verdunningsfactor 32 (de Greef en de Nijs, 1990, WdkM, 1991).

uit te gaan van een reactie tussen kationisch polymeer en humuszuur in rivierwater.

f)ij een gehalte van 5 mg humuszuur per liter geeft dit een concentratieverlaging met
een factor 15.

De berekende concentratie in het oppervlaktewater is gelijk aan de concentratie waaraan
aquatische organismen worden blootgesteld (PEC).



Vaststelling van de NEC

Voor de vaststelliing van concentraties waarbij (juist geen) effecten optreden, de NEC, is
gebruik gemaakt van de door de vijf grootste leveranciers van p.e. ter beschikking
gestelde toxiciteitsgegevens van de geselecteerde p.e..

De NEC is afgeleid uit L(E)Cms of NOECs. De L(E)Cm is die concentratie waarbij na
blootstelling 50% van de proefdieren sterft (L w Lethaal), dan wel waarbij na
blootstelling bij 50% van de proefdieren een effect optreedt (E = Effect). De NOEC
(No Observed Effect Concentration) is die concentratie waarbij na blootstelling geen
effect optreedt bij proefdieren. Bij de vertaling van een effect op proefdieren naar een
effect op ecosysteemniveau is de soort-diversiteit maatgevend. Indien voldoende
gegevens beschikbaar zijn voor diverse soorten, kan de uiteenlopende gevoeligheid
statistisch berekend worden, De concentratie in het ecosysteem, waarbij geen effecten
optreden (NEC) wordt afgeleid van het Maximaal Toelaatbare Risiconiveau (MTR). Het
MTR voor het aquatisch ecosysteem is in Nederland gedefinieerd als die concentratie
waarbij 95% van de soorten in het aquatische ecosysteem beschermd is.

De afleiding van het MTR is beschreven in Slooff et al (1992). De methode is afhanke-
lijk van het aantal en het type toxiciteitsgegevens. Als er tenminste vier chronische
NOECs zijn voor alg, Daphnia, en vis wordt van de statistische methode gebruik
gemaakt.
Bij minder gegevens wordt een extrapolatiefactor toegepast op de laagste waarde. In
tabel 2 is aangegeven welke extrapolatiefactoren worden gebruikt.

Tabel 2 Factoren toegepast bij de afleiding van een AKC voor aquatische organismen (uitt
Sloojj et al, 1992, OECD 1995)

Beschikbare toxlciteitsgcgevens

a laagste acute L(E)Cn " of QSAR-schatting " van acute toxiciteit

extrapotatie
factor

b laagste acute L(E)C» n of QSAR-schatting " van tenminste alg, krecft- 100 "
achtige en vis

c laagste chroruschc NOEC 'f QSAR-schatting " van tenminste alg,
kreeftachtige en vis

10 a

1) QSAR staat voor Quantitative Struaure Aaivity Relationship. De toxiciteit van cen stof wordt berekend op
basis van de chemische struauur.

2) Chronische tmicheit: gcdurendc dc gehele Icvenscyclus of ecn belangrijk deel ervan. De tests duren in het
algemeen langer dan 96 uur.
Acute toxiciteiu gedurende een betrekkelijk kon deel van de levenscyclus. De tests duren in het algemeen
korter dan 96 uur.

3) laagste waarde van b en c wordt gekozen indien minder dan 3 chronischc NOECs beschikbaar zijn.

Uit de vastgestelde NECs wordt de laagste gekozen voor gebruik in de risico-analyse.



RESULTATEN

Achtergrondinformatie

Gebruik van p.e. in RWZI's

Door de Nederlandse waterkwaliteitsbeheerders wordt in totaal ongeveer 1.400 ton actief
p.e. per jaar gebruikt (1993). Van de totale jaarlijks gebruikte hoeveelheid actief p.e. is
366 ton vloeibaar. De overige gebruikte p.e., ca. 1.000 ton per jaar, zijn vaste stoffen
(voornamelijk peUets). Bij de zuivering van huishoudelijk afvalwater worden momenteel
alleen kationische p.e. gebruikt die zijn opgebouwd uit poly-acrylamides (zie paragraaf
3.1.2). De tien grootste waterkwaliteitsbeheerders gebruiken 55 verschillende produkten,
die worden ingekocht bij 8 verschillende leveranciers. Van 39 produkten wordt minder
dan 25 ton per jaar afgenomen en van vier produkten wordt meer dan 100 ton per jaar
afgenomen. In tabel 3 is het huidige gebruik van p.e. door de waterkwaliteitsbeheerders
weergegeven.

P.e. worden voornamelijk gebruikt bij de slibontwatering met behulp van centrifuges,
zeelbandpersen en kamerfilterpersen. In mindere mate worden p.e. gebruikt bij de
slibindikking, de voorbezinking en de nabezinking (tabel 3). Gebruik bij de nabezinking
vindt alleen plaats indien tijdens regenwateraanvoer (RWA) sprake is van slibuitspoeling.
Bij de helft van de RWZI's waar p.e, bij de nabezinking tijdens RWA worden gebruikt,
zal de nabezinkcapaciteit worden uitgebreid. In de toekomst zal daarom het p.e.-gebruik
bij de nabezinking afnemen. In tabel 3 is tevens het geprognotiseerde gebruik van p.e.
voor de komende vijf jaar aangegeven.

Tabel 3 Huidige en geprognorlseerde gebruik van p.e. door de Nederlandse svaferkwali-
feifsbeheerders

Doseetplaats

voorbezinking

slibindikking

slibontwateting

nabezinking

hutdtg gebruik
[ton actief p.e./j)

geprognotiseerd gebruik
[ton actief p.e./jl

De geprognotiseerde toename van het gebruik van p.e. in de voorbezinking, oe slibin-
dikking en de slibontwatering is het gevolg van:

overgang naar andere ontwateringstechnieken:
centrifuges in plaats van zeefbanden;
directe slibindikking;

toepassen van voorprecipitatie;
toenemende slibproduktie als gevolg van:

toenemende chemische defosfatering;
toenemende vuigast.

Bij voorprecipitatie zuUen in de toekomst ook anionische p.e, worden gebruikt.



De toegepaste gemiddelde doseringen van p.e. varieren sterk per RWZB De doseringen
zijn afhankelijk van de doseerplaats, de samenstelling van het slib, het percentage actief
p.e. in het produkt en de mate waarin het produkt oplost in water. De variatie in de
gemiddelde dosering per doseerplaats is weergegeven in tabel 4.

Tabel 4 Var/arie in de gemiddelde dasenng per daseerplaars

Doseerplaats

Voorbcri nkinr

Sli bindi kkfng

notaue-tndtkktng

zecfbandindikking

gravitatie-indikking

centnfugc-mdtkktng

Gemiddelde dosering
aaief p.e.
(g/kg d.s)

l (g/m')

1,5 - 2,5

3,7 - 7,0

0,5 - 2,2

2,2

Sfi bonrnorcrtng

zeefbandpcrs

centrifug

kamcrftlterpers

!VobcZinkine

2,7 - 7,0

13-23

5,4

0,9

De maximale doseringen zijn bij de waterkwaliteitsbeheerders veelal niet exact bekend,
maar worden geschat op 130% van de gemiddelde dosering.

P.e. worden als sterk verdunde oplossing (0,1 - 1%) in de aanvoerlijn gedoseerd. Uit de
praktijk blijkt dat voor een juiste dosering handmatige insteUing van het doseersysteem
door de operator nodig is dkn of meerdere keren per dag. Op dit moment is er meet- en
regelapparatuur beschikbaar die een ingestelde dosering kan handhaven. De dagelijkse
instelling blijft echter noodzakelijk. In verband met de kosten van het gebruik van p.e.
wordt overdosering zoveel mogelijk voorkomen. Tevens wordt gestreefd naar een zo
groot mogelijke ontwatering van het slib met behulp van p.e. in verband met de hoge
stortkosten. De kosten van het gebruik van p.e. en het storten van slib worden tegen
elkaar afgewogen.

De keuze van p.e. door de waterkwaliteitsbeheerders wordt bepaald door:

de prijs;
het behaalde percentage droge stof;
de service van de leverancier;
gebruiksgemak;
scheidingsrendement.

Bij min of meer gelijke geschiktheid van p.e. wordt er bij de keuze rekening gehouden
met milieu- en arbo-aspecten.



In Zwitserland, Denemarken, Engeland en Frankrijk vindt geen onderzoek naar de
milieubezwaarlijkheid van p.e. plaats. In Duitsland zijn p.e. geclassiTiceerd door de
Kommission fiir Wassergefahrdender Stoffen en is een onderzoek met uC- gelabeld p.e.
uitgevoerd.

Samenstelling van p.e.

P.e. bestaan uit ketens van monomeren die een geladen groep bevatten. Deze groep
karakteriseert het p.e. als kationisch, nonionisch of anionisch. De Nederlandse
waterkwaliteitsbeheerders gebruiken momenteel aUeen kationische p.e. die zijn
opgebouwd uit poly-acrylamides. Poly-aciylamide zelf bevat geen geladen groepen (figuur
1). Om een poly-acrylamide positief of negatief te laden wordt een andere stof in het
polymeer ingebouwd (copolymerisatie) of wordt een chemische groep aan een zijketen
van het polyacrylamide gebonden.

Bij voorprecipitatie zullen in de toekomst ook anionische poly-acrylamides door de
waterkwaliteitsbeheerders gebruikt gaan worden. ln figuur 2 is de chemische structuur
van een anionisch poly-acrylamide weergegeven.

[CHcCH-}a

C 0

NH,

[CHrCH CHi CHJa

C 0 C=O

NH, 0

Figuur 1 Polyacrylamide zonder
geladen groep

Figuur 2 Ecn anionisch
poly-acrylamide

[CHcCHKHr CH}n

I

C=O C=O
I

NH2

R'CH,-CH-CH,&H1,
I I

C 0 C 0
I

NH, NH

I

CH2

I

CH2

N(CHd)

Figuur 3 Kaiioniscb p.c. ats copolymcer
van acrylamide en een acrylzuur-
derivaat

Figuur 4 Kadonisch p.e. als copolymecr
van acrylamide en een gettuater-
nisecrd acrylzuurderivaat

Door de waterkwaliteitsbeheerders worden twee typen kationische poly-acrylamides ge-
bruikt:

copolymeer van acrylamide en een acrylzuurderivaat (figuur 3); hierbij kan het in te
bouwen acrylzuur ook van te voren worden gequaterniseerd (figuur 4); het aandeel
acrylzuur in het polymeer bepaalt de grootte van de kationische lading;



kationisch amino-gemethyleerd polyacrylamide dat met de Mannich-reactie uit
polyactylamide met formaldehyde en dimethylamine wordt gevormd en vervolgens
wordt gequaterniseerd (tiguur 5);

[CH,-CH-CH,-CH),
I

C 0 C 0
I

NHr NH

I

CHr
I

N(CHr),H

'iguur

5 Gequaterniseerd kationiseh
amino-gemethyleerd poly-aerylamide

Het percentage polymeer in p.e. wordt meestal niet door de leveranciers vermeld.
Volgens ddn leverancier varieert dit percentage voor de vaste p.e. tussen de 80 en 100%
en voor de vloeibare p.e. tussen de 30 tot 50%.

De mogelijke bijprodukten van p.e. zijn onder te verdelen in: (restanten) grondstoffen,
toevoegingen en bijprodukten die tijdens het produktieproces zijn gevormd.

Grondstoffen

Als grondstof voor zowel vaste als vloeibare p.e. worden gebruikt:

actylamide (waarin hydroxypropionitril als verontreiniging aanwezig is);
acrylzuurderivaat;
isobutyronitril, bromaat-sulfiet of persulfaat-nitrilotripropionamide (initiator) (Morris
1991).

Bij gequaterniseerde polyacrylamides worden bovendien gebruikt:

formaldehyde;
dimethylamine;
methylchloride;
n-butyl-methacrylaat, acrylonitril en methyl-methacrylaat (Goppers, 1976).

De concentratie van deze produkten in het eindprodukt is sterk afhankelijk van het
produktieproces (Morris, 1991). Volgens de leveranciers bevatten p.e. maximaal 0,1%
acrylamide. Mallevialle (1984) heeft in een anionisch poly-acrylamide (vaste stof) een
gehalte van 0,03% acrylamide en van 0,05% hydroxypropionitril gemeten. Isobutyronitril
was niet detecteerbaar (&30 mg/kg). Door Goppers (1976) zijn in een vloeibaar
kationisch gequaterniseerd poly-acrylamide drie andere stoffen gedetecteerd, die waar-
schijnlijk als grondstof zijn gebruikt. Deze stoffen zijn: n-butyl-methacrylaat, acrylonitril
en methyl-methacrylaat.

Bij de produktie van vloeibare p.e. vindt de polymerisatie plaats in een water-in- olie-
emulsie.



Volgens de leveranciers bestaat de olie-emulsie uit minerale olie, paraffine-
koolwaterstof of petroleumdistillaat. Het olie-aandeel in een vloeibaar p.e. is afhankelijk
van de mate waarin het produkt gedroogd is en bedraagt 32%-49%. De waterfase wordt
in de oliefase geemulgeerd door emulgatoren zoals bijvoorbeeld sorbitanmono-oleaat
(Thomas, 1991). Van de leveranciers is geen informatie over de aanwezige emulgatoren
verkregen. Een leverancier heeft opgegeven dat 2-3% emulgator in vloeibare p.e. aan-
wezig Is.

Toevoegingen

Toevoegingen zijn per p.e. verschillend. Aan vaste p.e. worden vaak stabilisatoren toege-
voegd om de polymeeralbraak te minimaliseren (Morris, 1991). Egn leverancier heeft
opgegeven dat aan een vast polyelectrolyt 3-4% adipinezuur is toegevoegd. Aan
vloeibare p.e. worden meestal emulsie-stabiliserende stoffen toegevoegd (Morris, 1991).
Een andere leverancier heeft opgegeven dat aan een vloeibaar polyelectrolyt 0-4%
stabilisator is toegevoegd.

Bijprodukten, gevormd tijdens hct produktieproces

Om de concentratie aan acrylamide in het eindprodukt laag te houden, worden soms
stoffen toegevoegd die reageren met acrylamide tot een, naar men aanneemt, minder
toxisch verzadigd derivaat (Morris, 1991).
Andere gegevens over bijprodukten die tijdens het produktieproces gevormd worden,
zijn niet gevonden.

