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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 environrnental 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 l 995 De directeur van de STOWA

drs. J.F. Noorthoom van der Kruijff



SAMENVATIING

Orienterend onderzoek is uitgevoerd naar het mogelijke milieubezwaar van polyelec-
trolyten (p.e.) die worden gebruikt in rioolwaterzuiveringsinrichtin gen (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 pw.

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 beinvloed 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~se"-
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 inodel 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 oppervlaktewater.
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).



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 itg/l (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 getnterpreteerd als een gering ecotoxicologisch
risico. Aanbevolen wordt, overdosering van p.e. in de voor- en nabezinking te
voorkomen.

Tabel a PEC, NEC en PEC/NEC t erhoading noor p.e.

Dosccrplssts

vootbctvinking
sliblijn
nsbcsinking

PFC
(ng/l)

0,04 - 0,48
0,0l - 0,13
0,05

NEC
(ng/l)

tg
14
IQ

PEC/NEC
(-)

0,03 - 0,4
0,01 - 0,1 I

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 gebruikt (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 blootstellingsrisico's kunnen worden verkleind door het gebruik van gesloten
doseerinstaflaties 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.



I N LEI DIN G

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 eflluent 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 inschatting 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

WERKWUZE

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

Een aantal p.e., dat door waterkwalitei(sbeheerders 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 RIVZI'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, Wald 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 v'orden 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% acrylamide 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/1 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:

= Ct '1 ft) '1 f ) '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-f3 waarden
weergegeven. Deze waarden zijn afgeleid in bijlage 3.

Tabel l De adsorptie aan primair slib (fP, secundair slib (f/ en hydrolyse (fJ bji

dosering in de voorbezinking en de slibljin bij hoge en lage belasting.

Doseetplaats Belasting Adsotptic f,
(primair sUb)

Adsotptie f, Hydrolyse f,
(secondair sbb)

Voorbeainking laag 0,75 0,60 O,B3

Vootbeainking hoog 0,75 0,70 0,52

Slibhln laag O,B3 0,50 0,83

Sliblijn hoog 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, WdtM, 1991).

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

Bij 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 vaststelling 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 = 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 atluatisch 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 Facforen foegepasf bjide afleiding van een hEC voor aquafische organismen (uifr

Sloper al, 1992, OECD 199S)

Beschikbare toxtctteitsgcgcvcns

a laagste acute L(E)C»" of QSAR-schatting "van acute toxickck

extrapolatie
factor

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

c laagste chronische NOEC " of QSAR-schatting " van tenminste alg,
krccftachtige en vis

10 "

l) QSAR staat voor Quantitativc Struaure Aaivity Relationship. Dc tmicitcit van ecn rsof wordt bcrckcnd op
basis van de chcmischc struauur.

2) Chronische toxicitcit: gcdurcndc de gehrlc levcnscyclus of ecn belangrijk deel ervan. Dc tests duren in hct
algcmecn langer dan 96 uur.
Acute toxiciteit: gedurende een barekketijk kon deel van de levenscydus. De tests duren in hct algemeen
koner dan 96 uur.

3) laagste waarde van b en c wordt gekozen indien minder dan 3 chronische 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 pellets). 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 verschiHende 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,
zeefbandpersen en kamerfiiterpersen. 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 lluidige en geprognotiseerde gebruik van p.e. door de ivederlandse tvaterktvali-
teitsbeheerders

Doseerplsats

voorbertnktng

huidig gebruik

l ton setief p.e./I)
geprognotueerd gebruik
Iton saief p.e./jl

sUbindikktng 80 600

slibontwstering

nsbersnking

t300

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 vuillast.

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



De toegepaste gemiddelde doseringen van p.e. varieren sterk per RWZ1. 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 Variatie ln dc gemiddelde dosering per doseerplaats

Dosecrplaats

Voorbronking

Stibindikking

llo(atic-indtkkfng

zeefbandindtkking

gravitatie.indikking

centrifuge-indikking

Stiboniurrrrring

zcclbandpcrs

centrifuge

kamcrfdtctpcrs

Nabrtinking

Dcmidd«tde dosering
aaicf p.e.

(g/kg d s)

l (g/m')

t,5 - 2,5

3,7 - 7,0

0,5 - 2,2

2,7 - 7,0

13-25

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 instelling van het doseersysteem
door de operator nodig is ddn 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. ln 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 fur Wassergefahrdender Stoffen en is een onderzoek met "C- gelabeld p.e.
uitgevoerd.

3.1.2 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. Foly-acrylamide zelf bevat geen geladen groepen (figuur
l). 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.

lCH,-CH-l,

C 0
I

NH,

[CHt&HKHt&H),

C 0 C 0

NH, 0

Figuur l Polyacrylamide zonder
gcladcn groep

Figuur 2 Een anionisch
poly-acrylamide

lCH,&H-CHrCHl„
l l
CO CO
I I

NH2

R'CHt&HXHt&Hl
I I

C 0 C 0
I l
NH, NH

I

CH2

I

CH2

N(CHr)i'iguur

3 Kationisch p.e. als copolymeer
van acrytamide en een acrylzuur-
dcllvaat

Figuur 4 Kationisch p.e. als copolymeer
van acrylamide en een gequater-
nisccrd acrylzuurderivaat

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

copolymeer van acrylamide en een actylzuurderivaat (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
polyacrylamide met formaldehyde en dimethylamine wordt gevormd en vervolgens
wordt gequaterniseerd (figuur 5);

[CHcCHKHr&HI,
I ICOCO
I I

NH, NH

I

CH,
I

N(CH)QH

'iguur

5 Gequaterniseerd kationisch
amino-gemethyleerd poly-acrylamide

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:

acrylamide (waarin hydroxypropionitril als verontreiniging aanwezig is);
actylzuurderivaat;
isobutyronitril, bromaat-suHiet 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%
actylamide. Mallevialle (1984) heeft in een anionisch poly-acrylamide (vaste stof) een
gehalte van 0,03% acrylamide en van 0,05% hydroxypropionitril gemeten. lsobutyronitril
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. Egn 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). Een 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, geiurmd tijdens het 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.

3.1.3 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 fiotatietesten van actief slib met drie verschillende kationische
poly-acrylamides geen p,e. in de waterfase bij een dosering tot 1 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 Btraat. In de
praktijk wordt, bij normale dosering, in het lekwater van de voorindikkingszone circa
10 tot 20 mg p.e./I 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 pw.

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 (MaUeviaiie, 1984).
De oliefractie in vloeibare p.e. adsorbeert zowel aan primair als aan actief slib. Uit
experimenten, uitgevoerd door been 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 gedetecteerd. 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 emuent en/ol'n het milieu

Informatie over concentraties van p.e. in het efguent van RWZI's of het ontvangende
oppervlaktewater is niet gevonden. Voor de analyse van p.e. in het efguent zijn
momenteel geen analysetechnieken beschikbaar.

In het efQuent 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 efQuent van RWZI's m8t 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-actylamides, 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 24-48 uur omgezet in
een anionisch polymeer door hydrolyse van de esterbinding waarbij choline wordt
afgesplitst. Chotine is biologisch albreekbaar, maar het anionisch poly-acrylamide
niet (Schumann, 1991).

11



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. AUeen 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 zuUen 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 albraak 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 afbraak (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 (I-
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, Luttgen, 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 voUedig 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 albraak of bio-

accumulatie gevonden.