Fysisch en chemisch gedrag in water en de verdeling over water en slib

Kationische p.e.

De kationische p.e. die in het zuiveringsproces worden gebruikt, hebben als eigenschap
de slib/waterscheiding te verbeteren. Dit gebeurt door een ionogene, irreversibele
binding van de positief geladen groepen van p.e. met de negatieve lading van het slib.
Door deze brugwerking van het p.e. treedt vlokvorming op. P.e. kunnen in de waterfase
terecht komen als de negatieve ladingen op het slib zijn bezet (bij overdosering), of als
de menging van p.e. met slib onvoldoende is.

De volgende experimenten beschrijven het gedrag van kationische p.e.:

Gehr (1982) vindt bij llotatietesten van actief slib met drie verschillende kationische
poly-acrylamides geen p.e. in de waterfase bij een dosering tot ] g p.e./kg d.s.. De
maximale adsorptie-capaciteit van het actief slib varieerde in de testen tussen 2 en
10 g p.e./kg d.s. Het adsorptiepatroon is via de Langmuir-vergelijking beschreven.
Met de Bentonietproef is p.e. in het filtraat van de slibontwatering aangetoond bij een
dosering hoger dan 7,5 g/kg d.s. en een p.e. concentratie van 10 mg/L De proef werd
uitgevoerd met een korte conditioneringstijd (mengtijd). Bij een toenemende
conditioneringstijd zijn p.e. meestal niet meer aantoonbaar in het fdtraat. In de
praktijk wordt, bij normale dosering, in het lekwater van de voorindikkingszone circa
10 tot 20 mg p.e./1 gevonden (STOWA, 1982).
Schumann (1991) vindt bij eenmalige dosering van een kationisch poly-acrylamide,
98% adsorptie aan actief slib. Bij eenzelfde, maar dan continue, dosering vindt hij
81% adsorptie. Bij continue dosering van kationische p.e. in de nabezinking vindt na
verloop van tijd overdosering plaats. Nadat de dosering wordt gestopt, blijft het slib
nog gedurende ongeveer 14 dagen p.e. bevatten. Hieruit blijkt dat actief slib langzaam
wordt opgeladen.
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Anionische p.e.

Anionische p.e. adsorberen slecht zowel aan primair als aan actief slib. Schumann (1991)
vindt 4% en 12% adsorptie bij continue, respectievelijk eenmalige dosering. Anionische
p.e. adsorberen goed aan kationische groepen, die kunnen ontstaan na precipitatie van
fosfaat met ijzer, aluminium of kalk. Bij simultane precipitatie en preprecipitatie van
fosfaat kan daardoor een binding ontstaan met anionische p.e.

Nonionische p.e.

Er is geen informatie over het gedrag van nonionische p.e. gevonden.

Bijprodukten

Acrylamide adsorbeert niet aan primair of actief slib (Mallevialle, 1984).
De oliefractie in vloeibare p.e. adsorbeert zowel aan primair als aan actief slib. Uit
experimenten, uitgevoerd door ddn van de leveranciers, met batchgewijze toediening van
vloeibaar p.e. aan actief slib, is een adsorptie van meer dan 99,9% van de oliefractie aan
het slib gevonden. Ook na wassen van het slib is geen olie in het eluaat gede(ecteerd. Dit
wijst erop dat er ook hier sprake kan zijn van een irreversibele binding. Uit de praktijk
blijkt wel dat bij overdosering olie in het filtraat terecht kan komen omdat het filtraat
wit wordt.
Van de overige bijprodukten is geen informatie over het gedrag in water en slib
gevonden.

3.1.4 Metingen in het effluent en/of in het milieu

Informatie over concentraties van p.e. in het effluent van RWZps of het ontvangende
oppervlaktewater is niet gevonden. Voor de analyse van p.e. in het effluent zijn
momenteel geen analysetechnieken beschikbaar.

In het efiluent van RWZI's zijn wel analyses van acrylamide uitgevoerd. In RWZI's
zonder aantoonbare externe bron van acrylamide is in het efQuent geen tot 0,017 mg/I
acrylamide gemeten. In het effluent van RWZI's m6t aantoonbare externe bron van
acrylamide (I mg/I in het inQuent) is een concentratie van 0,05 tot 0,2 mg/I acrylamide
in het efQuent gemeten (BUA, 1992).

3.1.5 (Bio)degradatie en bio-accumulatie

Polyelectrolyten

P.e. die zijn opgebouwd uit poly-acrylamides, zijn over het algemeen slecht biologisch
afbreekbaar. De lange polymeerketens kunnen wel worden gesplitst.

Bij de splitsing van de ketens kunnen twee stappen worden onderscheiden:

1 het afbreken van de zijketens;
2 het afbreken van de hoofdketens.

ad 1 P.e. opgebouwd uit acrylamide en acrylzuur worden binnen 24Q8 uur omgezet in
een anionisch polymeer door hydrolyse van de esterbinding waarbij choline wordt
afgesplitst. Choline is biologisch afbreekbaar, maar het anionisch poly-acrylamide
niet (Schumann, 1991).



Volgens opgave van de fabrikant zijn de kationische p.e. op basis van poly-a-
crylamide en poly-acrylaat-copolymeer zeer gevoelig voor hydrolyse. Bij neutrale
pH en temperatuur van 15'C, bedraagt de hydrolyse-halfwaardetijd ca. 2 uur
(SNF, 1995). Een eerste-orde-hydrolyse wordt pas na 8 uur bereikt. Alleen p.e. met
een esterbinding worden snel afgebroken door hydrolyse. Volgens Maroni, 1995 is

80% van de bij de slibontwatering in de RWZI's gebruikte p.e. van dit type.

Zijketens van p.e. opgebouwd uit een copolymeer van quaternaire acrylaatzouten
en acrylamide zugen naar verwachting niet worden gesplitst.

ad 2 De hoofdketen van het polymeer kan worden opengebroken door "shear forces"

(sterk roeren en pompen), ozonisatie en biodegradatie. Bij de afbraak van poly-
acrylamide ontstaan voornamelijk oligomeren en geen acrylamide (Gehr, 1990;
Soponkanaporn, 1989).

De slechte biologische afbraak van p.e. en de splitsing van de polymeerketens blijkt uit
de volgende experimenten:

bij testen met "C-gelabeld poly-acrylamide is bij het doorlopen van een actief- slib-

systeem geen noemenswaardige albraak (max. 2%) tot CO, gevonden (Schumann,
1991);

in "size exclusion chromatography"-testen van een poly-acrylamide met quaternaire
ammoniumverbindingen neemt het gemiddelde molecuulgewicht van oplossingen (1-
100 mg/I) af in de tijd. De totale hoeveelheid blijft echter constant. Dit bevestigt dat
p.e. slechts worden afgebroken tot oligomeren. Het uiteindelijke molecuulgewicht van
de oplossingen ligt tussen de 1.000 en de 10.000. De afbraak verloopt sneller bij oplos-
singen met lage concentraties, bij een hogere temperatuur, bij een basische pH en in

actief slib (Soponkanaporn, 1989);

door ozonisatie wordt wel de hoofdketen verbroken, maar vindt er geen afbraak tot
acrylamide en CO, plaats. Het geozoniseerde produkt is niet biologisch afbreekbaar
en heeft een nieuwe actieve groep (waarschijnlijk een aldehyde- of ketongroep), die
gecombineerd met de amidegroep een niet te speciTiceren ringstructuur oplevert
(Suzuki, 1978).
in biodegradatietesten met vaste poly-acrylamides is geen tot weinig afbraak gevonden
(Suzuki, 1978, Liittgen, 1979).

Gegevens over bio-accumulatie van p.e. zijn niet gevonden.

Bijprodukten

Voor de biologische afbraak van acrylamide moet een bacteriepopulatie adapteren. Na

deze adaptatie, die I tot 2 dagen duurt, is acrylamide volledig biologisch afbreekbaar. In
RWZI's vindt deze adaptatie niet of slechts gedeeltelijk plaats doordat een andere
bacteriecultuur aanwezig is. Acrylamide wordt hierdoor vaak voor minder dan 50%
afgebroken. In oppervlaktewater vindt de adaptatie wel plaats en wordt acrylamide
afgebroken tot concentraties onder de detectielimiet (BUA, 1992).

De oliefractie in vloeibare p.e. is goed biologisch afbreekbaar. Dit blijkt uit de
BZV/CZV-verhouding van ca. 0,3 voor vloeibare produkten.
Voor de overige bijprodukten zijn geen gegevens over biologische afbraak of bio-

accumulatie gevonden.
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3.1.6 Verdunning in het oppervlaktewater

De verdunningsfactor van effluent op het oppervlaktewater is statistisch beschreven.
Daarbij blijkt dat een relatief klein aantal installaties (10 percentiel) met een geringe
verdunningsfactor van gemiddeld 3 op oppervlaktewater loost, terwijl 50 percentiel van
de installaties met een gemiddelde verdunningsfactor van 32 op het oppervlaktewater
loost. Deze statistiek is gebaseerd op aantallen installaties. Juist de kleine instaUaties
lozen soms op kleinere oppervlaktewateren terwijl de grote instaUaties juist met een veel
grotere verdunningsfactor lozen op grote rivieren (WAM, 1991).
Door Den Oude (W&M, 1991) is de statistiek herberekend op grond van het aantal
inwonerequivalenten. Daarbij blijkt dat voor 5 percentiel van het inwonerequivalent een
verdunningsfactor &5 geldt en voor 10 percentiel een verdunningsfactor &10.

3.1.7 Toxlclteit van p.e. voor aquatische organismen

De toxiciteit van kationische, nonionische en anionische p.e. verschilt sterk per produkt
en per testorganisme (zie bijlage 2).

Kationische p.e.

De L(E)Cm van kationische p.e. varieert van 0,06 mg/1 tot 7.500 mg/l. In tabel 5 is de
range van acute toxiciteit van kationische p.e. voor vissen, algen, bacterien,
kreeftachtigen en insekten weergegeven. Bij veel van de in bijlage 2 genoemde gegevens
gaat het om zowel geselecteerde als niet geselecteerde p.e., of om produkten met een
onduidelijke samenstelling.

Tabel 5 L[E)Cm van karionische p.e. voor vissen, algen, bacferien, kreefrachrigen en insekten

Soort/groep

Visten

Aigcn

Bactcrien

Kreeftachtigcn

Insekten

LC» of ECtt (mg/i)

0,06 - 1.000

03 - 7.500

0,9 - 7500

&0,06 - 1.000

&6,25- &100

De LCxt of ECm voor vissen en kreeftachtigen is in de meeste testen lager dan 100 mg/l.
Het is niet duidelijk waardoor de grote verschillen in toxiciteit worden veroorzaakt. De
verschillen worden mogelijk veroorzaakt door het verschil tussen de produkten.

De Kommission filr Wassergefahrdender Stoffe in Duitsland heeft kationische p.e. inge-
deeld in de WGK klasse 2 en 3, voor p.e. met een kationische lading van respectievelijk
&15% en & 15% (Hahn, 1993 a,b).

De indeling in WGK klasse 2 is het gevolg van de volgende eigenschappen:

biologisch niet afbreekbaar;
geen analyse in het mtTteu mogelijk;
hoge toxiciteit voor aquatische organismen;
door binding aan slib in de zuivering makkelijk verwijderbaar.
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De indeling in WGK klasse 3 is het gevolg van de hogere toxiciteit van kationische p.e.
met een lading &15%. De WGK klasse-indeling varieert van 0-3, waarbij 3 de hoogste
klasse is. Deze WGK klassen geven aan dat kationische p.e. een matig tot groot risico
voor het aquatisch milieu vormen. Dit betekent echter niet dat een doelgericht gebruik
door deze klasse-indeling beperkt wordt.

Er zijn aanwijzingen dat het werkingsmechanisme van kationische p.e. voor vissen meer
berust op een mechanische dan op een chemische reactie (BASF, 1993). Er treedt
adsorptie op van de kationische p.e. aan het anionisch (negatief) geladen kieuwoppervlak
van vissen, wat mogelijkerwijs de zuurstofuitwisseling beinvloedt en de ionenbalans
verstoort (Goodrich, 1991). Volgens informatie van een leverancier zijn kationische
vloeibare polymeren in verdunde oplossingen toxisch voor vissen door agglomeratie op
de mucuslaag (slijmhuid). De effecten op aquatische organismen zijn grotendeels
afhankelijk van de ionische lading van het polymeer (Hall en Mirenda, 1991). Bij vissen
treedt na blootstelling aan p.e. in het kieuwweefsel hyperplasie van het lameUaire
epitheel op.

Hyperplasie is een sterke celvermeerdering in de interlaminaire ruimtes in de kieuwen
(Hall en Mirenda, 1991). Spraggs (19B2) signaleert een significante gedragsverandering
in Salmo gairdneri (vis) na blootstelling aan verschillende polymeren en monomeren.
Spraggs concludeert op basis van zijn onderzoek, dat de polymeren toxischer zijn dan de
monomeren en dat het effluent van afvalwaterzuiveringen door gebruik van p.e. mogelijk
een risico voor het ecosysteem in het ontvangende water kan inhouden.

Uit de studie van Hall en hlirenda (1991) blijkt dat de toxiciteit van de verschillende
kationische p.e. voor kreeftachtigen geen verband houdt met lading of molecuulgewicht.
De effecten op kreeftachtigen zijn volgens Hall en Mirenda voornamelijk het gevolg van
de vorming van geaggregeerd p.e. waarin de kreeftachtigen vast raken. Er is dan ook
geen typische dosis-responsrelatie aangetoond.

Binding van kationlsche p.e. aan humusdeeltjes

Via veldwaarnemingen zijn weinig vergiftigingsgevallen voor vissen gerapporteerd. Dit is
waarschijnlijk het gevolg van de binding van kationische p.e. aan negatief geladen
opgeloste stoffen in oppervlaktewater waardoor de beschikbaarheid van het geladen p.e.
voor de vis vermindert (Goodrich, 1991). Toevoeging van negatief geladen stoffen
(humuszuur, klei of opgeloste organische stoffen) reduceert de acute toxiciteit (LC~)
voor vissen en watervlooien (Daphnia). Uit Goodrich (1991) blijkt dat de werkzame stof
in aanwezigheid van humuszuur reageert, waarbij een concentratieverlaging optreedt van
de werkzame stof. Bij een humusgehalte tussen de 5 en 50 mg/1 varieert de gemiddelde
concentratieverlaging voor vier verschillende typen polymeer tussen een factor 12 en 62.