3.1.6 Verdunning in het opperviaktewater

De verdunningsfactor van efQuent 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 instaUaties met een gemiddelde verdunningsfactor van 32 op het oppervlaktewater
loost. Deze statistiek is gebaseerd op aantaUen installaties. Juist de kleine installaties
lozen soms op kleinere oppervlaktewateren terwijl de grote installaties juist met een veel
grotere verdunningsfactor lozen op grote rivieren (WrfcM, 1991).
Door Den Oude (WgtM, 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 Toxiciteit 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)Cto 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(EJCm van karionische p.e. voor vissen, algen, bacrerlen, kreefrachsigen en insekren

Soort/groep

Vitten

Aigcn

Bacterien

Krceftachtigcn

insekten

LC» of ~ (mg/t)

0,06 - 1.000

0,2 - 7500

0,9 - 7500

&0,06 - t.000

&6,25- &i00

De LCto 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 fiir 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 milieu 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 (1982) 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 eflluent 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 Mirenda (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/I varieert de gemiddelde
concentratieverlaging voor vier verschiUende t&3ten 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 0,08 tot 53 mg/I en voor
vissen van 8 tot 3.500 mg/I. Het is onduidelijk waardoor de grote verschillen in toxiciteit
worden veroorzaakt.
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De Kommission filr Wassergefahrdender Stoffe in Duitsland heeft nonionische p.e.
tezamen met anionische p.e. ingedeeld in de WGK klasse 2 (Hahn, 1993c). Dit wi)
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.

Anionische p.e.

De LCm van anionische p.e. voor kreeftachtigen varieert van 0,06 mg/I tot & 3.333 mg/l.
De LCm voor vissen varieert van 18 tot 811 mg/L Het is onduidelijk waardoor de grote
verschillen in toxiciteit worden veroorzaakt. De Kommission fur 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)Csc 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)C» 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 Toxiciteitswaarden van een vloeibaar en een vast kationisch p.e. van vijf
verschillende leveranciers en een vast en vloeibaar anionisch p.e.

Pro- Type p.c.
dukt

a2 vloeibaar kationisch

Soon

Crangon crangon
(soutvrater krecftachtigr)

Criterium Tcstduur
in uren

96

Concen-
tratie
(mg/l)

dl vloeibaar kationisch geen gegevens

bl vloeibaar kationisch

e2 vloeibaar kationisch

Daphnia magna (kreeftachtige)
Salmo gairdneri (vis)
Lepomis macroclurus (vis)
Salmo gairdneri (vis)

bacterie
baaeric

0,2B

03
0,7
42t

l,g
36,6
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Pro- Type p e.
dulrtr

Soort Criterium Testduur
tn uren

Conccn-
tratic
(mg/I)

b2 vloctbaar kationisch Lcpomis macrochirus (vis)
Salmo sp. (vis)
Dapnia sp. (krccftachtige)

LC» 96

LCre 96

LC1D 48

2,5
0,94

0,12

cl vloeibaar kationisch Punephales promelas (vis)
Brachydamo rerio (Hs)
Daphma (kreeltachtige)

LCrs
LC» 48

LCID 48

al vast kationisch geen gegevens

c2

cl

vast kationtsch

vast kationisch

Pimephalcs promclas (vis)
Ptmephales promelas (vis)
Certodaphnia (kreeftachtigc)
Ccrtodaphnm (kreeftacht tge)

alg
bacterie
Daphnia sp. (krccftachtige)
Leuctscus idus metanotus (tris)

LC10 48

LC» 96

LCsr 24LC„48
NOEC
EC„
ECu
LCu 96

2,01

1.75

0$
0,45

&1

0,9
70

0,75

d2 vast kationisch

vast kationisch

geen gegevens

Oncorhynchus mykiss (vis)
Lcpomts macrochims (tris)
Oncorh&vtchus mykiss (vts)
Ptrncphalcs promelas (vis)
Daphnia magna (krecftachtige)
Ceriodaphnia dubia
(krceftachtige)

LCu
LC„
LC„
LCts

ECts
EC„

96
96
96
96
48
48

5,7',8

0,47
5,2
24

11

a3 vloeibaar anionisch geen gegevens

b3 vast aniomsch geen gcgcvcns

Humuszuur toegevoegd in test
Gecodeerd pcr lm;erancier

Tabel 7 L(E)Cm van vloeibare en vaste ka(ionische p.e. voor vissen, algen en bafnerien en

kre%achfigen

Soort/groep

Vissen

Algen en baaerien

Krecftachtigen (zocnvater)

Krccftachtigcn (zout »utcr)

LC» of EC» vloeibare p.c.

(mg/Il

03 - 443

1,8

0,12- 2

190

LC„of ECu vaste p.e.
(mg/I)

0,47- 5,2

0,9

0,45 - 70



3.1.8 Toxlcltelt van de b()produkten voor aquatlsche organismen

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

Tabel 8 Toxiciteir van de bijprodukten van p.e.

ProduLt Coocenna-
lie (minst)

Reis.
tenlk

Potyoctylmt
M bybaelbacryiaat
Etbytasotaat

Pholobadcriam pbosphoreum
Seks»Irma capriconmum
Dapbnia a»gaa

bbsldop»l belw (toot»eter)

Pafauoqtarstu paltbcaogeokka
Vcnchdkadc els»n

Hetcmpacuucs iossibs
Rsshofe Ileleloluofpba
Sabao trusts
Cara»ius auratus
Selma gsirdacri

Lcpomis mwcsodusm
Puaepbaks promclas
Poecdk liculala
Lagodoa rbomhoides
Lewiscus idus

Punepbaks promelas
oagcdcsalcerd
Aflelul~ saluut (xout »eter)
Pscudomonas putida
Mnvmyu» mfoarlok
Sceaedeuaus quadrtcaode

hreellachlige

iasehl

EC» tlcliubmmk
EC» algroei
48 b LC»
48 b EC»
96 h LC»
28 d NOEC merbe
28 4 NOEC reproduLtk
48 b LC»
9 d LOEC voedktged rag
96 b LC»
EC pk M
48 b LC»
94 b LC»
48 h LC»
24 b LC»
14 d NOEC sterfte
14 EC kvethcechadigiag

EC» oni»qhgedrag
96 b LC»
96 b LC»
96 b LC»
24 h LC»
48 h NOEC
96 b LC»
72 b LC»
24 h LC»
Ton tluash.
Ton Ihrcsh.
Tox. Ihrcsh.

33500 1

72 1

160 1

98 1

78 1

2,0 1

~,4 1

410 1

56 2

124 - Itd 1

85-88 1

87 1

130 1

400 1

~60 i
25 1

25 1

140 4
8 4
0,9 3

0,9 3

1,37 3

0215 3
2'10 5
130 5

5 5

12 5
41 3

0,15 3

18 3

Ton tiuesh. Toe(c(tai»grens»mdd) seauaing vaa dca~ optfcmb ( ECS)

I) Buya 1993

2) Criddle. )990

3) Va»cb»eren 1983

4) Spragga 1982

5) BKH, 1992

De acute toxiciteit (LCLO) van het monomeer acrylamide varieert van 72 tot 460 mg/1
voor algen, kreeftachtigen, insekten en vissen. Acrylamide is hiermee matig tot weinig
toxisch (respectievelijk &1 mg/l en &100 mg/l). 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/l met effecten op sterfte, reproduktie en groei. Uit een veldstudie waarin insekten
in een kleine rivier zijn bestudeerd, blijkt dat 0,05 mg/1 acrylamide na 6 uur blootsteUing
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 acrylaat varieert eveneens van zeer toxisch tot matig toxisch.
Ethylacrylaat 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 aciylaten 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 petroleumdistiUaat en minerale olien is moeilijk vast te stellen door de
diversiteit van de samenstelling van de verschillende olie-achtige produkten.

3.1.9 Arbo-aspecten bij toepassing

Polyelectrul&ten

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 pegets.