Deze concentratieverlaging is niet volledig verklaarbaar met de adsorptie-isotherm.
Humus komt zowel in opgeloste als in gesuspendeerde vorm in elk oppervlaktewater
voor in een gehalte varierend van 5 tot 20 mg organische stof per liter. De macro-
moleculen van humus en fulvinezuren bevatten een groot aantal negatief geladen
carboxylgroepen die met de kationische groepen van het p.e. een stevige binding vortnen.

Nonionische p.e.

De LC~ van nonionische p.e. voor kreeftachtigen varieert van 0,0S tot 53 mg/1 en voor
vissen van g tot 3.500 mg/I. Het is onduidelijk waardoor de grote verschillen in toxiciteit
worden veroorzaakt.
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De Kommission fiir Wassergefahrdender Stoffe in Duitsland heeft nonionische p.e.
tezamen met anionische p.e. ingedeeld in de WGK klasse 2 (Hahn, 1993c). Dit wil
zeggen dat nonionische p.e een matig risico voor het aquatisch milieu vormen. Dit
betekent overigens niet dat een doelgericht gebruik van deze stoffen bij
drinkwaterbereiding, oppervlaktewaterbewerking en afvalwaterbehandeling door deze
klasse-indeling wordt beperkt. De indeling in WGK klasse 2 is gebaseerd op de volgende
eigenschappen van nonionische p.e.:

biologisch niet afbreekbaar;
hoge toxiciteit voor vissen en algen;
geen analyse in het milieu mogelijk.

Over de toxische werking van nonionische p.e. is geen informatie gevonden.

Anlonische p.e.

De LCm van anionische p.e. voor kreeftachtigen varieert van 0,06 mg/I tot & 3.333 mg/l.
De LCso voor vissen varieert van 18 tot 811 mg/L Het is onduidelijk waardoor de grote
verschillen in toxiciteit worden veroorzaakt. De Kommission fiir Wassergefahrdender
Stoffe in Duitsland heeft anionische p.e. tezamen met nonionische p.e. ingedeeld in de
WGK klasse 2 (Hahn, 1993c). Anionische p.e. vormen derhalve een matig risico voor het
aquatisch milieu.
Over het werkingsmechanisme van anionische p.e. is geen informatie gevonden.

Geselecteerde kationische en anionische p.e.

Van de geselecteerde p.e. zijn de toxiciteitswaarden die door de leveranciers zijn
opgegeven vermeld in tabel 6. Van de geselecteerde anionische produkten zijn geen
gegevens over de toxiciteit verkregen.

De L(E)Cm van de geselecteerde kationische p.e. varieert van 0,12 tot 190 mg/l.
Het verschil in toxiciteit wordt onder andere veroorzaakt door een verschil in gevoelig-
heid van testorganismen en een verschil in testomstandigheden en test-procedures. In
tabel 7 is de variatie van de L(E)Cse van geselecteerde vloeibare en vaste kationische
p.e. per groep van organismen weergegeven. De toxiciteit van vloeibare en vaste p.e.
voor vissen ligt in dezelfde orde van grootte.

Tabel 6 Toxlclrelrswaarden van een vloeibaar en een vasr karionisch p.e. van vjif
verschillende leveranciers en een vast en vloeibaar anionlsch p.e.

Pro- Type p.c.
dukp

a2 vloeibaar kationisch

Soort

Crangon crangon
(zoutwater krecftachtige)

Criterium Testduur
in uren

96

Concent-

ratiec
(mg/I)

dl vloeibaar kationisch geen gegevens

bl vloeibaar kationisch

e2 vloeibaar kationisch

Daphnia rnagna (kreeftachtige)
Salmo gairdneri (vis)
Lcpomis macrochirus (vis)
Salmo gairdneri (vis)

bacterie
bacterie

ECn
ECce

48
96
96
96

0~
03
0,7

42',8

36,6
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Pro- Type p.e.
dukP

Soort Criterium Tcstduur
m uren

Concen-
tratie
(mg/1)

b2 vloeibaar kationisch

cl vlocib»ar kationisch

Lep»mis macrochirus (vis)
Salmo sp. (vis)
Dapnia sp. (kreeftachtige)

Pimephales promelas (vis)
Brachydanio rerio (tds)
Daphnia (krceftachtige)

LC„
LCt»

LCt»

LCt»
LCu
LCss

96
96
48

48

48

2,5
0,94
0,12

443
6,88
2

al vast kationisch

c2 vast katiomsch

e] vast kationisch

geen gegevens

Pimephales promelas (vis)
Punephales promelas (vis)
Cenodaphnia (kreeftachtige)
Ccnodaphnia (krceftachttgc)

alg
bea eric
Daphnta sp. (kreeftachtige)
Leudscus idus mclanotus (vis)

LC„
LCt»

LCt»
LCr»

NOEC
EC„
EC»
LC„

48
96
24

48

96

2,01

1,75

0,5
0,45

&1

0,9
70
0,75

d2 vast kationisch

b4 vast kationis«h

geen gegevens

Oncorhynchus mykiss (vis)
Leporrus macrochirus (vis)
Oncorh)ttchus mykiss (vis)
Pimephales promclas (vis)
Daphnia magna (kreeftachtige)
Ceriodaphnia dubia
(kreeftachtige)

LC„
LCts
LC„
LC„
ECt»
ECt»

96
96

96
96

48
48

5,7',8

0,47

5,2
24

11

a3 vloeibaar anionisch

b3 vast anionisch

geen gegevens

geen gegevens

Humuszuur toegevoegd in test
Gecodeerd per leverancier

Tabel 7 L(E)Cs» van vloetbare en vasfe kafioniscfte p.e, voor vissen, algen en bacferien en

kreefiachri gen

Soon/groep

Vissen

Algen en batzerien

Kreeftachtigen (zoerwater)

Kreeftachtigen (zout water)

LC„of EC» vloeibare p.e.
(mg/I)

0,3 - 443

1,8

0,12 - 2

Lon

LCt» of ECts vaste p.c.

(mg/1)

0,47- 5,2

0,9

0,45 - 70



Toxlciteit van de bijprodukten voor aquatische organismen

Toxiciteitsgegevens van de bijprodukten van p.e. zijn opgenomen in tabel 8.

Tabel 8 Toxieitei t van de bjiprodukten van p.e.

Produkt

Acrytsadde

Polyvuxytasl
Methybncibaaylsat
Ethylsmylsst

Amylast

Phmobscterium pboaphoreum
Sclcaaalrum cspriconutum
Daphnia mague

hlatidopata bebra (toUtwhtcr)

Psratsnltsmm psrtbenogenetica
Verschillende vissen

Hctcfopuclulct foalllla

Rmbom beleromorpha
Sslmo uuus
Cstsaabat sUullul
Ssimo gsirdneri

Lepomia amcroriunu
Puncphatm promelaa
Pocalia reticulsla
Lsgodon rhomboidm
LCUCIICIU idUI

Puacphaha promelaa
ongcdegaiccrd
Arlemia aalina (xoul waier)
Paeudomoasa putids
Mlctoa)eih 4clllgbmm
Sceuedcamus qusdriceuda

bsrierie
slg
klregsctulge

kreegschtige

vit

kreeltachtige
barieric
cyanobarienc
groenalg

Crilcrium

EC» lumiaiscentic
ECU cclgroei
48 h Lcu
4!t h EC
96 h LC»
28 d NOEC startte
28 d NOEC teproduktw
~8 h LC»
9 d LOEC voedaelgedrsg
96 b LCw

Ecw gedrag
4l h LC»
9d h LC»
48 h LC»
24 b Lcu
14 d NOEC cterae
14 EC tcverbcccbadrgtng

LC»
EC antwijktedrat
96 b LCa
9d h Lcw
96 h Lcw
24 h Lcw
4l b NOEC
96 b LCre
72 h Lcu
24 b LCra
Tox. threah.
Ton Ihlmta
Tox. tbreala

Coucentra- Rela-
tie (mg/t) reatie

)3500
72

160
98

78

2,0

4,4
410

56

124 ~ 160

85 - 8!t

87
130

400

460
25

25
140

8

0,9

0,9

1,37

02 15

210
130

5
12

41

0,15
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Toa riumh. Toxiclmtugrem was*ij remnung vaa de alvermeerderiag optreedt ( ECS)
1) BUA, 1993

2) Criddle, 1990

3) Vcmchueren, 1983

4) Spmggk 1982

5) BKH, 1992

De acute toxiciteit (LClo) van het monomeer acrylamide varieert van 72 tot 460 mg/l
voor algen, kreeftachtigen, insekten en vissen. Acrylamide is hiermee matig tot weinig
toxisch (respectievelijk &1 mg/1 en &100 mg/1). Acrylamide is minder toxisch dan p.e.
De toxiciteit van acrylamide voor bacterien is zeer gering. De chronische toxiciteit
(NOEC) van acrylamide is een factor 10-30 lager dan de acute en varieert van 2,0 tot
25 mg/1 met effecten op sterfte, reproduktie en groei. Uit een veldstudie waarin insekten
in een kleine rivier zijn bestudeerd, blijkt dat 0,05 mg/I actylamide na 6 uur blootstelling
tot een afname in de populatiegrootte en de soortendiversiteit leidt. Na drie weken is
aUeen nog de waterkever Hydropsyche instabilis waargenomen. Na vier en respectievelijk
acht weken treedt rekolonisatie van een paar soorten op met lage dichtheden (WHO/-
IPCS, 1985). Uit de veldstudie blijkt dat effecten van acrylamide bij zeer lage
concentraties op kunnen treden.

De acute toxiciteit van hydroxypropionitril varieert van zeer toxisch (&1 mg/1) tot matig
toxisch met waarden uiteenlopend van 0,2 tot 1,4 mg/l.
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De acute toxiciteit van actylaat varieert eveneens van zeer toxisch tot matig toxisch.
Ethylactylaat is matig toxisch, terwijl methyl-methacrylaat en poly-acrylaat weinig toxisch
zijn (&100 mg/I). Het lijkt erop dat de toxiciteit afneemt met de ketenlengte van de
acrylaten. De toxiciteit van hydroxypropionitril en acrylaten ligt in dezelfde orde van
grootte als de toxiciteit van p.e.

Over de toxiciteit van andere bijprodukten van p.e. zijn geen gegevens gevonden. De
toxiciteit van petroleumdistillaat en minerale olien is moeilijk vast te steUen door de
diversiteit van de samenstelling van de verschillende olie-achtige produkten.

Arbo-aspecten bij toepassing

Pulyelectrolyten

Bij de beschouwing van arbo-aspecten bij het gebruik van p.e. moet onderscheid worden
gemaakt in vloeibare en vaste produkten. Vaste produkten zijn poeder, korrels of pellets.

De meeste vloeibare p.e. worden geclassificeerd als stoffen die irriterend zijn voor huid
en ogen. De mogelijkheid om in contact te komen met vloeibare p.e. is echter zeer
gering. Alleen bij storingen en bij het aansluiten van p.e. op het doseersysteem kan
contact optreden met het (geconcentreerde) produkt. Het dragen van een veiligheidsbril
en handschoenen moet bij deze werkzaamheden verplicht worden gesteld.

Vaste produkten veroorzaken geen irritatie van de huid, de ogen of de luchtwegen. De
mogelijkheid om in contact te komen met vaste produkten en met name met
poedervormige is groter dan met vloeibare produkten. Vooral bij het aansluiten van
verpakkingen op het doseersysteem kan stofvorming optreden. Bij inademing van stof
kan irritatie van de luchtwegen optreden. Deze irritatie is echter niet chemisch, maar
mechanisch van aard. Indien in de ruimte waar stofvorming optreedt water aanwezig is,
kunnen p,e. een gladde substantie vormen en gevaar voor uitglijden is dan aanv'ezig. Met
de introductie van zogenaamde "big bags" is het aantal contactmomenten met vast p.e.
sterk gereduceerd. Door het gebruik van korrelvormige middelen en middelen in
pelletvorm wordt stofvorming gereduceerd.

Bijprodukten

Naast de actieve stof komen diverse bijprodukten voor. In een aantal gevallen zijn deze
bijprodukten gevaarlijker voor de mens dan de actieve stoffen zelf. In bijlage 4 wordt
uitgebreider op de effecten van de diverse bijprodukten ingegaan.

Het bijprodukt acrylamide is opgenomen op de Nederlandse lijst van kankerverwekken-
de stoffen, en valt onder de aanvullende registratieplicht voor kankerverwekkende
stoffen (zie 4.5). Bij de aanvullende registratieplicht voor stoffen die de voortplanting
kunnen schaden wordt geadviseerd de koppeling met de registratie van onder andere
actylamide te maken, omdat mutagene stoffen effecten op de voortplanting kunnen ver-
oorzaken (SZW 1995).

Wetgeving met betrekking tot polyelectrulyten

Voor het vaststellen van milieurisico's van stoffen is informatie nodig over p.e. en de
bijprodukten. De huidige wet- en regelgeving biedt mogelijk een ingang tot het
verplichten van leveranciers tot het leveren van gegevens.
Polyelectrolyten vaUen onder de wetgeving voor polymeren.
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De Nederlandse stoffenwetgeving voor polymeren is nog in ontwikkeling. De OECD
(Organisation for Economie Co-operation and Development) werkt momenteel aan
definities voor polymeren. Er wordt gewerkt aan het opsteHen van parameters en criteria
voor het inschatten van de milieubezwaarlijkheid van polymeren en aan het opsteUen van
methoden om deze parameters te bepalen. In verschillende landen worden polymeerpro-
dukten door de producenten aangemeld in het kader van een stoffenwetgeving. Hiervoor
bestaan per land verschillende aanmeldingsprocedures.

In EG-verband moeten nieuwe chemische stoffen aangemeld worden bij de overheid in
het kader van de richtlijn 79/831/EEG, voordat ze op de interne markt mogen
verschijnen.
P.e. vallen buiten deze wetgeving omdat deze stoffen reeds lang op de markt zijn en niet
als nieuwe stoffen worden aangemerkt.
Vanaf 1993 moeten in het kader van de verordening 793/93/EEG milieugegevens
worden aangeleverd van reeds bestaande stoffen (van voor 1981).