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
pegetvorm 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 aanvuUende 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
acrylamide te maken, omdat mutagene stoffen effecten op de voortplanting kunnen ver-
oorzaken (SZW 1995).

Wetgeving met betrekking tot polyelectrul&1en

Voor het vaststeUen 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.

18



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 opsteUen van parameters en criteria
voor het inschatten van de milieubezwaarlijkheid van polymeren en aan het opstellen 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 miTieugegevens
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 hiervoor onvoldoende gegevens
beschikbaar waren.

3.2.]

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

Risico-analyse voor kationlsche p.e.

Berekening Predicted Environmental Concentration (PEC) voor kationische pw.

Bij dosering in de voorbezinktank en de sliblijn zijn de p.e.-concentraties in het effluent
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 efiiuent-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.

In 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 /Ig/I berekend.

Tabel 9 gerekende PEC bjidosering in de voorbezinking, slibindikking, slibonlttiarering en
nabezi nki ng.

Doieerplaau Belaiung Ooacnng"'oarenirauc Conreorraue

lg/kg 0 ~ l in hci fihraat ra hci innocnt
inis/II'- lrngnl

Coiucaualo
in hel cmacai
lieg/lt

PEC'

0/Il

~liblila" uag

aubliln" hoog

nibc»nLing

20 OS

20 OS

I naaf aabe-
»mn 0

aooiberinkrag laag I (rag/Il I

coofbeririLiiig hoog I (ug/I) I

0.017

0,03a

0,003

0.01

o,oa - oss

0,00 ~ 0 as

0.01 ~ O.OC

0,02 ~ 0,13

0.10 - 0,17

~ Range is hct gevolg vnn de verschdlendc verdunningsfattorcn (zie pagina 4)
Gebasccrd op doscnng m slibonrneatenng"'ie bijlage l, 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 afleiding van de NEC zijn de toxiciteitsgegevens van vaste en vloeibare p.e.
samengevoegd en is de laagste toxiciteitswaarde geselecteerd.
De laagste gevonden LCLO van de verschillende geselecteerde kationische p.e. is

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

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

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 alle gevallen
kleiner dan 1. Dit betekent dat er geen risico voor aquatische organismen aanwezig is.

Tabel l0 PEC//t EC-verhoudingen bjidosering van karionische p.e. op verschillende
plaarsen in her zui veringsproces

Dosectplaau

voorbezinking

voorbczinking

sliblijn'liblijn'abezinking

Belasting

laag

hoog

iasg

hoog

PEC/NEC-vethouding

0,03 - 0.19

0,07 - 0,40

0,01 - 0,03

0,02 - 0,11

0,09 - OW

3.2.2

' Gebaseerd op dosering in dc stibontwatering

Risico-analyse voor een tweetal bijprodukten

Bereken)ng 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% acrylamide en 0,05% hydroxypropionitril
bevatten als percentage van het actieve p.e.

Als aangenomen wordt dat acrylamide en hydroxypropionitri) 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 11.

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 II Berekende concenrrarie van de bjiprodukren acrylamide en hydroxypropionirril in
in- en e//)uenr en berekende PEC

Doseerplaats Dosering p.c.

(mg/g d.s.)
Concentratie in in- cn efnoent PEC (vg/I)
(gm

Voorbezinking 1 (mg/I)

Actytamidc Hydroxy-
propionitril

0,5

Actytamide

0,03 -03

Hydtoxypropi-
onitril

0,016 - 0,1

Stibtijn 10

Nabezinking 1

~ 4 mg/ in de nabczinkmg

0,1 OP06 - 0,04 0,003 - 0,02

0,125 - 0,8 0,063 - 0,4



Afleiding van de No Effect Concentratlon (YEC) voor acrylamide en hydroxypropionltrll

Gegevens over de toxiciteit van acrylamide zijn gevonden voor bacterien, algen, kreeft-
achtigen en vis (tabel g). Chronische NOEC's zijn beschikbaar voor kreeftachtigen en
vis. Acute L(E)C~'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 EC~ De laagste gevonden
NOEC bedraagt 2,0 mg/1 en de laagste gevonden ECa, bedraagt 72 mg/l. Extrapolatie
met een factor 10 respectievelijk 100 resulteert in YEC waarden van respectievelijk 0,2
en 0,7 mg/l. Hiervan wordt de laagste (0,2 mg/I) gekozen als NEC.

Voor hydroxypropionitril zijn aUeen gegevens over de acute toxiciteit gevonden. Voor de
atleiding van de NEC wordt een extrapolatiefactor van 1.000 toegepast op de laagste
LCa, van 215 trg/h v:aardoor de NEC 0,215 trg/I wordt.

PEC/NEC-verhouding voor acrylamide en hydroxypropionitril

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

Voor acrylamide zijn PEC/YEC-verhoudingen bij dosering in zowel voorbezinking, als
slihlijn en nabezinking, veel kleiner dan 1 berekend. Het 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 instaUaties 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 hydroxypropionitrU en adsorptie ervan aan slib
niet in beschouwing genomen zijn en de hoogste extrapolatiefactor genomen moest
worden.

Tabel /2 Berekende PEClhEC-verhouding voor de bijprodukzen acrylamide en hydroxypro-
pioni rril

Doscerplaars

Voorbezinking

Stibtijn

Nabezintdng

I'EC/NEC-
acrylamidc

0,000ty - 0,001

0,00003 - 0,0003

0,0006 - 0,004

PEC/NEC
hydrozypropionirrit

0,46 - 0,074

0,01 - 0,09

0~ - 1,86
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4.1

DISCUSSIE

Milieubezwaarlijkheld

In dit orienterende onderzoek is alleen het p.e.-gebruik bij RWZI's in beschouwing
genomen. Het 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 inlluent van I en 5% in respectievelijk de slibontwatering en de
sbbindikking. 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.

Dosering van p.e.

Bij de berekening van de PEC is uitgegaan van inQuentconcentraties van I mg p.e./I in
de voorbezinking, 0,04 mg p.e./I in de slibindikking, 0,2 mg p.e./I in de slibontwatering,
en een dosering van I g p.e./kg d.s. bij de nabezinking.
ln 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 afbraakprodukt 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 Vmttekeningen bij de alleiding 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 den 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 a0eiding 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
effluentconcentratie tussen 20 en 100 pg/I 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/k

4.4 Kanttekening bij de risico-analyse van de bijprodukten

De in p.e.-produkten voorkomende bijprodukten zijn niet voldoende gespeciTiceerd 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
3.1.5 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'egistratieplicht 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%.



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.

Uit 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 RIVZI'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 eflluentbvaliteit voor BZV en zwevende
stol, eerder positief dan negatief zijn. In deze gevagen 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 eflluent 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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BIJLAGE I

BEREKENING VAN DE CONCENTRATIES P.E. IN HET INFLUENT

Voorbezlnking

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 influen(. De concentratie in
het effluent is handmatig berekend op basis de methodiek van het SIMPLETREAT model.

Sliblijn

Bij dosering van p.e. bij de slibindikking en de slibontwatering komt alleen 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 fiitraatstromen in het influent. Het
filtraat van de slibontwatering vormt ongeveer 1% van de influentvolumestroom. Het ffltraat van de
slibindikking vormt ongeveer 5% van de influentvolumestroom.

De concentratie in het ffltraat 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/l.

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/I '% =) 0,04 mg/1;
- de slibontwatering (20 mg/I '% =) 0,2 mg/I.
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 alleen 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./l. De gemiddeld
toegepaste dosering is dan 4 mg p.e./l. Volgens de adsorptie-isotherm van bijlage 3 is
evenwichtsconcentratie in de oplossing 0,05 mg/L De hydrolyse is daarbij verwaarloosbaar.