Van deze bestaande stoffen, ruim 100.000 in getal, wordt de aandacht in eerste instantie
gericht op de High Produktion Volume (HPV) stoffen. Aan de hand van de beschikbare
gegevens worden lijsten samengesteld met stoffen die prioriteit dienen te krijgen binnen
het EG-beleid, vanwege het risico dat ze voor mens en/of milieu vormen. In 1994 is een
eerste prioritaire-stoffenlijst opgesteld waarop de relevante p.e. niet voorkomen. De
volgende prioritaire-stoffenlijst wordt eind 1995 opgesteld aan de hand van gegevens uit
de zogenaamde HEDSET (het gegevensbestand waarin door de producenten aangelever-
de milieugegevens staan), voor stoffen genoemd in Annex I van de verordening
793/93/EEG. P.e staan niet in de annex. Acrylamide is wel opgenomen in de annex.
Voor de stoffen die op de prioriteitenlijsten staan, wordt in opdracht van de EG een
risicobeoordeling uitgevoerd.

In het kader van Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS) zijn in Nederland een
aandachtstoffenlijst en een prioritaire-stoffenlijst opgesteld. Op geen van beide lijsten
komen p.e. voor. In het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater kan actie
ondernomen worden als er vragen zijn over de milieubezwaarlijkheid van stoffen die in
het oppervlaktewater en de waterbodem terecht kunnen komen.

3.2 Risico-analyse

Voor de geselecteerde kationische p.e., voor acrylamide en hydroxypropionitril worden
in het hiernavolgende risico-analyses uitgevoerd. Voor anionische p.e. en andere
bijprodukten zijn geen risico-analyses uitgevoerd, omdat hieivoor onvoldoende gegevens
beschikbaar waren.

3.2.1

De risico-analyse is uitgevoerd zoals beschreven in ll 2.4.

Risico-analyse voor kationische p.e.

Berekening Predlcted Environmental Concentration (PEC) voor kationische p.e.

Bij dosering in de voorbezinktank en de sliblijn zijn de p.e.-concentraties in het efiiuent
handmatig berekend volgens de methodiek van het SIMPLETREAT model (bijlage I).

Bij dosering in de nabezinktank is de p.e.-concentratie in het effluent afgelezen met
behulp van de adsorptie-isotherm in figuur 6 en 7 (bijlage 3). De berekende concentra-
ties in het effluent zijn weergegeven in tabel 9.
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Deze effluent-concentraties resulteren bij toepassing van de verdunningsfactoren voor 5
percentiel en 50 percentiel, in concentraties in het oppervlaktewater (PEC) die ook zijn
weergegeven in tabel 9.

ln de praktijk is dosering van p.e. in de slibontwatering het meest gebruikelijk.
Bij dosering op deze plaats wordt een concentratie in het oppervlaktewater van 0,01-
0,13 jtg/1 berekend.

Tabel 9 Berekende PEC bjidosering in de voorbezinking, slibindikking, slibonrwarering en
nabezi nki ng.

Dotccrplaao Belasting Dorctlrtg"'oaccrllmlrc Cotrccnlmlrc

ig/kg 4 ~ i tn bcl filtraat tn brl rnnucnt
lma/Ij-'mg/Ij

Collrcrttrll(rc
in hcl cmncnl

t nlg/Ii

PEC'aa/Il

rhblila" t 3

rliblrjn" hoog

rmbcrrnkrnr,

20 03

10 03

~ naar nabc.
nmntg

voorbcrinuog laag I (org/I) I

voorbcmnung hoog I 4 mg/II I

0,017

0,034

0,003

0.01

0.05

0.04 ~ 023

0,00 ~ 0,40

0.01 - 0,04

0,03 ~ 0,13

0,10 - 0,67

~ Range is het gevolg van de verschdicnde verdunningsraaorcn (gic pagina 4)
Gebaseerd op dosering in slibonnvatering'" Zie bijlage t, berekening van de concentraties

Alleiding van de No Effect Concentration (NEC) voor kationische p.e.

Gegevens over de toxiciteit van de geselecteerde kationische p.e. die door de
waterkwaliteitsbeheerders worden gebruikt, zijn opgenomen in tabel 6. Er zijn voor de
geselecteerde kationische p.e. minder dan vier chronische NOEC-waarden beschikbaar.
Voor de berekening van de NEC is daarom gebruik gemaakt van extrapolatiefactoren,
zoals is beschreven in hoofdstuk 2.

Voor de alleiding van de NEC zijn de toxiciteitsgegevens van vaste en vloeibare p.e.
samengevoegd en is de laagste toxiciteithwaarde geselecteerd.
De laagste gevonden LCIO van de verschiUende geselecteerde kationische p.e. is

0,12 mg/1 voor Daphnia sp. Volgens tabel 2 zou een extrapolatiefactor van 1.000 moeten
worden toegepast omdat voor de groep algen een L(E)Cm waarde ontbreekt.

Voor algen is er echter wel een NOEC van & 1 mg/I gevonden. Tevens is voor bacterien
een LClo van 0,9 mg/1 gevonden. Op basis van deze extra gegevens is het te rechtvaardi-
gen dat een extrapolatiefactor van 100 wordt toegepast, resulterend in een NEC van
0,0012 mg/l.

PEC/NEC-verhouding voor kationische p.e.

Vergelijking van de verschillende PEC met de NEC levert PEC/NEC-verhoudingen. De
PEC is hierbij de berekende concentratie in het oppervlaktewater en de NEC is de
concentratie waarbij geen effect wordt verwacht voor aquatische organismen.
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De berekende PEC/NEC-verhoudingen, bij dosering van p.e. op de vier verschillende-
plaatsen, zijn weergegeven in tabel 10. De PEC/NEC-verhoudingen zijn in aUe gevallen
kleiner dan 1. Dit betekent dat er geen risico voor aquatische organismen aanwezig is.

Tabel 10 PEC//t/EC-verhoudingen bij dosering van kationische p.e. op verschillende
plaatsen in het zuiveringsproces

Doseerplaats

voorbezinki ng

voorbrzinking

slibliin'libliin'abezinking

Belaning

laag

hoog

laag

hoog

PEC/NEC-verhouding

0,03 - 0.19

0,02 - 0,40

0,01 - 0,03

0,02 - 0,11

0,09 - 0,56

3.2.2

~ Gebaseerd op dosering in de slibontwatering

Risico-analyse voor een tweetal bijprodukten

Berekening van de Predicted Environmental Concentration (PEC) voor acrylamide en
hydroxypropionitril

Voor de berekening van de concentratie acrylamide en hydroxypropionitril in het
influent is ervan uitgegaan dat p.e. 0,1% actylamide en 0,05% hydroxypropionitrfl
bevatten als percentage van het actieve p.e.

Als aangenomen wordt dat acrylamide en hydroxypropionitril niet worden afgebroken in
RWZI's en dat geen adsorptie aan het slib plaatsvindt, dan is de concentratie in het
effluent gelijk aan de concentratie in het influent. De aanname dat acrylamide niet wordt
afgebroken is een worst-case-benadering. De berekende concentraties in het in- en
effluent zijn weergegeven in tabel I l.

De concentraties in het effluent resulteren bij toepassing van de verschillende verdun-
ningsfactoren in concentraties in het oppervlaktewater (PEC) die zijn weergegeven in
tabel 11.

Tabel ll Berekende concentratie van de bijprodukten acrylalnide en hydroxypropionitri! in
in- en effluent en berekende PEC

Doseerplaats Dosering p.e.

(mg/g d.s,)
Concentratie in in- en effluem PEC (trg/I)
(eg/1)

Voorbezinking 1 (mg/I)

Acrylamide Hydrozy-
propionitril

0,5

Actylamide

0,03 - 0,2

Hydroaypropi-
onitril

0,016 - 0,1

Stibtijn 10

Na ezinking 1

' mg/ in de nabezinking

04 0,1 0,006 - 0,04 0,003 - 0,02

0,125- 0,8 0,063- 04
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Alleiding van de No EITect Concentratlon (NEC) voor acrylamlde en hydroxyproplonitril

Gegevens over de toxiciteit van acrylamide zijn gevonden voor bacterien, algen, kreeft-
achtigen en vis (tabel S). Chronische NOEC's zijn beschikbaar voor kreeftachtigen en
vis. Acute L(E)Cm's zijn beschikbaar voor vissen, kreeftachtigen, algen en bacterien.
Afleiding van de NEC is gebaseerd op een extrapolatiefactor van 10 op de laagste
NOEC, of een extrapolatiefactor van 100 op de laagste ECm, De laagste gevonden
NOEC bedraagt 2,0 mg/I en de laagste gevonden ECro bedraagt 72 mg/L Extrapolatie
met een factor 10 respectievelijk 100 resulteert in NEC waarden van respectievelijk 0,2
en 0,7 mg/I. Hiervan wordt de laagste (0,2 mg/I) gekozen als NEC.

Voor hydroxypropionitril zijn alleen gegevens over de acute toxiciteit gevonden. Voor de
afleiding van de NEC wordt een extrapolatiefactor van 1.000 toegepast op de laagste
LCm van 215 trg/I, waardoor de NEC 0,215 itg/I wordt.

PEC/NEC-verhouding voor acrylamide en hydroxyproplonitril

De berekende PEC/NEC-verhoudingen staan weergegeven in tabel 12.

Voor acrylamide zijn PEC/NEC-verhoudingen bij dosering in zowel voorbezinking, als
sliblijn en nabezinking, veel kleiner dan I berekend. liet in p.e, aanwezige acrylamide
vormt geen potentieel risico voor aquatische organismen.

Voor hydroxypropionitril wordt een PEC/NEC-verhouding kleiner dan 1 berekend bij
dosering van p.e. in de voorbezinking en de sliblijn. Dit betekent dat dosering op deze
plaats geen risico voor aquatische organismen met zich meebrengt.
De PEC/NEC-verhoudingen bij dosering van p.e. in de nabezinking liggen boven 1, bij
een verdunningsfactor 5 voor kleine instaflaties die op kleine wateren lozen (5%-
percentiel). Dit betekent dat bij dosering op deze plaatsen (net) sprake is van risico voor
aquatische organismen. Bij dosering van p.e. op meerdere plaatsen tegelijk vormt
hydroxypropionitril mogelijk wel een risico voor aquatische organismen.
Hierbij wordt opgemerkt dat afbraak van hydroxypropionitril en adsorptie ervan aan slib
niet in beschouwing genomen zijn en de hoogste extrapolatiefactor genomen moest
worden.

Tabel l2 Berekende PEC/ltEC-verhouding voor de bijprodukten acrylamide en hydroxypro-
pionirril

Doseerpiaats

Voorberinking

Sbbtijn

Nabezinking

PEC/NEC.
aerylamide

0,00016 - 0,001

0,00003 - 0,0002

0,0006 - 0,004

PEC/NEC
hydroxypropionitrii

0,46 - 0,074

0,0t - 0,09

0,29 - t,86
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4.1

DISCUSSIE

Milieubezwaarlijkheld

In dit orienterende onderzoek is alleen het p.e.-gebruik bij RWZI's in beschouwing
genomen. He( gebruik van p.e. in alle andere processen zoals drinkwaterbereiding en
zuivering van industrieel afvalwater is buiten beschouwing gelaten. Tevens heeft dit
onderzoek zich beperkt tot de verspreiding van p.e. via de waterlijn.
P.e. en mogelijk ook de bijprodukten hechten zich sterk aan slib. Het bijprodukt
acrylamide hecht zich niet aan slib. De verwerking en toepassing van slib veroorzaken
mogelijk een risico voor andere milieucompartimenten (lucht, grondwater en bodem).

De risico-analyse is slechts uitgevoerd voor kationische p.e. en twee bijprodukten van
p.e. Voor de anionische p.e. en andere bijprodukten van p.e. ontbreken de gegevens. Een
risico-analyse voor deze stoffen zou echter ook uitgevoerd dienen te worden.

Het risico voor aquatische organismen is vastgesteld door de (berekende) concentratie
van p.e. in het oppervlaktewater (PEC) te vergelijken met een afgeleide concentratie die
"veilig" is voor aquatische organismen (NEC). Zowel bij de berekening van de PEC als
bij de afleiding van de NEC is uitgegaan van een "worst-case", waarbij kanttekeningen
zijn te plaatsen.

4.2 Kanttekeningen bij de berekening van de PEC

Modelmatige benadering

De concentratie van p.e. in het oppervlaktewater is niet afkomstig uit metingen in
oppervlaktewater, maar is modelmatig afgeleid uit een aantal gegevens over p.e.-
doseringen op RWZI's en uit gegevens die zijn aangeleverd door fabrikanten van p.e.

Bij berekening van de concentratie in het influent is uitgegaan van een percentage
filtraat in het iniiuent van I en 5% in respectievelijk de slibontwatering en de
shbindikhng. In de praktijk kunnen in het influent andere filtraatpercentages voorkomen
door centrale slibontwatering, variabele slibgroei en een variabel drogestofpercentage.
Dit leidt tot een andere PEC en daarmee een andere PEC/NEC-verhouding die voor-
namelijk naar boven zal afwijken.

Doserlng van p.e.

Bij de berekening van de PEC is uitgegaan van inlluentconcentraties van I mg p.e./I in
de voorbezinking, 0,04 mg p.e./1 in de slibindikking, 0,2 mg p.e./I in de slibontwatering,
en een dosering van 1 g p.e./kg d.s. bij de nabezinking.
In de praktijk kunnen andere doseringen worden gehanteerd, wat leidt tot een andere
PEC en daarmee tot een andere PEC/NEC, die zowel naar boven als naar beneden kan
afwijken.

Bij onderdosering in de slibindikking wordt het adsorptiepercentage van p.e. aan slib
verhoogd van 90% naar 98% (Schumann, 1991). De onderdosering kan leiden tot een
overschatting van de berekende PEC/NEC-verhouding.

- In de slibontwatering wordt vaak overgedoseerd omdat een hoog drogestofpercentage
van het slib gewenst is.
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Door overdosering wordt het adsorptiepercentage in de slibontwatering verlaagd van
95% naar 90% hetgeen leidt tot een onderschatting van de berekende PEC/NEC-
verhouding met een factor 2 bij dosering in de slibontwatering. Overdosering dient dus
voorkomen te worden.

Albreekbaarheid

Bij de berekening van de PEC is ervan uitgegaan dat kationische poly-acrylamides met
een esterbinding snel worden gehydrolyseerd.
Volgens Schumann (1991) worden p.e. weliswaar gehydrolyseerd tot choline en een
anionisch poly-acrylamide, maar is dit anionisch poly-acrylamide slecht afbreekbaar.
Onduidelijk is wat de toxiciteit van dit albraakprodukt is.

Non-estertypen van p.e. hydrolyseren niet.

Zuiverheid van p.e.

Bij de berekening van de PEC van acrylamide en hydroxypropionitril is uitgegaan van
gehaltes in p.e, van respectievelijk 0,1% en 0,05%. Deze gehaltes wijken in werkelijkheid
mogelijk naar boven of naar beneden af, wat consequenties heeft voor de PEC.

4.3 Kanttekeningen bij de afleiding van de NEC

Voor de afleiding van de NEC is uitgegaan van de in het Uniforme Beoordelingssysteem
Stoffen (UBS) gehanteerde extrapolatiefactoren. In het UBS worden drie extrapolatie-
factoren onderscheiden:

een factor 10 voor extrapolatie van gegevens voor een soort naar het ecosysteem;
een factor 10 voor extrapolatie van gegevens over acute effecten naar chronische
effecten;
een factor 10 wanneer weinig gegevens beschikbaar zijn.

De eerste factor wordt altijd gebruikt bij de afleiding van een NEC. De tweede factor
wordt alleen toegepast indien gebruik wordt gemaakt van gegevens over acute effecten.
De derde wordt toegepast indien gegevens voor Hn of meer van de groepen vis, alg en
kreeftachtigen ontbreken. De extrapolatiefactor die wordt gehanteerd voor de afleiding
van de NEC kan uiteenlopen van 10 tot 1.000 (10 '0 '0). De hoogte van de
extrapolatiefactoren (10) is arbitrair gekozen, maar wordt bij afleiding van de NEC in
veel risico-analyses gebruikt. Ook de keuze voor gebruik van (maximaal) drie
extrapolatiefactoren is arbitrair, maar wordt vaak toegepast.

De meeste toxiciteitsgegevens zijn gevonden in documenten die door de leveranciers van
p.e. zijn verstrekt. In deze documenten is geen informatie opgenomen over de
omstandigheden waaronder toxiciteitstesten zijn uitgevoerd en over gehanteerde
testprocedures. De toxiciteitsgegevens zijn mogelijk te hoog of te laag, wat kan leiden tot
een onder- respectievelijk overschatting van de NEC. Bij vergelijking van
toxiciteitsgegevens die door de leveranciers zijn geleverd met de toxiciteitsgegevens uit
de literatuur, worden echter geen grote verschillen geconstateerd.

De toxiciteit van de verschillende p.e. varieert sterk. In de risico-analyse is uitgegaan van
toxiciteitsgegevens van de meest toxische geselecteerde p.e. Veel p.e. zijn minder toxisch.
Het is mogelijk dat hierdoor de NEC te laag is.
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Voor de totale groep van de kationische polyelectrolyten zijn wel enige chronische
toxiciteitsgegevens bekend voor vissen, watervlooien en algen. Het betreft hier polyami-
nederivaten die niet hydrolyseren, zodat bij toepassing in de voor- of na-bezinking een
eflluentconcentratie tussen 20 en 100 pg/1 kan ontstaan. De laagste NOEC voor deze
groep is 0,1 mg/L Wordt hierop de veiTigheidsfactor 10 toegepast (volgens tabel 2), dan
wordt de NEC 10 pg/L

4.4 Kanttekening bij de risico-analyse van de bijprodukten

De in p.e.-produkten voorkomende bijprodukten zijn niet voldoende gespecificeerd om
een volledige risico-analyse uit te kunnen voeren. De risico-analyse voor
hydroxypropionitril geeft aan dat bijprodukten onder bepaalde omstandigheden wel een
potentieel risico kunnen vormen. De oliefractie van het p.e. adsorbeert voornamelijk aan
slib en is veelal goed afbreekbaar. Nadere opgave en controle van de in het produkt
voorkomende bijprodukten kan alleen via certificering van het produkt worden
verkregen. Omdat hiervoor een wettelijk kader ontbreekt, is het niet te verwachten dat
dit in de nabije toekomst gaat gebeuren.
Aangenomen is dat de genoemde bijprodukten acrylamide en hydroxypropionitril niet
aan slib adsorberen en niet afbreken. Dit is een worst-case benadering. Uit paragraaf
3.L5 blijkt echter dat acrylamide wel afgebroken wordt na adaptatie van het slib en in
het oppervlaktewater. Voor hydroxypropitonitril is dit niet bekend. Dit kan een
overschatting van de PEC/NEC betekenen.

4.5 Arbo-aspecten bij de toepassing

De risico's bij de toepassing van p.e. op RWZI's zijn sterk afhankelijk van de vorm (vast
of vloeibaar) en van de doseertechniek. Ook is het risico afhankelijk van de samen-
stelling van het produkt. Met name de aanwezigheid van bijprodukten kan risico's ver-
oorzaken.
In Nederland is acrylamide opgenomen op de lijst van kankerverwekkende stoffen. De
blootstelling aan deze stof dient zo laag mogelijk te zijn, en in elk geval de MAC-waarde
(Maximaal Aanvaarde Concentratie) niet te overschrijden. Voor kankerverwekkende
stoffen op de werkplek geldt, naast de "gewone" registratieplicht waaronder alle toxische
stoffen vallen, een aanvullende registratieplicht. Deze aanvullende registratie is voor een
produkt, dat een kankerverwekkende stof bevat, verplicht indien de concentratie van de
kankerverwekkende stof gelijk is aan, of hoger is dan 0,1% (gewichtsprocenten) van het
produkt. Volgens de producenten van p.e. is de concentratie acrylamide in p.e. kleiner
dan 0,1%.
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CONCLUSiES

Uit de risico-analyse blijkt dat bij continu gebruik van p.e. in de voor- of nabezinking
voor 5 percentiel van het behandelde afvalwater dat geloosd wordt op een klein
oppervlaktewater, het geschatte risico uitgedrukt in PEC/NEC 0,19-0,56 bedraagt. Hier-
bij moet aangetekend worden dat in deze gevallen, waarbij het oppervlaktewater een
langzame doorstroomsnelheid heeft, de hydrolyse na 1000 meter tot een verdere daling
van de concentratie in het oppervlaktewater zal leiden.

Bij gebruik in de sliblijn en op RWZI's die op groter oppervlaktewater lozen, is de
PEC/NEC verhouding duidelijk veel kleiner dan I en is het risico verwaarloosbaar.

Lilt de risico-analyse die is gebaseerd op gegevens die door fabrikanten van p.e. zijn
aangeleverd volgt dat slechts bij continu p.e.-gebruik in kleine RWZI's die lozen op
kleinere wateren, sprake kan zijn van een PEC/NEC & 0.1 ten gevolge van het gebruik
van p.e. Dit zou kunnen worden gemterpreteerd als een gering ecotoxicologisch risico. In
deze gevallen zal er door lozing van rest BZV, ammonium en slib met metalen reeds een
aanzienlijk effect op het aquatische ecosysteem zijn opgetreden. Daardoor zal het effect
van toediening van p.e., dat leidt tot een betere efiluentkwaliteit voor BZV en zwevende
stof, eerder positief dan negatief zijn. In deze gevallen moet voorzichtigheid worden
betracht bij de dosering van p.e. in de voorbezinking en de nabezinking.
Het is niet te verwachten dat er ergens in Nederland waarneembare negatieve effecten
van p.e. op het ecosysteem te constateren zijn.

In de gehanteerde methodiek voor risico-analyse is een aantal aannames gedaan om de
concentratie p.e. in het efiiuent en de toxiciteit in te schatten.
Met name meetgegevens over p.e.-concentraties in het ontvangende oppervlaktewater en
gegevens over de chronische toxiciteit van p.e. kunnen bijdragen aan een betere analyse
van de risico's van p.e. voor aquatische organismen.

De aanwezigheid van bijprodukten in p.e. kan alleen bij dosering van p.e. in de nabezin-
king van kleine installaties, die op kleinere wateren lozen (5 percentiel), tot een risico
voor aquatische organismen leiden. In de gehanteerde methodiek voor risico-analyse is

uitgegaan van een "worst-case", wat mogelijk leidt tot een overschatting van het risico.
Veelal zijn de overige bijprodukten onvoldoende gespecificeerd om de risico's hiervan in
te schatten.

Het risico voor de toepasser van p.e. is afhankelijk van de vorm (vast of vloeibaar) en de
doseertechniek. Met name bijprodukten in p.e. kunnen voor de toepasser risico'
veroorzaken. Direct contact met p.e. dient vermeden te worden: het risico wordt
daardoor gereduceerd.
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BLILAGE 1

BEREKENING VAN DE CONCENTRATIES P.E. IN HET INFLUENT

Voorbezinking

Bij dosering van p.e. in de voorbezinking komt de totale gedoseerde hoeveelheid in het influent terecht.
Bij de berekeningen is uitgegaan van een dosering van 1 mg p.e./I in het influent. De concentratie in
het effluent is handmatig berekend op basis de methodiek van het SIMPLETREAT model.

S lib lijn

Bij dosering van p.e. bij de slibindikking en de slibontwatering komt afleen het p.e. dat in het filtraat
aanwezig is in het influent. De p.e.-concentratie in het influent kan worden berekend op basis van de
p.e.-concentratie in het filtraat en het aandeel van de verschillende filtraatstromen in het influent. Het
filtraat van de slibontwatering vormt ongeveer 1% van de influentvolumestroom. Het filtraat van de
slibindikking vormt ongeveer 5% van de influentvolumestroom.

De concentratie in het filtraat van de slibindikking is af te lezen uit de adsorptie-isotherm in figuur 6 en
7 uit bijlage 3.
Uitgaande van een p.e.-gehalte aan het slib van 5 g p.e./kg d.s. is dit 0,7 mg/I.

In de praktijk wordt in het lekwater van de slibontwatering nog restactiviteit aangetoond van 20 mg
p,e./I (STOWA, 1982). Op basis hiervan wordt bij dosering in de slibontwatering uitgegaan van een
concentratie in het filtraat van 20 mg/l.

De concentratie p.e. in het influent is aldus bij dosering in:
- de slibindikking (0,7 mg/1 '% =) 0,04 mg/I;
- de slibontwatering (20 mg/I '% =) 0,2 mg/l.
Voor de berekeningen in de sliblijn is uitgegaan van de "worst-case" situatie door 0,2 mg/I als
uitgangspunt te kiezen.

De concentratie in het effluent is handmatig berekend op basis van de methodiek van het SIM-
PLETREAT model.

Nabezinking

Dosering van p.e. in de nabezinking vindt aUeen bij regenwateraanvoer (RWA) plaats. Er mag daarom
aangenomen worden dat het aangevoerde slib geen p.e. bevat. De gemiddeld toegepaste dosering is I g
p.e./kg d.s. en de concentratie droge stof van de aanvoer bedraagt gemiddeld 4 g d.s./I. De gemiddeld
toegepaste dosering is dan 4 mg p.e./I. Volgens de adsorptie-isotherm van bijlage 3 is
evenwichtsconcentratie in de oplossing 0,05 mg/I. De hydrolyse is daarbij verwaarloosbaar.
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Overticht vsn de toxiclteit vsn verschillende p.e. uit de literatuur

Activiteit Stofnaam Org.groep Soortnaam Tijd Conc.

In h in mg/I

Erft. Effect/Opmerkingen Referentie

AIIIONI
anion
anton
anton
snion
snion
solen
snlon
8hich.
8hleh,
anion.
snion
anion.
snion.
anion.
snlon.
enion.
anion
snion.
anton
anlon
anlon.
anlon
anlon
anion
ani en
ehion.
anion.
Shlch.
anion.
anion.

SCHE P.E.
-3&X
.BX
.2QX
.3QX
-3OX
-30X

40X
50X
korrel

40X
50X
40X
SOX
45X

9CI
.30X
.30X
40X
-30X
.BX
-2QX
.30X
korrel
gel
gel
9tl
507.

AA AES
AA AEI
AA AE2
AA AE4
AA AE6
AA AE3
Dov AP.30
81
81
a2
Oov AP-30
83
e4
81
a5
a3
dl
a6
AA AE5
AA AEI
81
AA AE3
AA AEI
AA AE2
AA AE6
87
88
86
8&
sl

rreeftecht.Dsphnls pulex
rreeftscht.Dsphnla pulex
rreeftscht.Daphnla pulex
Lreeftecht.Dsphnfe pulex
rreeftacht.Daphnla pulex
rreeftacht.Dephnla pulex
Lreeftecht.Daphnia magna
Lreeftacht.Peratya eustrs(fencis
rrecftacht.Crsngon cran9oh
rreeftacht.Crangon crengon
rreeftacht.Daphnla msgns
rreeftecht.Crangon crsngon
rreeftacht.peratya eustraliensis
rreeftacht.Crangon sp.
rreeftacht.Crangon crangon
rreeftscht.Crangon crsngon
Planten gerst
Vissen Selma galrdnerl
Vissen Pimephales promeles
vissen Pimepheles promelas
Vissen Armed bullhead
Vissch PlelcPh81cs Pl'oeltles
Vissen Pimepheles promelas
Vissen Plmepheles prcmelss
Vissen Pimepheles promeles
vissen Selmo galrdnerl
vissth 98lmo gslrdntt'I
Vissen Selmo gairdneri
Vissen Salmo galrdneri
Vissen Selma gslrdneri

LC50
LC50
LC50
LCSO

48 0.06
48 0.09
48 0.11
48 0.39
48 0.41-
48 0.66
96 17
06 180
96 230
96 280
48 345
96 460
96 400
96 720
96 790
96 »3333

&50
96 18
96 20.07
96 28.42
96 35
96 36
96 37.23
06 40.43
06 55.11
06 115
96 130
96 421
96 7IO
06 811

LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LCSO
LCSO
NQEC
LCSO
LCSO
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50

0.62 LC50

statie test

statie test

spruit/vortelopbrengst

Hall 8 Hlrenda 1991
Hall 8 Hlrerda 1991
Hall 6 Hlrerda 'l901
Hall 9 illrenda 1091
Hall 6 Hlrerda 1991
Hall 6 Nlrenda 199'I
Bleslnger, 1976
Leverancier 8
Leverancier a
Leverancier a
Bieslnger, 1976
Leverancier ~
Leverancier ~
Leverancier ~
Leverancier ~
Leverarcier 8
Leverancier d
Leverancier ~
Hall 9 Hlrends 1001
Hall 4 Hlrtnds 1991
Leverancier ~
Hall 6 Hlrenda 1991
Hall 9 miranda 1991
Ilatl 9 Hlrtnda '1991