Overticht vsn de toxlcltelt vsn verschillende p.e. uit de literatuur

Activiteit Stofnaam Org.Groep Soortnaam Tijd Conc. C&lt. Effect/Otmmrklngen Referentie

ANI(x(IS
ani on
shr ofl
en i on
en i on
anion
anton
en l on
anton.
anion.
anton.
anion
ani on.
en i on.
en i on.
shleh.
ahi on.
anton
~ nl on.
anton
ani on
~nl cn.
anton
anton
anton
anion
anton.
anion.
anion.
ah&ah,
anion.

CPE P.E.
-30X
-8'X
.20X
30X
30X

.30X

40X
50X
korrel

CDX

SDX
COX
50'4
C5't

gel
-30X
.30X
COX
-30X
-BX
-2OX
.30X
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gel
gel
gel
50"

IA AE5
AA AEI
II AE2
AA AEC

AA AE6
AI AE3
Dov AP.30
al
s'I
s2
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s3
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al
s5
a3
d'I
e6
AI AE5
AA AEC
al
AA AE3
AA IEI
AA AE2
AA AE6
a7
a8
a6
a8
al

Kreeftscht.Daphnfa pulex
Kreeftacht.Dsphnla pulex
Kreeftscht.oaphnia pulex
Kreeftocht.onphnlo pulex
Kreeftscht.Daphnla pulex
Kreeftacht.Dephnla pulex
Kreeftsch(.Daphne magne
Kreeftacht.Psratya australtensis
Kreeftsch(.Crangon crengon
Kreeftecht.Crangon crengon
Kreeftacht.Daphnla megns
Kras(tocht.Crangon crengon
Kreettecht.Paratya eustralleruts
Kras(tocht.Crangon sp.
Kras(tocht.Crangon crongon
Kreeftacht.Crangon crangon
Planten Cerst
Vissen Selma galrdnerl
Vissen Plmephales promelas
Vissen Plmepholes promelas
Vfssen Armed bullhead
Vissen Plmephsles promeles
vissen Plmephales promelas
vissen Plmepholes promeles
Vissen Pinmpheles prometas
Vissen Selma galrdnerl
Vissen Salmo galrdnerl
vfssen Selma galrdnerl
Vissen Selma galrdnerl
vissen Sslmo galrdneri

Lcso
LC50
LC50
LC50

0.62 LC50

CS 0.06
48 0.09
48 0.11
Cs 0.39
CB O.CI ~

48 0.66
96 17
96 180
96 230
9ls 280
Cs 3/5
96 460
96 490
96 720
96 790
96 »3333

&50
96 18
96 20.97
96 28.C2
96 35
96 36
gls 37.23
96 C0.43
96 55.11
96 115
'96 130
96 421
96 740
96 811

Lcso
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
Lcso
LC50
LC50
HOEC
LC50
LC50
LC50
LC50
Lcso
Lcso
LC50
Lcso
Lcso
LCSO
LC50
Lcso
LC50

in h in mg/I

statie test

statie test

spruit/vo rteiopbrengst

Hall 6 Hlrenda 1991
Rail 4 Hlrenda 1991
Hall 4 Hlrenda 1991
Hall 4 Hlrenda 1991
Hall 4 Hlrends 1991
Huil 4 miranda 1991
Bleslnger, 1976
Leverancier a
Leverencter ~
Leverancier ~
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Leverancier ~
Leverancier ~
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Leverancier a
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anseroob
anaeroob

selenastrun «sprlcornutun
Selensstrun capricornutun

s I ib
s I lb
~ I lb
s I lb
slib
slib

72
3
6

72
Cs
24

&T NOEC
&I NOEC

0.2 EC50
2 Ecso

22 NOEC
22.CC LOEC
22.CC LOEC

CC LOEC
C4 LOEC
44 NOEC

(OECD 201)
(OECD 201)
I'crllllih9
r'li&ll I h9
TOC,CSB,gssvormlng

75X etf.TOC/gasvormlng
20X et(.TOC,CSB,gasvorm
COX eff.TOC,CSB,gasvorm
TOC&CSB,gasvormlng

Sprsggs, 1982
Sprsggs, 1987
Leverancier e
Leverancier 0
Leverancier e
Leversncfer e
Leverancier e
Leverancier ~



Activiteit Stofnaam Org.Croep Soortnaam TIJd Conc. Crlt. Effect/Opmerkingen

fn h in mg/I

Referentie

kstlon e3 aneeroob slib 24.72 176 NOEC TOC,CSB,gasvormlng Leverancier 4

katlon
katlon
kation
katlon
katlon
ketion
katlon
ketlon
kstlon

dZ
84
dZ
d5
&I6

d3
d7
ecrylsmlde copolymer
poly-dlmethyl-diallyl-amaoniua Chloride

bacterie
bacterie
bacterie
becterfe
bacterie
bacterie
bacterie
bacterie
bacterie

Pseudomones put ida
Protozoa

Hiel'otox
H'ICI'otox

24

0.9 EC50
0.9 EC50
0.9 EC50
1.8 EC50

15 EC50
22 EC50

235 EC50
250 EC50

7500 EC50

HKN 913 mg/l(OEV IB)
N%H 913 mg/l(DEV 18)
HKH S5000 mg/l&DEV 18)
mhkv36.6 mg/I dev 18
dev 18
(ERLANGER ZILIATENTEST)
NNK 1875 mg/I dev 18)

Leverancier d
Leverancier d
Leverancier d
Leverancfer d
Leverancier d
Leverancier d
Leverancier d
Spraggs, 1982
Spreggs, 1982

katlon.
kation
katlon
kstion
kstlon
katlon
kstion
katlon
k ~ tlon
kstlon
katlon
kstlon
k ~ tfon
ka&ion
kstlon
katlon
katlon
katlon
kation
kation
katlon
katfon
katlon
kstion
katlon
kot loh
katlon
katlon
ketfon
katlon
katten
kation
kation

gel

45x
6x
15.4x 8
45X

IDX
IDDX
6.3X a
15.4X a
2X

25X
45X
15.4X 8
25X
45. TX ~
35X
ION

100X
45X

89
Superfloc 330
Superfloc 330
Celgon N500
Hagnlfloc 570 C

Calgon N500
Nsgnlfloc 570 C

Superfloc 330
Netec CE3
Aetec CE7
D poly&dfmethyldlallylacmoniua)chloride
matse CE4
Polymer x
matse CE5
Polymer I
Aetec CEB
EPI/DNA CS2
8 poly&dlmethylvlnylpyridinlua&chloride
D poly(dimethyldiallylafmoniua)chloride
Aetec CE6
Superfloc 330
Hetac CE2
Aetac CEII
0 poly(dimethyldlellylenmonlus&chloride
Aetec CE9
A queternlxed polyelkenolamlne
Aetac CEIO
Hetac CEI
Poiymer 7
EPI/DHA CST
Hetec CE4
I&1

Superf loc 330

crUst4cca
Crustecc4
Crustscea
Crustsces
Crustacee
CCUstecc4
CI'Ustocea
CI'VS&stee
CILIS&4CC4
CI'USTOCC4
crus&4cco
CI'Ustecco
crustecce
CI'Us&4ce4
cf'ustocc4
cI'Us't4ce4
CI'Llst4CC4
crustacea
CI'US&4CC4
cl'Ust4ce4
CIustocco
crUst4ce4
Cf'USt4CC4
crUstece4
crUO't4ce4
CI'Us'tecee
cl'Ust1ceo
CILIst4ce4
CI'Ustocee
cf'Ustecce
crustscea
CI'Ustecce
CI'Uatecca

Dephhfa
0 ephh I 8
D aphh'I 8
Daphnle
Dephnla
Dsphnle
Daphnla
Nysl ~
Daphnfa
Dsphnfe
Daphne
Dephnl ~

Daphne
Daphne
Daphnla
Dephnl 8
Dephni 8
Dsphnla
Daphnla
Dephnla
Dephnla
Daphne
Dephhl4
08phnl ~
Osphnla
Dephnla
Daphnl a
Dsphnl a
Daphnfe
Daphnfa
Osphnl ~
Dsphnl ~
L iccfocel

magfla
Iml Qful
eleghe
OI89fla
119fla
aalgha
I119ILO

el lets
pul ex
pui ex
Imlgfl4
pul ex
14914
pulex
SIOQfm

pul ex
pul ex
Cfegh4
am9M
pul ex
msgM
pul ex
pul ex
slegfl4
pulex
aafgho
pul ex
pulex
IO89M
pui ex
pul ex
ONI9n4
4nUO NlecrurUO

46
21 d
21 d
21 II
21 d
21 d
Zl d
14 d

48
48
46

0.06 ECO
0.1 NOEC
0.2 &DEC

I NOEC
I NOEC
2 LOEC
2 LOEC

f0 06 LC50
0.06 LC50
0.06 LC50
0.08 LC50

48 0.08-0.12 LC50
0.09 LC50
0.1 LC50

0.13 LC50
0.15 LC50
0.16 LC50
0.'lT LC50
0.17 LC50
0.17 LC50

&0.19 LC50
0.19 LC50

48
48
46
48
48
48
48
48

7 d
48
48 0.19-1.1 LC50
46
46
48
48
48
48
46

0.2 LC50
0.2 LC50

0.21 LC50
0.21 LC50
0.22 LC50
0.24 LC50
0.2I) LC50

48 0.26.0.04 LC50
48 0.28 LC50
96 0.29 LC50

reproductie
reproduc t Ie
reproduct ie
reproductl e
reproductie
reproductie
llovthrough

f lovthrough

statie

Leverancier ~
Bfesihger, 1976
Sleslnger, 1976
Sleslnger, 1976
Bleafnger, 1976
Sleslnger, 1976
Bfesfnger, 197d
Sleslnger, 19T6
Hall 8 miranda 1991
Hall 8, Hlrende 1991
Cary et al 1987
Hall 8 Hirends 1991
Blesfnger 8 Stokes '1986
Hall 8 Hirenda 1991
Slesfnger 8 Stokes 1986
Hall I, Hirenda 1991
Hall 8 Hlrenda 199'I
Csry et ~ I 1987
Cery et al 1987
Hall 8 miranda 1991
Sleslnger, 1976
Hall 8 Hlrenda 1991
Hall 8 Hlrends 1991
Csry et el 1987
Hall 8 Hlrenda 1991
Cary et 81 1987
Hall 8 Hlrergfa 1991
Hall 8 HlrcfQIO 1991
Slesinger 8 Stokes 1986
Hall 8 Hlrenda 1991
Hall 8 miranda 1991
Leverancier b
Bleslnger, 197d



Aetiviteft Stofnaam Org.Groep Soortnaam TIJd Conc.

in h fn mg/I

Crlt. Effect/Opmerkingen Referentie

kstfon
kstion
ketlon
katlon
katlon
kstlon
kstion
ketlon
ksclon
kdtfon
kstlon
ket Ion
katfon
)stien
ketion
kstion
kdtfon
kstion
ketion
katfon
fration
ketlon.
Lotion
k ~ tlon
lretlon
kstfon
kdtion
kstlon
kation
kstion
kation
kation
ketlon
katten
kation
katten
kdtfon
ketlon
ketlon
ketlon
ketlon
katlon
kstfon
ketfon
katlon

CSX

45X

I DOS
/5X

IDDX

korrel

TGX

TOX

70X
70X

70X

Potymer 0
Aetsc CE12
Super I I oc 330
Superfloc 330
Polymer 0
Actec CEIC
Celgon H500
Polymer N

Polymer 8
DAD/HAC CS3
Aetac CE13
Superfioc 330
Poiymer E

Poiymer L

Hsgnlf loc $ 70 C

DAD/HAC CS4
Calgon H500
fcagnifloc 521C
Calgon H500
Hegnlfloc 521C
Calgon HSOO
810
Gendrfv 162
Poiymer J
Polymer 0
HF CS5
Polymer 0
Pol)nier ff

Polymer H

Polymcr E

Polymer 8
Polymer L

Hsnnlch CST
Gendriv 162
Hsnnich CSB
Hsnnich CSIO
Hsnnich CS6
dT
d3
62
d4
Hennlch CS9
Polymef'
Pofynmr H

Polymer A

cr'U5tecc4
rrustecea
Crustecee
Crustecee
crusteces
Cl'UstsCCO
Crustaces
crust4ccd
Cf'Ust4CCO
CI'USC4CC4
crvscsccs
Crvsteces
crUStecte
crusteccd
Crustscea
CI'U5t4CCS
CI'untscce
Cfustdccd
Crusteces
Crustecea
Crustecee
crUscfrct4
Crustacea
crUscecc4
cf'vscecce
CI'USIIILCd
Cl'UStflCte
cl'Uscecce
crustecee
CI'VSCIICCO
crustecee
cl'Usteccd
CI'Ust8CCO
Cf'Ustecce
cf'vs\scce
cf'Us\ecce
crustdccd
CI'US18Ct4
cfvstscee
crustdcc ~
crust4cce
crustdcte
crustdcce
CI'Ust4Ct4
crUscsccd

f'Uf'Us

lnmeeus

inmseus

Inmseus
IfllllltUS
I fieldtun
I flnldC Us

fnnfecrm

Dephnfa magne
D8phnie pUltfr
Dephnl ~ megna
Hysls retlcte
Dephnla megne
Dsphnle pultx
Dephnld flnl9ne
Dephnia magne
Daphnle megne
Ddphnld pUtcx
Dsphni ~ pul ex
Dephnl ~ III89lre
D8phnle IO89fl4
Dephnl 8 megne
Ddphlll 4 mdgne
Dsphnis pulex
Llnmocelenus msc
Dephnie megne
Dephnle msgns
Daphne megne
Hysi ~ I'tllC't ~
D8phnl ~ Inegne
Daphnle megna
Ddphnl4 megne
Gemnsrus pseudol
Dsphnla pul ex
Ganmerus pseudol
Dephnfs magne
Ganmerus pseudol
Gllfmlerus pscudol
Genmsrus pseudol
Gamnerus pscudol
Dephnfe pulex
Dephnie magna
Daphnle pulex
Dephnle pulex
Daphnla pulex
Dsphnle
Dephnl ~
Ddphnl ~
Dephnfe
Dephnl ~ pUlcx
Dsphnfs megna
Gemnerus pseudo I
Dephnl ~ fnllgfl4

48
96
CS
CS
48
CS
48
48
CS

21 d
48
CS

21 d
CS
96
06

21 d
48
06
48
06
48
06
CS
06
CS
06
06
06
06
48
48
48
48
48

CS
CS
9I)
48

0.34
0.5
0.5

0.57
0.65
0.71
0.77
0.77
0.98

1.1
1.2

1.84
1.85

2
2

2.1
2.85
3.T

»4
4.6

&6.2
6.78
8.1

12.13
12.$

12.$9
21

22.8
31.6
33.C

C1.58
42

C5.06
C6.24
51.71

70
70
70

ca TO
70.08
70.71
85.2
»100

CS 0.32
48 0.32.0.63

LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC$ 0
LC$ 0
LC50
LC$ 0
LC50
LC$ 0
LC50
LC50
LC50
LC50
EC50
LCSO
LCSO
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50
EC50
EC50
EC$0
LC50
LC50
LC50
LC50
LC50

ststlc
stetir.