Hall 4 miranda 1901
Leverancier a
Leverancier 8
Leverancier 8
Leverancier a
Leverancier 8

rATIONISCNE P.E.
kation
kstion
ilation
katlon
katlon
kation
katlon
katfon
kstion
katlon

d2
d3
poly dimethyl disllyl ax&&Onius Chloride
scryiamide copolymer
el
e2
82
e'I
el
e2

alg
elg
alg
alg
anaeroob
aneeroob
enaeroob
anseroob
erlecroob
anaeroob

Selenestrus capricornutux
selensstrux capricornutux

s I lb
s I ib
slib
slib
slib
sl lb

72

6
72
48
24

EI NOEC
&I NOEC

0.2 EC50
2 EC50

22 NOEC
22-44 LOEC
22.44 LOEC

44 LOEC
44 LOEC
44 NOEC

(OECO 201)
(OECD 201)
r t els I 89
1 Cvmlh9
TOC,CSB,gssvormlng

75X eff.lOC/gasvorming

Spraggs, 1982
Spraggs, 1987
Leverancier 8
Leverancier b
Leverancier e

20X eff.TOC,CSB,gssvorm.Leverancier e
40X eff.TOC,CSB,gasvorm.Leverancier e
TOC,CS&,gasvormlng Leverancier e



Activiteit Stofnaam Org.groep Soortnaam Tijd Conc. Crit. Effect/Opmerkingen

fn h fn mg/I

Referentie

katlon e3 enaeroob slib 24.72 176 HOED TOC,CSB,gasvormlng Leverencfer e

kat(en
kat(en
kstlon
kat(en
katfon
kation
kstfon
kstfon
kation

d2
lj4
d2
d5
d6
d3
d7
ecrylsmfde copolymer
poly-dimethyl-diallyl-smaonius chloride

hectare
bactel'fe
bacterie
bacterie
bacterie
bacterie
bacterie
bacterie
bacterie

Pseudoeenas putide
Protoxoe

Hlcrotox
Hicrotox

24

0.9 EC50
0.9 EC50
0.9 EC50
1.8 EC50

15 EC50
22 EC50

235 EC50
250 EC50

7500 EC50

MKH 913 mg/l(DEV 18)
MKH 9'l3 mg/l(DEV 18)
MKH &5000 Isg/l&DEV ls&
mhk836.6 mg/I dev IB
dev l8
(ERLANCER ZILIATEHTEST&
Mxx.1875 mg/I dev IB)

Lcverencfer d
Leverancier d
Leverancier d
Leverancier d
Leverancier d
Leverancier d
Leverencfer d
Spreggs, 1982
Spreggs, 198Z

kation.
kation
kstion
kstion
kstion
kstion
kstion
kstion
kation
kstion
kstfon
kstfon
Letfon
katfon
ketlon
katlon
katlon
kation
katlon
kation
kstion
katfon
katfon
kat(en
kation
katfon
kat(en
ketlon
kat(en
katfon
katfon
kstion
kstlon

gel

45X
6X
15.4X 8
45X

75X

IOX
100X
8.3X 8
15.4X 1
2X

25X
45X
15.4X 8
25X
45.7X 8
35X
10X

100X
45X

89
Superfloc 330
Superfloc 330
Calgon M500
Hsgnifloc 570 C

Cslgon H500
Msgnffloc 570 C

Superfloc 330
Matse CE3
Aetac CE7
D poly(dfmethyldfallylsmnohius)chloride
xetsc C(4
Polymer K

Hetec CE5
Polymer I

Aetec CEB
EPI/DHA CS2
8 poly&dimethylvinylpyridinius&chloride
D poly&dimethyldisllylsmrenfun)chloride
Aetac CE6
Superfloc 330
Matse CE2
Aetae CE11
D poly&dimethyldfsllylasmonius&chloride
Aetec CE9
A quaternlted polyalkanolamine
Aetac CEIO
Hetac CET
Polymer I
EPI/DMA CS1
Metac CE4
bl
Superf loc 330

cl'Ustecee
CruStacee
CI'Ustacea
Crustacee
Crustacee
Crustaces
Crustscea
Crustscea
crustsces
CI'US'tscea
CI'Ustece4
cl'Ustecee
crustecea
crustecea
crue't4ce4
CI'Ustecee
CI'Ustacea
crUst8ce1
CI'Ustacee
CIustecea
Crustaces
crust1cee
CI'Us'teces
crue'tacea
cr'Ust4ce4
crustacee
crustecea
SI'Ustecee
crust1cee
cf'Ustace4
crustecea
CI'Ustace4
CI'Ustacea

Daphnis
D8phhia
Dephnls
Daphnls
Dephnia
Daphnfa
Dsphnia
Hysis r
Daphnfe
Dsphnia
Dsphnia
Oaphnfe
Osphnla
Daphnia
Dephnfe
Dsphnfe
Daphnia
Oephnie
Dephnia
Dephnle
Daphnia
Daphnla
Dsphnie
Daphne
Dephnia
Dephnfs
Dephnfe
Dephnia
Dsphnfa
Dephnfa
Daphnie
Dephnia
Llemoca

el89ha
SI8ghe
m89IUI
SI8ghs
msgna
saI9he
Slagh8

elfcta
pulex
pulex
elsgna
pul ex
elegha
pul ex
III89h4
pul ex
pui ex
amgns
smghe
pul ex
magma
pul ex
pulex
me9ha
pul ex
emghe
pul ex
pul ex
Ilelgn8
pul ex
pui ex
elsgne

(anus macrurus

48
21 d
21 d
21 d
21 d
21 d
21 d
14 d

48
48
48

0.06 ECO
0.1 XOEC
0.2 LOEC

I XOEC
1 HOEC
2 LOEK
2 LOEC

v0.06 LC50
D.06 LC50
0.06 LC50
0.08 LC50

48 0.08.0. 12 LC50
48
Is
48
48
48
48
48
48

7 Ij
48

0.09 LC50
0.1 LC50

0.13 LC50
0.15 LC50
0.16 LC50
0.17 LC50
0.17 LC50
0.17 LC50

&0.19 LC50
0.19 LC50

48 0.19.1.1 LC50
48
48
48
48
48
48
48

0.2 LC50
0.2 LC50

0.21 LC50
0.21 LC50
0.22 LC50
0.24 LC50
0.26 LC50

48 0.26.0.04 LC50
48 0.28 LC50
96 0.29 LC50

reproductie
reproductie
reproductie
reproductie
rcproductie
reproductie
flovthrough

flovthrough

statie

Leverancier 8
Bieslnger, 1976
gfesfnger, 1976
Bfesinger, 1976
Bfesinger, 1976
Bfesfnger, 1976
gfesfnger, 1976
Bfesinger, 1976
sell 4 Hirende 1991
Hall 4 Hirenda 1991
Cery et al 1987
Hall 4 Hfrenda 1991
Bfeslnger 4 Stokes 1986
Iiell 4 Miranda 1991
Biesinger 4 Stokes I'986
Hall 4 Miranda 1991
Hall IL Hirenda 1991
Cary et al 1987
Csry et el 1987
Hall 4 Mfrenda 1991
Bfeslnger, 1976
Hall 4 Miranda 1991
Hall 4 Miranda 1991
Cary et el 1987
Hall 4 Hfrenda 1991
Cary et al 1987
Hall 4 Hfrergja 1991
sell 2 Mfrergja 1991
Bfesinger 4 Stokes 1986
Hall 4 Miranda 1991
Hall 4 Hfrenda 1991
Leverancier b
Biesfnger, 1976



Activiteit Stofnaam Org.Groep Soortnaam Tijd Conc. Crlt. Effect/Dpmerklngen

In h ln mg/I

Referentie

tatlon
kation
katlon
kation
katlon
katlon
tation
kation
katlon
tdtfon
katlon
kdtion
kstlon
tstlon
kstion
tation
kstion
kation
kdtiOn
kation
tation
kat'Ion.
tatlon
kstlon
katlon
katfon
kation
kdt'loh
tation
t 8 't 'I on
kation
k8floh
katlon
kation
tstion
kstion
kstion
kstion
Letion
tatfon
kstion
kation
katfon
katfon
ketlon

I SX

45X

100'k
45X

IOOX

korrel

75 X

TOX

TGX

70X
TOX

70X

Polymer 0
Aetac CE12
Superfloc 330
Superfloc 330
Poiymer 0
Aetdc CE14
Cslgon H500
Polymer H

aoiymer 8
DAO/HAC CS3
Aetac CE13
Superfloc 330
Polymer E

Pclyffv I L

Hagnffloc 570 C

DAO/HAC CSS
Cslgon H500
Hagnifloc 521C
Calgon H500
Hsgnlfioc 521C
Ceigon H500
810
Gendrlv 162
Polymer J
Polyxmr 0
HF CS5
Polymer 0
Polymer H

Polymer H

Polymer E

Polymer 8
aoiymer L

Hannich CST
Gendriv 162
Hsnnich CSB
Hsnnich CSID
Hannich CS6
d7
d3
d2
d4
Hannlch CS9
Polycmr H

Polymer H

Potymer A

crustscca
crustdcte
Crustacea
Crustacc8
crustdcee
crust&cca
Crustacea
crustacee
crUstacea
crustaces
cl'Ustdcca
Crustaces
crust8ced
CI'UstaCC8
Crustaces
crUstace&
Crustscea
Crustscea
CIUStdCC8
Crustacea
Crustacea
crustscee
Crustacea
cl'Ustdcce
crustsces
cl'Ustaccd
Cf'UStdCC&
cl'Ustaccd
crustacea
crustacca
crustscea
crUstacca
crustacea
Crustscea
CI'USL8ced
Cl'UstaCC8
crustdcee
cl'Ustecce
cl'Ust8cee
crustacea
cl'Ustacc8
cl'Ustscca
crustscea
crustecea
cl'Ustdcce

Daphnls magns
Dsphnla pulex
Daphnls magna
Hysis relicta
Daphnfa magna
D8phhld pUICK
Daphnfa magna
Dephnfa megna
Dsphnfa magns
Daphnla pulex
Daphnla pulex
Dephnls magns
Oaphnfa megne
Daphnia magna
Ddphnfs magna
Daphnls pulex
L I smoes l anus mac
Dsphnla amgna
Daphnla mdgna
Dsphnls mdgna
Hysle relfcta
Daphne magna
Oaphnia magna
Dephnia magne
Gacmarus pseudol
Daphnfa pulex
Gacmarus pseudol
Daphnls msgns
Gsaomrus pseudol
Gaxmarus pseudol
Gacmarus pseudol
Gamsarus pseudol
Dsphnla pulex
D8phhid aldgh8
Daphnla pulex
Daphnia pulex
Dsphnla pulex
Daphhl8
Dephnfa
Oaphnfa
Dsphnis
Oaphnla pulex
Daphnfa magns
Gecmarus pseudol
Daphnia magna

rurus

imlaeus

Iaelaeus

I flvlseuS
idhaeus
icmaeus
imnacus

48
96
48
48
48
48
48
48
48

21 d
48
48

21 d
48
96
96

21 8
48
96
48
96
48
96
IB
96
48
96
96
96
96
IB
48
48
48
48

48
48
96
48

0.34 LC50
0.5 LC$0
0.5 LC50

0.57 LC50
0.65 LC50
0.71 LC50
0.77 LC50
0.77 LC$0
0.98 LC50

1.1 LC50
'1.2 LC$0

1.84 LC$0
1.85 LC50

2 LC50
2 LC$0

2.1 LC50
2.85 LCSO
3.T LC50

&4 LC50
4.6 EC50

&6.2 LCSO
f.78 LC50
8.1 LC50

12.13 LC50
12.5 LC50

12.59 LC50
21 LC50

22.8 LC50
31.I5 LC50
33.4 LC50

41.58 LC50
I 2 LC50

45.'96 LC50
46.24 LC50
51.71 LC50

70 EC50
70 EC50
70 EC50

ca 70 LC50
TO.OO LC50
70.71 LC50
85.2 LC50
1100 LC50

48 0.32 LC50
48 0.32-0.63 LC50

statie
staf'ic

statie

statie

statie
stal'Ic
statie
statie
SldtlC
statie
statie

statie

&OECD 202)
(OECO 20'I&
(OECO 202)
(OECD 202&

Bfesfnger 8 Stokes 1986
Hall 4 miranda 1991
Biesfnger, 1976
Bleslnger, 1976
Bleslnger 8 Stokes 1986
Hall 4 Hlrende 1991
Bfeslnger, 1'P76
Bfesfnger 8 Stokes 1986
Biesfnger 8 Stokes 1986
Hall 4 miranda 1991
Hall 4 miranda 1991
Blesfnger, 1976
Biesfnger 8 Stokes 1986
Bfeslnger 8 Stokes 1986
Bleslnger, 1976
Hall 4 Hlrends 1991
Bleslnger, IPT6
Blesinger, I'P76
Bieslnger, 1976
Blealnger, 1976
Bleslnger, 1976
Leverancier ~
Biesinger, '1976
Biesinger 6 Stokes 1986
Biesfnger 4 Stokes 1986
Hall 8 Hirends 1991
Biesinger 4 Stokes IP86
Blesinger 4 Stokes 1986
Blesinger 4 Stokes 1986
Blesinger 8 Stokes 1986
Bleslnger 8 Stokes 1986
Blesinger IL Stokes '1986
Hall 8 miranda 1991
Biesinger, 1976
Hall IL miranda 199I
Hall 4 Hlrenda 1991
Hall 4 Hirenda 1991
Leverancier ff
Leverancier Sf

Leverancier d
Leverancier d
Hall I Hfrenda 1991
Bleslnger 8 Stokes 1986
Bfealnger 8 Stokes 1986
Bfeslnger 8 Stokea 1986



Act'Ivfttit Stofnaam Org.groep Soortnaam tijd Conc. Crit. Effect/Opmerkingen

in h fn mg/1

Referentfe

katten
katten
kation
kstion
katten
katlon
katfon
ka(ion.
katfon
kstion
katten.
katfon.
kstion.
katfon.