stetlc

statie

statie

st4tlc
statie
statie
stetic
statie
statie

stetic

(OECD 202)
IDECD 201)
IOECD 202)
(OECD 202)

Bleslnger 8 Stokts 1086
)feil 8 Hirenda 1991
Bleslnger, 1976
Bleslnger, 1076
Bleslnger 8 Stokes 1086
ffsll 4 Hlrende 1991
Bfeslnger, 1076
Bleslnger 8 Stokes 1986
Bfesfnger 8 Stokes 1986
xall 4 miranda 1991
Hall 4 Hlrende 1901
Qlesfnger, 1976
Bfesfnger 8 Stoken 1986
Blcslngcf' Stoire5 1986
Bfeslnger, 19T6
Halt 4 Hlrende 1991
Bieslnger, I'076
Qleslnger, 1076
Blenlnger, 1976
Biedlnger, 1976
Bleslnger, 19T6
Leverencfer ~
Blestnger, 1976
Qlesfnger 8 Stokes 1986
Qlesfnger 8 Stokes 1986
Heli 8 Hlrende 1991
Blesfnger 8 Stoken 1986
Blesinger 8 Stokes 1086
Bleslnger 8 Stokes 1986
Bieslnger 8 Stokes 1986
Bleslnger 8 Stokes 1986
Biesinger 8 Stokes 1986
Heli 4 miranda 199'I
8(esfnger, '1976
sell 8 Hlrende '1001

Heli 8 Hlrende 1001
Heli 8 Hlrende 1991
Leverancier fl
Leverencler gl
Leverencfer d
Leverencfer d
Hall 8 Hlrende 1991
Bleslnger 8 Stoken 1986
Blesfnger 8 Stokes 1986
Bleslnger 8 Stokea 1986



I ype Activiteit Stofnsafa Org.Groep 5co r tn4 els 1 I fd Conc.

In h In mg/I

Crft. Effect/Opserkingen geferentfe

kat&en
katlon
kstion
katfon
kstion
kstlon
kstlon
kstlon.
kat(en
katten
kstion.
kation.
kstlon.
kation.

kation
kstion
kation
kstion
kation
kstlon
katlon
kstlon

korrel

SOX
gel
gtl
gel

Polymer 5
Polymer I

Polymer D

Polymer C

Polymer F

Polymer X

Polymer D

a11
Polyx»r J
als
015
a12
a13
19

Polymer G

Polymer E
Polymer f
Pol ymer 8
Polymer 4
Polymer D

Pol yffmr 4
Pol yifef I

CI'USIOCte
cru5(ace ~
cfimtect~
crust4ce4
CI'Ust4CC4
C fus t1C C4
cI's t 4ct4
crUstecte
cI'Ustece4
cfUst4cce
CI'USIOC04
crustecea
c»Us I soes
cI'Usteces

insekt
insekt
Insekt
Insekt
insekt
insekt
insekt
insekt

Gmnsarus pseudol lmnseus
Garasarus pseudol fm&saus
0 ephh'I ~ meQhe
Daphnla se«na
Gemsarua pseudol lsmaeus
GOSOI4I Ua pstudoi I mneeirf
Gemsarus pseudol imnaeus
Dsphlll ~ 449fe
Gamiews pseudol imueus
«rangen crengon
Crangon crangon
Daphnl ~ magna
Dephnfs amgna
Dephni ~ magna

P4I'0t4hyt0I'sus
Pel'4teflytorsU5
P4f'et4hytsf'4US
P4retehytel'SUS
Perotanytersim
44I'4t4ff/t4I'5US
P1I'414hytersUS
P4I'OteffrtefsUs

96
96
48
48
Qd
96
96
48
96
96
96
48
CD
48

48
48
C8
48
CD
48
48
48

&100 LC50
&100 LC50
&100 LC50
&100 L«50
&100 LC50
&100 LC50

102.9 LC50
I'IO EC50

112.25 LC50
190 LCSO
190 LC50
200 EC50
CSO EC50

1000 EC100

&6.25 LC50
26.9 LC50

50 LC50
»100 LC50
&100 L«50
&100 LC50
»100 LCSD
&100 LC50

gfeslnger l «takes 1986
gleslnger 8 «takes 1986
gieslnger l «takes 1986
glesinger l «takes 1986
gleslnger 8 «takes 1986
gfealnger 4 «takes 1986
gieslnger l Stokes 1986
Leverancier ~
gleslnger l «takes 1986
Leverancier ~
Leverancier ~
Leverancier a
Leverancier ~
Leverancier a

gleslnger 8 «takes 1986
BltslflQtr 5 Stokt5 1986
glesinger l Stokes t986
gleslnger 8 Stokea 1986
gfealnger 8 Stokes 1986
giesinger 8 «takes 1986
glas'lnger 8 Stokes I'986
glesinger l Stokes 1986

kation planten Gerst »50 NO«C spruft/vortelopbrengst Leverancier d

kstlon
katlon.
katfon
keffen
kat&en
kat&en
katlon
kat&en
kat(en
kat&en
'kation
kat&en
kation
kstion
kation
kstlon
kat ion
kat&en
ka(ion

korrel

8.3X 4
8.3X 4
CS.TX a
8.3X a
8.3X 4
45.7X 4

8.3X 4
15.CX a

8.3X 4
15.4X 0

C5.7X 4

Eeteg 7C

411
d9
poly&dimethylvinylpyrldlnlus)chloride&8
po ly& dlsmthylvinyl pyr l di nlua)chl or

Ida 

: 8
quaternlxad polyalkerelamlne:4
poiy(dfmethylvfnylpyrfdinlus)chlorfdefg
poly&dimethylvinylpyrldinlus)chloride:8
quaternixed polyalksnolamfnefs
Purffloc C31
poly.dimethyl-diallyl-amsonlua chloride
poly(dimethylvinylpyrfdinius)chloridefg
poly(dimethyldiellylacmonlua)chloride:0
I&1

poly(dimethylvfnylpyrldiniua)chloride:8
Pol y(d i methyl di 4 I I y I amsoh lus)ch I or Ida ID
Superf loc 330
qua tem& xed po I ya Ik ene I ami ne Is
Superf loc 330

vis
vla
vla
v& 5
vla
vla
vls
vis
vis
vls
vls
vis
vis
via
vis
vis
vi ~
v& ~
vls

Sa lee ga ir&k»r I
Leuclscus Idus

Lepomls mecrochlrus
Lepomla mecrochfrus
Pimephales promelea
Lepomia macrochirus
Lepomla mecrochfrus
P lmepha I es prome I as
Sa lmo Qa I rdner I
Selma gsird&erf
L epoml ~ sec rach I rus
P lmepha I es prome I as
«4 llllo QelrdhCI'I
tapes l a amcrochl rus
Plmephel es promel as
Salvtl lnua nmaeycush
Lepmal ~ emcrochl rus
Se lmo ga I rdner I

48

96
96
96
96
96
96
'96

96
96
96
96
96

11 d
96

14 d

0.54 LOEC
I LCO

0.06 LC50
0.082 LC50
0.16 LCSO
0.17 LC50
0.18 L«50
0.18 LC50

0.185 LCSO
0.2 EC50

0.22 LC50
0.25 LCSO
0.3 LC50
0.3 LCSO
0.3 LCSO

0.31 LC50
0.32 LC50
0.34 LCSO

Cg«b«»2CO/C«8 '160 mg/I

ontuljkgedrag

1 lovthrough

I louthrough

Criddle, 1990
Leverancfer ~
Leverancier d
Cary et ~ I 1987
Cary et ~ I 1987
Cary et ~ I 1987
Cery et AI 1987
Cary et al 1987
Cery et AI 198T
Hahual of acute tox
Spraggs, 1988
Cary et al 1987
Cery et AI 198T
Leverancier b
Cary et AI 198T
Cery et AI 1987
glealnger, 197d
Cary et al 1987
gleafnger, 197d



Activiteit Sta(nama Org.Groep Soortnaam 1(/d

in h

Conc. Crlt.

in eg/I

Effect/Opmerkingen Referentfe

ka(ion
tstlon
ka(ion
kstfon
tation
kstlon
kstion
tstlon
te(ion
tetion
katlon
tstion
kation
kstian
tdtlon
kstion
tatforl
tstfon
k ~ tion
kdtlon
lotion
stien
kdtian
kat lorl
tetion
kation
tstian
tstion
katlon
tstion
kstion
ketlon
tstlon
kstion
kstlon
kstlon
katlon
katlon
katlon
tetfon
katfon
kstlon.
katlon
katlon
katlon

754

8.34 e
IS.CS s

CS.TS s
IS.TX e
CSS

8.34 e
CSS
45.76 a
8.3S s
C$ .7X e

1004

'IODX

454
IDOOL

1004
454

korrei

Durf(loc C31 vis
Dolymer 82 VIS
Dolymer 62 vis
scrylemide copolyeer vis
Hetec CE5 vis
Polymer 62 vis
poly-dlmethyl.diallyl.sxmonium chloride vls
Durf(lao C31 vi s
poly&dimethylvlnylpyridlniux)chlorldeIB vls
poly&dieethyldiellyldxmoniux)chloride:D vis
Durifloc C31 vis
quaternited poiyslksnoiaminefa vis
quaternited polvdlkdnaiaminaIA vls
matse CEC vis
Durifloc C31 vis
poly(dimethyivinylpyridiniud&chloridaIB vis
Hetac Cfc vis
queternelre polyelkenolemine:A vis
poiy(dlmethylvinylpyrldiniux)chloride:6 vis
queternalre polydlksnolsmine:A vis
Dolymer 62 vls
Dalymer 92 vis
Dalymar BZ vl ~
EPI/DHA CSZ VI S
Purifloc C31 vls
bl vi s
Polymer 82 vla
DAD/HAC CS3 vis
d2 vla
d2 vla
acrylamlde copolymer VIS
Aetac CE1C vis
EPI/DHA CS'I vis
Dolymer E VIS
DAD/HAC CSC vfs
matse CE4 vis
Polymer 4 VIS
d3 vl s
dC vla
d3 vi s
d4 vl ~
~ 10 via
~ 16 vl ~
a17 vl ~
Hannlch CSB vl ~

Chlnook sslmon
Selem gal rdneri
S ~ leo gslrdneri
Selma gsirdnerl
Pieephales proeeles
Selma galrdnerl
Sdlmo gefrdnerl
Selmo gafrdnerl
Lepamis emcrochlrus
Pimephales prameles
Plmephales pressies
Lepomis mecrochirus
Lepamls eecrochlrus
I Imephales promelas
Plmephales proeelas
Lepamfs macrochlrus
Pimephales promelas
I«talurus punctstus
Ictalurus punctatus
Lepcmls macrochlrus
Selmo gslrdneri
Sslxlo geil'dflerl
Geleid 9ellcllerl
Pimephales promelas
lctelurus punctatus
Lepaels macrochlrus
Selma gslrdnerl
Pi mephales promeles
Leucfscus idus melanotus
Zebrebarbiing
Selxxl Qdlfdflel'I
P lmephal es promel es
Pldlephdles pl'oaleles
Pimephal es promelas
Plmephal es promeles
Pimephel es promeles
Plmephe l es promel as
Leucl acus fdus mei enotus
Zebrabgrbl lng
Zebraberbl lng
Leuclacus Idus klei anotus
lctalurus punctatus
vla
vla
P lmephal ed prtmel ds

96
72
96

96
48

96
96
96
96
96
06

0.357 LC50
0.384 LC50
0.384 LC50

0.4 ECSO
0.4 LCSO

0.406 LC50
0.43 LC50

0.446 LC50
O.C5 LC50
O.C6 LCSO
O.CP LC50
0.5 LCSO
0.5 L&$0

06
96
06
96
T2
48
96
96
96
ZC

06
96
06

06
06
06
06
06
96
96
96
96
P6
96

96

0.$9 LCSO
0.63 LC50
0.6C LC$ 0

0.661 LC50
0.661 LC50
0.675 LC50

O.M LC50
0.68 LC50
0.7 LC50

0.705 LCSO
0.74 LC50

0.75.5.5 LCSO
0.75-'5.5 LC50

0.8 LCSO
0.81 LC50
0.86 LC$0
O.M LC50
0.88 LC50
0.03 LCSD

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

1.100 LCSO
1.100 LCSD

I.DC LC50

06 0.52-0.78 LC50
9IS 0.56 LC50
PIS 0.58 LC50
96 0.58-0.34 LCSO

flovthrough
flovthrough
ontvljkgedreg

flovthrough

Statie
StdtlC
Statie

Statie

(O(CD 203)
(OECD 203&

&D(CD 203)

&O(CO 203)

Honuel of acute tox
Goodrfch, et al, 1991
Goodrfch, ~ t el, 1991
Sprsggs, 1982
Hall 4 Hirenda 1901
Goodrlch, et sl, 1991
Spl'e99S 1982
Hanuel of acute tox
Cary et el 1987
Cary et ~ t 198T
Hanual of acute tox
Csry et al 1987
Cary et el IPBT
Xeil 4 Hirenda 1991
Hanual of acute tox
Cery et AI 1987
Hall 4 miranda 1991
Cary et AI 1987
Cery et AI 1987
Gary et al 198T
Goodrlch, et AI, 1991
Goodrlch, et AI, 1991
Goadrlch, et al, 1901
Hall 4 miranda 1991
Hanuel of acute tox
Leverancier b
Goodrich, et al, 1991
Hall 4 Hirenda 1991
Leverancier d
Leverancier d
Spl'd99S IP82
Hall 4 miranda 1991
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Type Activiteit Sta(nama Org.groep Soort(mes Tijd Conc.

ln h In mg/I

Cri t. Effect/Oplerkingen Referentie

tation
ka&ion
'kat&te
tatlon
kation
katlon
kat&en
k ~ tfon
k ~ tlon
katlon
katlon
stien
ketloh
k ~ tlon
katten
katten
tstlon
'tatlon
tation
tatfan
tatlon

15.4X 4
45.7X ~
45.7X ~
45.7X ~
8. 3X ~

8.3X ~
6.3X ~
15.4X ~
15.4X 4
45.7X ~
15.4X ~
45. 7X ~
6.)X 4
6.3X ~
8.3X ~
45.1X 4
15.4X 4
15.4X ~

15.4X 4
45.7X a

poly(dlsethyldfallyimmenlua&chlorldelD Vls
quaternaire polyslkanolamine:A Vis
qusternalre polyalkanolamlne:A V'I s
quaternatre polyslkanolamlne:A vis
poly(dlmethylvfnylpyrldlnlus)chlorldelB Vls
poly&dfmethylvlnylpyrfdinlua&chloride:8 Vlc
pofy(dlmethylvfnylpyrfdfnflm)chloride:6 Vfs
poly&dfmethyldiallylasmonlue)chloride:D Vis
poly(dlmethyldf ~ llylmmenfua)chloride:0 Vis
queternalre polyalkanoimslrels Vla
poly&dlmethyldl ~ llylasmonlua)chlorfdelo Vls
quaternelre polyelkanolamlne:A Vis
poly&dimethylvfnylpyrldlnlua&chloride:6 V(s
poly(dimethyivlnylpyrldinlus&chloride:8 Vls
poiy&dfmethylvinylpyridinlus&chloride:8 Vis
quslernaire polyalksnoiaminela Vls
poly(dimethyldiellylaamoniua)chloride:D vls
poly&dimethyldiallylaamonlue)chlorldelD vls
poly&dimethyldiellylanmoniua)chloridelD Vis
quaternalre polyalkarelsmine»A Vis
b1 vis