katten
katfon
katten
kation
katten
kstfcn
katfon
ffatien

korrel

50X
gel
gel
gel

Polymer H

Polysmr I

Potysmr D

Polymer C

Pof)emr F

Polymer K

Polymer 0
a11
Potymer J
414
O15
a12
a13
49

Poiym r 0
Polymer E

polymer I
Polymer B

Polymer N
Polymer D

Polymer 8
Polymer I

cl'Ustoceo
cl'Ustece4
crUst4cte
cI'Ustocee
crustecea
crustecee
crus't8cee
crust4ce8
cf'Ustect4
crustsces
crustacea
cf'Ustect8
crustaces
CI'Ustocea

insekt
insekt
Insekt
Insekt
insekt
insekt
insekt
insekt

Canserus pseudol lmnseus
Geasarus pseudol fenaeus
Dsphnfa megne
Daphnia magne
Cefffserus pseUdoltaslatUS
Cesmerus pseudol tsneeus
Gsamerus pseudot isnseus
Dephnl ~ mtgna
Canlmrlm pseudol irnmeus
Crengon crangon
Cl'aflgoh cl'ohgoh
Daphhle rot9h8
Dsphni e megns
Daphnfa magna

PoratshytorsUs
Paretanytarsus
Psratanytersus
Paratanytarsus
PorotthytersU$
POI'etehyt4I'sus
Paratenytarsus
Paretanytsrsus

96
96
I,B
48
96
96
96
48
96
96
96
48
48
48

48
48
48
48
48
48
48
48

&100 LC50
&100 L(50
&100 LC50
&100 LC50
&100 LC50
&100 LC50

102.9 LC50
110 EC50

112.25 LC50
190 LC50
190 LC50
200 EC50
450 EC50

1000 ECIDO

&6.25 LC50
26.9 LC50

50 LC50
&100 LCSO
&100 LC50
&100 LC50
&100 LC50
&100 LC50

Blestnger IL Stokes 1986
Biestnger 4 Stokes 1986
Bfesinger 4 Staket 1986
Blesinger 4 Stokes 1986
Blestnger 4 Staket 1986
Bfesfnger 4 Staket 1986
Blesfnger 4 Stokes 19&6
Leverancier ~
Bttslflgtr 4 &takes 1986
Leverancier'
Leverancier a
Leverancier ~
Leverancier ~
Leverancier a

Blesfnger 4 Stokts 1986
Bltsfngtr 4 Stokes 1986
Bieslnger 4 Stokes 1986
Biesinger 4 Stokes 1986
Bfesfnger 4 Stokes 1986
Biesinger 4 Stokes 1986
Blestnger 4 Stokes 1986
Blesfnger 4 Stokes 1986

kation planten Gerst »50 BDEC spruit/uortelopbrengst Leverancier d

kation
katten.
kation
katten
kation
katten
kstfon
kation
katlon
katten
katten
katten
kati on
kation
katlon
kation
katfon
ka t loff
kstfon

korrel

8.3X 4
8.3X 4
45.TX a
8.3X e
8.3X e
45.7X 4

8.3X 4
15.4X 4

8.3X a
15.4'4 a

45.7X 8

Zeteg 74
411
d9
po ly(dlmethyl vinyl pyr idln lus)cb I or

ida :

8
poly(dimethylvinylpyrldiniua)chloride:8
queternfsed polyslksrmlsmfnefh
poly(dfmethylvfnylpyrldiniut)chtoridefg
poly(dfmethylvinylpyrfdinius)chloridef&
quaternited polyalkanolamfne:A
Purffioc C31
poly.dimethyl-diaiiyi-asmonfua chloride
poly(dimethyivfnylpyrldinius)chloride:8
poly(dimethyldiellylansoniux)chioride:D
b1
poly(dimethylvlnylpyrldfniux)chlorldet&
poty(dlmethyldiallylarmoniua)chloride:D
Superfloc 330
qusternlxed polyslkanolaminefA
Superfloc 330

vfs
vis
vls
vis
vis
vis
vls
Vis
vis
vfs
vla
vis
vis
vis
vis
Vls
VIS
vls
vis

Satmo galrdnerl
Leut I sous idus

Lepomia macrochfrus
Lepomfs macrochlrus
Plmephates promeles
Lepomia macrochfrus
Lepomla mecrochlrus
Plmephales prcmeles
Seine galrdnerl
sa lmo ge lrdnerl
Ltpomf ~ macrochl rus
Pislepheles pl'aanlas
Salmo ga lrdnerl
Lepomls emcrochl rus
Plmephales prometas
Seivtl l Ina halmycush
Lepoml ~ amcrochl rus
Se lmo gelrdnerl

48

96
96
96
96
96
96
96

96
96
96
96
96

11 d
96

14 d

0.54 LOES
I LCO

0.06 LC50
0.082 LC50

D.'I6 LC50
0.17 LC50
0.18 LC50
0.18 LC50

0.'185 LC50
0.2 EC50

0.22 LC50
0.25 LC50
0.3 LC50
0.3 LC50
0.3 LC50

0.31 LC50
0.32 LC50
0.34 LC50

CBSb5=240/CC&=1160 SIB/1

ontvijkgedrag

flouthrough

f louthrough

Crlddle, 1990
Leverancier ~
Leverancier d
Cary et el 1987
Cary et al 1987
Cary et AI 198T
Cary et al 1987
Cary et el 1987
Cary et AI 198T
ffsnuat af acute tox
Spreggs, 1988
Cary et al 1987
Cery et AI 19&T
Leverancier b
Cery et ~ I 198T
Cery et al 198T
Blesinger, 197d
Gary et at 1987
Bfeslnger, 197d



type Activiteit Stofnaam Org.groep Soortnaam tijd
in h

Conc. Crlt.

ln mg/I

Effect/Opderkfngen Referent'le

kation
ka&ion
kation
katton
katten
kation
kation
kation
)stien
katten
katten
katten
kation
katten
katten
kation
kat 'lon
katfon
kstfon
katten
katfon
katfon
katten
katten
kation
kation
kation
Iration
kation
kation
kation
katlon
katten
kation
kation
katten
katten
katten
katten
katten
kdtfon
kstion.
katten
katten
kat Ion

75X

8,3X 5
15.4X 5

45.)X 5
45.TX 5
4$X

8.3X s
4$X

4$ .7X a
8.3X 5
45.7X s

100X

IODX

4$ X

IODX

IODX
ISX

korrel

TOX

Purlfloc C31
Potymer 62
Dotymer 62
ecrylamfde copolymer
matse C&5
Polymer 62
poty.dtxmthyt-disllyl-arlmcnium Chloride
Durifioc C31
poly(dimethylvinylpyridiniud)chlorideIB
poly(dimethyldiallylaemonium&chlorideID
Durifloc C31
quaternited polyalkdnolamine:A
qudternized poiyaikdnoiamincIA
Ha\ac CE4
Purifloc C31
poly(dimethylviny(pyridiniux)chloridcIB
Metac CEC
queternetre polyalkanolsmine;A
poly(dimethylvinylpyrldiniux)chlorideIB
quaternaire polyalkanotamine:A
Dolymer 62
Dolymer 82
Dolymer 62
EPI/DHA CS2
Durifloc C31
bl
Polymer 62
DAD/MAC CS3
d2
d2
acrylamide copolymer
Aetac CE'14

EPI/DHA CS'I

Dolymer E

DAD/HAC CSI
Hetac CE4
Polymer 0
d3
d4
d3
d4
a'10
a16
a17
Hannlch CSB

vis
VIS
v 'I 5
vis
v(5
Vls
vls
VIS
vis
vis
vla
V&5

vla
VIS
vis
VIS
vis
vla
vis
vis
vls
Vla
vis
vl5
v15
vla
vfs
vla
VIS
vis
vls
vis
vis
vla
vfs
vis
VIS
vis
vls
vis
v( ~
via
v( ~
v( ~
vla

Chinook selamn
Saldo gatrdnerl
Salmo gairdnerl
Salmo Qatrdnerl
Ptmephales promelas
Salxm Qatl'dnerl
Selma gatrdnerf
Selxm galrdnerl
Lepomts mscrochlrus
Plmepheles prcmelas
Pimephales promelss
Lepomts macrochirus
Lepomls mdcrochirus
Pimepheles promelas
Pimephales promelss
Lepomfs mscrochirus
Pimepheles promelss
ICtdlUI Us punCtdtUS
Ictalurus punctetus
Lepomts macrochtrus
Salmo gslrdnert
Sdlxlo Qdl I'dfa.'r'I
Se(elo Qd(I'doel"I
Pimephal es prome las
Ictelurus punctatus
Lepomts macrochlrus
Sa(mo galrdnerf
Pimephales promelas
Leuctscus &dus melsnotus
Zebrebsrbllng
Sslmo gairdneri
I Imephsles promelas
Pimephsles promelas
Pimephsles prometas
Plmephates prometas
Plmepheles promelds
P lmephel es promeles
Leuci scus Idus mal enotus
Zebrab&rbllng
Zebl'absrblfng
Leucl scus Idus mal anotus
tcteiul'Us pUnctdtus
vla
vl ~
Phnephelca prcdmtds

91$

72
96

96
48

96
96
96
96
96
96

0.35T LC50
0.384 LC50
0.3&4 LC50

0.4 EC50
0.4 LC50

0.406 LC50
0.43 LC50

0.4&6 LC50
0.45 LC$ 0
0.46 LC50
0.49 LC50
0.5 LC50
0.$ LC50

96 0.58-0.3& LC50
96
96
96
96
T2
48
96
'P6

96
24
96
96
96

96
96
96
96
'P6

96
96
96
96
96
96

96

0.59 LC50
0.63 LC50
0.64 LC50

0.661 LC50
0.661 LC50
0.67$ LC50
0.68 LC50
0.68 LC50
0.7 LC50

0.705 LC50
0.74 LC50

D.75.5.5 LC50
0.75-5.5 LC50

0.8 LC50
0.81 LC50
0.86 LC50
0.88 LC50
0.8& LC50
0.93 LC50

I LC50
ca I LC50
ce I LC50
ca I LC50
ca I LC50
1-10 LC50

1-100 LC50
1-100 LC50
1.04 LC50

96 0.52.0.78 LC50
96 0.56 LC$0
96 0.58 LC50

f lou through
flouthrough
ontvljkgedrag

flovthrough

Statie
Statie
Statie

Statie

(OECD 203&
(OECO 203&

(OECD 203&

(DEED 203)

Hanuel of acute tox
Goodrich, et el, 199'I
Goodrfch, et sl, 'IP91

Spraggs, '1982
Hall 6 Hirends 1991
Goodrich, et el, 199'I
Spraggs, 1982
Hanual of acute tox
Cary et al 19&T
Csry et al 1987
Hanuel of acute 'tox
Cary et el 1987
Cary et al 19&T
Hall & miranda 199'I
Hsnusl of acute tox
Cary et sl 1987
xail 6 Hirerds 199'I
Cary et al 1987
Cary et al '198T
Cary et al 198T
Goodrich, et AI, 1991
Goodrich, et al, I'P91
Goodrlch, et al, 1991
Hall 6 Hirerda 1991
Hanual of acute tox
Leverancier b
Goodrich, et al, 1991
Heli 6 Hirenda 1991
Leverancier d
Leverancier d
Spraggs, 1982
aait 4 Hfrenda 1991
Hall 6 Hfrenda 1991
Bleslnger 6 Stokes 19&6
Hall 6 miranda lPPI
Hall 6 miranda 1991
Bfeslnger 6 &tokes 1P86
Leverancfer ~
Leverencfer d
Leverancier d
Leverencfer d
Leverancfer 5
Leverancier a
Leverancier ~
Hall 6 H(rende 1991



}461 ePuaJIH T 1)eH
986) CQ4015 5 Ja&u)Sa)8
984) $8401$ 5 Ja&Ujsaj&
986) SQNO)5 '5 Ja&Ujta)8

14&l QPUQJIH 5 I'IQH

166L QPUPJ)'H 5 l)QH
~ J 8 I au8J

%At )

986) $84015 5 Ja&U)sa)Q
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Type Actfviteit Stofnaam Org.Groep Soortnaam tijd Conc.

fn h In mg/I

Crlt. Effect/Opmerkfngen Referentie

ka(ion
ka(ion
'kation
kstlon
kstfon
kat'Ion
ka(ion
kstion
ka(Ion
kstlon
k ~ t(on
ketfon
kstfon
katfon
kstlon
katfon
kation
katfon
kation
katfon
kstion

'I5.4X 4
45.7X 4
45.7X a
45.7X a
8.3X 4
8.3X 4
8.3X a
'l5.4X a
15.4X ~
45.7X a
15.4X 4
45.7X ~
8.)X 4
8.)X a
8.3X 4
45.7X 4
15.4X 4
15.4X 4
15.I.X a
45.7X s

poly&dfmethyldial lylamsonfua)chlorideID
quaternaire polyalkanolamfne&A
quaterneire polyalkanclamlne:A
quaternafre polyalkanolamine:A
poly(dfmethylvinylpyridiniua)chloride:8
poly(dimethylvinylpyridinfus&chloride:8
poly(dimethylvlnylpyrfdfnfus)chloride:8
poly(dlmethyldfallylaemonftas&chloride:0
poly(dimethyldiallylamsonfus)chloride:D
qusternalre polyalkanolemineIA
po ly(dlmethyldfallylesmonlus)chloride:0
quaternalre polyelkanolmsfneIA
poly(dimethylvlnylpyrldtniue)chlorideIB
poly&dfmethylvinylpyrfdinfua)chloride:8
poly(dfmethylvfnylpyridinius)chlorfdeIB
qusternaire polyslkanolamine:A
poly&dfmethyfdisllylasmonium)chlorideID
poly&dimethyldiellylaamonfus)chlorldeID
poly(dimethyldiallylasmonium)chloride:D
queternelre polyslkanolsmineIA
bt

Vla
Vla
v'Is
vis
Vfs
vfs
Vis
Vis
Vis
Vls
Vis
Vfs
Vis
vis
Via
Vfs
Vfs
VIS
Vls
Vis
vls

Lepomfa mecrochfrus
Lepomia mscrochlwa
Lepcml 4 mac I'och l rua
Lepoml 4 amcrochi rus
L epom f ~ mac roch I rus
L epoml ~ mac roch I rus
Lepomla mecrochl rus
Lepomfs amcroch(rus
Lepomfs mscrochirus
Lepomfs mecrochl rus
Lepcml a mecrochl rus
Lepoml ~ macrochl rus
Lepomfs mscrochlrus
Lepcmls mecrochlrus
Lepomfa amcrochfrus
Lepcmis mecrochirus
Lepomis mscrochirus
Lepomls mecrochirus
Lepmsis mscrochirus
Lepomls macrochirus
Salmo gslrdneri