Lepamf ~ mac roch f rus
Lepamia aecrochlrus
Lepamla macrochlrus
Lepaml 4 secrochl rus
Lepomla eecrochlrus
L epoml ~ mac roch I rua
Lepamle mecrochlrus
Lepamfe macrochlrus
Lepamls mecrochlrus
Lepamfs aecrochlrua
Lepomfa secrochl rus
L epaml ~ mac roch I nm
Leplml 4 macrochl rus
4 epaml ~ mecroch I rus
L epoml 4 mecrochi rus
Lepoella elecl'ochll'Us
Lepomls eecrochlrus
Lepomi a mecrochl rus
Lepamia macrochirus
Lepamis mscrochirus
Sslmo gel rdneri

96 0.55
96 1.1
96 2.2
96 2.9
96 3.2
96 3.3
Pd 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.$
96 6.5
96 6.5
'Pd 7.'3
96 42

L&50
LC50
LC'50
LCSO
LC50
LC50
LCSO
LCSO
LC50
LC50
LCSO
LC50
LCSO
LCSO
LC50
L&50
L&50
L&50
LC50
LC50
LCSO

+ 50 mg/I
~ 50 mg/I
+ 50 mg/I
+ 50 mg/I
+ 50 mg/I
+ 50 my/I
+ 50 mg/I
+ 50 my/I
+ 50 mg/I
+ 50 mg/I
~ 50 mg/I
» 50 my/I
» $0 mg/I
+ 50 mg/I
+ 50 mg/I
» 50 my/I
+ 50 my/I
+ 50 mg/I
~ 50 mg/I
» 5D mg/1
set husic

f I I let
Illlet
Iulvlc acid
I l gnoe let
lfgnfne
fulvlc acid
I I gnoe Iet
I lynfne
llgnoalet
llghlh4
fulvlc acid
tannlc acid
hummzuur
t4nhlc ac(d
bentonlet
hume zuur
bentoni at
hume zuur
tennlc acid
bentonlet
acid

Cery,
Cery,
Cary,
Ceryz
Cary,
Cel'y
Cary,
Cery,
Cary,
Cary,
Cary,
Cary,
Cery,
Corry,
Cary,
Cary,
Cery,
C ~ ly,
Cary,
C4ry
lever

1'P67
1981
1987
1987
1987
1961
1987
1987
1967
1967
1987
1981
1'P81
1967
1967
1981
1987
1987
1981
1967

ancler b

NONIONISCHE P.E.
nonion 15X
non&en OX
nonlan -4X
nonlon 25X
nonlon
nonlon
renion SDX
nonlon 15X
nanian 25X
nonion
non&en .LX
nonlon OX
renten anion
nonion gel

422
PA NEI
PA NE2
~20
Hagnlfloc 9054
Hagnifloc 9054
421
a22
~20
Haynlfloc 9054
PA NE2
PA NEI
~16
423

c I'Us t e c es
crustece4
cl'ustece4
crust4ce4
cl'Ustecee
cl'Ustecee
cl'UH14cea
VIS
via
v&s
vie
via
vla
vis

Dsphnfa magna
Daphne pulex
Dsphnla pulex
Daphnla megna
Dephhle aleghe
Oaphnle megne
Crsngan crangon
grechydanfo rerio
Salmo gairdneri
54(mo gefrdnerl
Pfelepfl~ Iea pl'meel&4
Plmephales pressies
vl ~
Salmo gafrdnerl

96»1000
48 0.08
48 0.1$
48 15.3
9IS 16.5
48 »50
96 53
96»1000
96 7.97
96»8
96 63.63
Pd 63.63

- 500
96 3500

NO(C
L&50
LCSO
EC50
4&50
LCSO
LC50
NOEC

LC50
LCSO
LCSO
LC50
LC50
L&50

I mlobf I I te I t

statie

sterfte

statie

Leverancier ~
Hall 6 Hirenda 1991
4 ~ ll 6 miranda 1991
Leverancier ~
Bieslnger, 'IP76
Bieslnger, 1976
Leverancier ~
Leverancier ~

Leverancier ~
Biesinger, 197d
Hall 6 miranda 1991
Hall 6 H(rende 1991
Leverancier ~
Leverancier 4

HONOHEER ACRTLANIDE
zxloaleer acrylmsfde
onoeleer ecrylamide

eehomeel acrylamide
Ixxeeleer ecrylmalde

4ig
bacterie
vis
vls

Selenestrua caprfcornutue 72
Hiel'otoz 13500

9d 5IS
Satmo ga l rdner I 6

EC50
ECSO
LOEC
LCSO

resmlng

voedsel gedrag

Spraggs, 1982
Spraggs, 1982
Criddle, 1990
Sprsggs, 1982
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BLILAGE 3

ADSORFFIE 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 adsoiptiecapaciteit 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 adsorptle

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, '50 'i
——— = Kp 'I-f ) 'i

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 inliuent, 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.



Bij T= 32 uur wordt in het secundair slib 60% gebonden (f,).
Indien de aeratietijd korter is, wordt tevens meer secundair slib gevormd. Uitgaande van 20 g d.s.
secundair slib/i.e. dag bij T = 10 h, wordt in het secundair slib 70% gebonden (f,).
Bij een dosering in de sliblijn waarbij 0,2 mg p.e. in het eflluent terecht komt, zijn de
adsorptiepercentages anders. In de voorbezinking wordt 83% gebonden (f,) en in laag- of hoogbelast
secundair slib wordt ca. 50% respectievelijk 60% gebonden (f,).

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 hlaroni SNF)
De eerste-orde-hydrolysesnelheidsconstante volgt uit:

In2 = 4'8
K„ = 0.086/h

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

dC/dt = Kt, ',
Uit een massabalans over de reactor met volume V en doorstroomdebiet O volgt:

O'C O'C + K 'V'C

C/C,= I+ K,'T

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

De beschrijving van een RWZI volgens een voHedig 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 voHediger. 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 hontogene menger 73% en in een propstroom 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 instaHaties is derhalve 52% (f,).
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BIJLAGE 4

GEZONDHEIDSEFFECIEN 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. Petroleumdistiflaat kan irritatie van de
huid, de ogen en de luchtwegen veroorzaken. Langdurige blootstefling aan petroleumdistiflaatdamp 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 gevaUen kunnen verwardheid, desorientatie en hallucinaties optreden. Karakteristiek zijn
co6rdinatiestoornissen bij het lopen. Effecten op het perifere zenuwstelsel treden meestal pas op na
langdurige blootstefling 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 blootstefling 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 aciylamide 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. Acrylamide wordt expliciet genoemd, in verband
met de mogelijke effecten van mutagene stoffen op de voortplanting (SZW '95).
Aciylamide wordt snel in het lichaam opgenomen na ingestie, na blootstefling 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
blootsteUing 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 blootstefling niet nader gespecificeerd. Bekend is dat de stof huidirritatie kan
veroorzaken.
Van sorbitan-mono-oleaat zijn geen toxiciteitsgegevens gevonden (SAX, 1989).
Acrylonitril dat door Gappers (1976) in een vloeibaar kationisch gequaterniseerd polyacrylamide is
gedetecteerd, is kankerverwekkend voor de mens.
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