96 0.55
96 1.1
96 2.2
96 2.9
96 3.2
96 3.3
'P6 3.5
96 3.7
96 3.7
96 3.8
96 4.2
'P6 4.6
96 6.2
96 6.2
96 6.2
96 6.4
96 6.5
96 6.5
96 6.5
96 7.3
96 42

LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
L&50
LC50
L&50
L&50
LC50
LC50

+ 50 mg/I
+ 50 mg/I
+ 50 mg/I
+ 50 mg/l
+ 50 mg/I
4 50 my/I
+ 50 my/I
+ 50 mg/I
+ 50 my/I
e 50 mg/I
~ 50 my/I
+ 50 my/I
+ 50 my/l
+ 50 my/I
+ 50 mg/I
+ 50 mg/I
c 50 mg/t
v 50 mg/I
+ 50 mg/I
4 50 mg/I
Smt huafc

I(liet
Illlet
fulvfc acfd
llgnoslet
l lgnfne
fulvlc acid
I I gnoe i e t
lignfne
llgnoslet
lfgnlne
fulvlc acid
taMIC acid
hueusxwr
tennis acid
bentonlet
hummzwr
bentoni at
hummtuur
(SMIC acid
bentonl ~ t
acid

Cery,
Cary,
Cary,
Cary,
Cary,
Gary~
Cery,
Cary,
Cary,
Corry,
Cary,
Cary,
Cary,
Cary,
Cary,
Cary,
Cary,
Cary,
CCI'&',
Cery,
Lever

1987
1987
'1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
1987
'1987
1987

sncler b

NONIONISCME P.E.
noni on 15X
nonfon OX

nonion -4X
nonfon 25X
nonlon
nonfon
nonion 50X
nonion 15X
nonfon 25X
nonfon
nonion .LX
nonion OX
nonfon+anion
nonfon gel

422
PA MEI
PA NE2
s20
Hagnifloc 905N
Hagnifloc 9054
421
422
a20
ffagnifloc 9054
PA NE2
PA ME1

416
a23

cf'Ustece4
crustacee
cl'ustecce
crustscee
crUstecc&
crustscea
cf'Ustece4
vls
via
vfs
vis
vis
vls
vis

Dsphnle msgna
Daphne pUICM
Daphn14 pUICM
Daphnis megna
Dsphnla magna
Dephnfs megna
Cl'anyon crengon
Brachydanfo rerfo
Sslmo gafrdneri
Sslmo gefrdnerl
Pislepheles pf'oeltlea
Pimephales promelas
vis
Salmo gafrdnerl

96 »1000
48 0.08
48 0.15
48 15.3
96 16.5
48 »50
96 53
96 s1000
96 7.97
96 »8
96 63.63
96 63.63

- 500
96 3500

NOEC
L&50
LC50
EC50
LC50
LC50
LC50
NOEC

LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50

Imaobf I t te f t

ststfc

sterfte

statie

Leverancier ~
Hall 4 Miranda 1991
IISII 8 Hfrenda 1991
Leverancier a
Biesfnger, 1976
Bfesinger, 1976
Leverancier a
Leverancier ~
Leverancier ~
Biesinger, 1976
Ifsll 8 Hlrenda 1991
Hall 8 Hirenda 1991
Leverancier ~
LcvcI'ancfcr 4

scrylmslde
acrylsmide
ecrylamide
acrylemlde

HONOHEER ACRYLANIDE
lmnmacer

noMSICC r
monomeer
smnoslcer

aly
bacterie
vis
vl 4

Selenastrtss capr(cornuttas 72
Hfcrotox 13500

9d 56
Salmo gaf rdner I 8

EC50
EC50
LOEC
LC50

resming

voedsc(DIKlrsy

Spraggs, 1982
Sprsggs, 1982
Crlddle, 1990
Spraggs, 1982
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BLILAGE 3

ADSORPTIE EN HYDROLYSE VAN P.E.

Het adsorptiegedrag van p.e. in de waterlijn is doorgerekend met het model SIMPLETREAT. In het
model wordt uitgegaan van een lineaire relatie tussen de geadsorbeerde en opgeloste fractie volgens:

Kp = Xs/Cw [I/kg]

Het adsorptiegedrag wordt in de praktijk beter beschreven met de Langmuir isotherm:

qe = bQCw/(I+bCw)

Het begin van de Langmuir isotherm kan worden gelineariseerd. Linearisatie bij
qe «Qc levert:

qe = bQ ' = Xs /1.000 = Kp 'w /1.000

Door Gehr (1982) zijn voor drie verschillende kationische p.e. de Langmuir isothermen afgeleid
(figuur 6). Met de uit deze isothermen afgeleide b en Q kan een gemiddelde Kp worden afgeleid van
18.700 I/kg. Uit figuur 6 blijkt dat tot I/10 van de maximale adsorptiecapaciteit deze lijn wordt gevolgd.
Hierboven wordt in steeds sterkere mate een onderschatting van de concentratie in de waterfase
gemaakt. Uit figuur 6 kan worden afgeleid dat pas op I/3 van de adsorptiecapaciteit de isotherm
substantieel gaat afwijken. Regressie van de data tot I/3 van de adsorptie levert een constante van
13,65 met een hoge regressiecoefficient (R'= 0,975). Tot 1/3 van de maximale adsorptiecapaciteit kan
dus van een rechtlijnige relatie uitgegaan worden met een Kp van 13.650 I/kg. De door Gehr gevonden
maximale adsorptiecapaciteit was gemiddeld 7 mg p.e./g d.s., waardoor van een rechtlijnige relatie kan
worden uitgegaan tot 2,3 mg p.e./g d.s.
Uit de experimenten van Schumann (1991) kan een Kp van 12.250 I/kg worden berekend.

Berekening van de adsorptie

In figuur 6 en 7 staat een empirisch verband weergegeven tussen de evenwichtsconcentratie in water en
een bepaalde beladingsgraad van het slib. Hieruit blijkt dat Kp bij hogere beladingsgraad afneemt.
Omdat het verband niet lineair is, is deze empirische lijn vooral bij hogere beladingsgraad te verkiezen
boven een constante Kp. Op de lijn kan een punt worden gezocht waarbij geldt dat de fractie
geadsorbeerd (f) een beladingsgraad geeft die correspondeert met de restfractie (I-f) in de oplossing.
De beladingsgraad wordt berekend over de hoeveelheid p.e. per inwonerequivalent (i.e.) en de hoeveel-
heid slib per i.e.. Per i.e. bedraagt de hoeveelheid afvalwater 150 I/dag, de hoeveelheden primair en
secundair slib bedragen 40 respectievelijk 13 g d.s./dag. Voor de voorbezinking geldt bijvoorbeeld:

f '150'Ci
(I f&)

40

Bij een installatie met voorbezinking verloopt de adsorptie in twee stappen. Bij de hoogste dosering die
leidt tot 1 mg p.e./I in het influent, verdeelt 150 mg p.e./i.e. zich over water en 40 g d.s. primair slib per
i.e. in de voorbezinking. Uit de grafiek blijkt dat hierbij ongeveer 75% aan het slib wordt gebonden (f,).
De opgeloste fractie (25%) komt in de aeratietank en verdeelt zich over water en 13 g d.s. secundair
slib/i.e. dag.

41



Bij T= 32 uur wordt in het secundair slib 60% gebonden (f,).
Indien de aeratietijd korter is, wordt tevens meer secundair slib gevormd.
secundair slib/i.e. dag bij T = 10 h, wordt in het secundair slib 70% gebonden
Bij een dosering in de sliblijn waarbij 0,2 mg p.e. in het effluent
adsorptiepercentages anders. In de voorbezinking wordt 83% gebonden (f,)
secundair slib wordt ca. 50% respectievelijk 60% gebonden (f,).

Uitgaande van 20 g d.s.

(f~)
terecht komt, zijn de

en in laag- of hoogbelast

De restconcentratie in oplossing is gedurende de vloeistofverblijftijd in de aeratietank onderhevig aan
hydrolyse.

Berekening van de hydrolyse

Volgens opgave van de fabrikant zijn de kationische polyelectrolyten op basis van polyacrylamide- en
polyacrylaatcopolymeer zeer gevoelig voor hydrolyse. Bij neutrale pH en temperatuur van 20'C, zou de
halfwaardetijd circa 8 uur bedragen (Nadere gegevens Maroni SNF)
De eerste-orde-hydrolysesnelheidsconstante volgt uit:

ln2= K„'8

Kb = 0.086/h

In een volledig homogeen gemengd systeem is de afname door hydrolyse een functie van de
evenwichtsconcentratie in de reactor, die tevens gelijk is aan de eflluentconcentratie (C,).

-dC/dt = Ks'C,

Uit een massabalans over de reactor met volume V en doorstroomdebiet Q volgt:

O'C = O'C, + K„'V'C,

C/C,= I+ K„'T

Waarbij T de gemiddelde hydraulische verblijftijd (T = V/Q) is.

De beschrijving van een RWZI volgens een voUedig homogeen gemengd systeem is in dit opzicht een
"worst-case" benadering. Indien het systeem wordt opgevat als een volledige propstroomreactor is de
omzetting bij een eerste orde verlopende reactie vollediger. De omzetting volgt dan uit:

=eK„'TC
C,

De werkelijke omzetting in een RWZI is het best te benaderen als het gemiddelde tussen de omzetting
die in een homogeen gemengd systeem optreedt en die in een propstroomreactor optreedt.

Bij een verblijftijd (T) van 32 uur, zoals in de default instelling van Simple Treat, wordt de afbraak door
hydrolyse in een homogene menger 73% en in een props(room 94%.
De gemiddelde hydrolyse in laagbelaste installaties is derhalve 83% (f,).
De default waarde voor T van 32 uur lijkt nogal extreem. Op grond van CBS gegevens varieert de
waarde tussen 10 en 32 uur.
Bij een verblijftijd van 10 uur bedraagt de omzetting door hydrolyse in een homogene menger 46% en
in een propstroom 58%. De gemiddelde hydrolyse in hoogbelaste installaties is derhalve 52% (f,).
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Figuur 6 Geadsorbeerde fraaie p.e. (gel a(s funaie von de p.c;conccnrraricin dc vvatcrfase (C) volgens 5 afgeleidc
langmuir isorkcrmcn voor verschillende ka(ion(sche p.e. aan ackef slib en volgens een rechdjinig
adsorpncgcdrag mer een Kp van 75.650 Ilkg.
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BIJLAGE 4

GEZONDHEIDSEFFECTEN VAN BIJPRODUKTEN

Naast de actieve stof komen diverse bijprodukten voor in p.e.. In een aantal gevallen zijn deze
bijprodukten gevaarlijker voor de mens dan de actieve stoffen zelf.
Minerale olie is bijvoorbeeld kankerverwekkend voor de mens. Petroleumdistillaat kan irritatie van de
huid, de ogen en de luchtwegen veroorzaken. Langdurige blootstelling aan petroleumdistillaatdamp kan
schade aan het centrale zenuwstelsel veroorzaken.

Zowel vloeibare als vaste produkten kunnen kleine hoeveelheden acrylamide bevatten. Acrylamide is
irriterend voor de huid en slijmvliezen. Het kan blaren en vervelling veroorzaken, met name op de
handpalmen en voetzolen.
Acrylamide kan effecten op het zenuwstelsel veroorzaken. De effecten op het centrale zenuwstelsel
kenmerken zich door extreme vermoeidheid, slaperigheid, geheugenstoornissen en duizeligheid. In
ernstige gevallen kunnen verwardheid, desorientatie en hallucinaties optreden. Karakteristiek zijn
coordinatiestoornissen bij het lopen. Effecten op het perifere zenuwstelsel treden meestal pas op na
langdurige blootstelling en kenmerken zich door het verlies van pees-reflexen, verminderd gevoel en
spierzwakte in de ledematen. Effecten op het autonome zenuwstelsel uiten zich onder andere in
overvloedig zweten. Na stopzetten van de blootstelling aan acrylamide treedt in het algemeen volledig
herstel op.
Acrylamide is kankerverwekkend voor proefdieren. Bij muizen zijn huid- en longtumoren geconstateerd.
Er zijn niet voldoende gegevens beschikbaar om de kankerverwekkende eigenschappen voor de mens te
kunnen evalueren (IARC, 1986). In Nederland is acrylamide wel opgenomen op de Nederlandse lijst
van kankerverwekkende stoffen.
Er zijn geen aanwijzingen dat acrylamide effecten op de ongeboren vrucht veroorzaakt bij de mens. De
stof kan waarschijnlijk via de moedermelk kan worden uitgescheiden. Er kan geen uitspraak worden
gedaan over de effecten van acrylamide op de vruchtbaarheid van de mens, de stof kan echter wel
stapelen in het mannelijk voortplantingssysteem. Voor stoffen die de voortplanting kunnen schaden
geldt een aanvullende registratieplicht. Het Ministerie van SZW raadt hierbij aan een koppeling met de
registratie van kankerverwekkende stoffen te maken. Actylamide wordt expliciet genoemd, in verband
met de mogelijke effecten van mutagene stoffen op de voortplanting (SZW '95).
Acrylamide wordt snel in het lichaam opgenomen na ingestie, na blootstelling van de huid en na
inademing. Na inname wordt het grootste deel (66%) weer uitgescheiden via de nieren en de gal (half-
waardetijd enkele uren). Een deel blijft achter en kan zich stapelen in het zenuwstelsel, lever en nieren
en het mannelijk voortplantingssysteem. Het achterblijvende acrylamide heeft een halfwaardetijd van 10

dagen (WHO/IPCS, 1985).

Andere bijprodukten betreffen onder andere hydroxypropionitril, isobutyronitril, sorbitan-mono-oleaat
en acrylonitril.
Van hydroxypropionitril is bekend dat het toxisch is na ingestie of na huidcontact. De effecten na
blootstelling zijn niet verder gespecificeerd. In aanwezigheid van basische stoffen kan cyanide ontstaan
dat zeer toxisch is. Isobutyronitril is ook toxisch na ingestie of na huidcontact. Ook voor deze stof zijn
de mogelijke effecten na blootsteliing niet nader gespeciflceerd. Bekend is dat de stof huidirritatie kan
veroorzaken.
Van sorbitan-mono-oleaat zijn geen toxiciteitsgegevens gevonden (SAX, 1989).
Actylonitril dat door Goppers (1976) in een vloeibaar kationisch gequaterniseerd polyactylamide is
gedetecteerd, is kankerverwekkend voor de mens.
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