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1 Inleiding
In Nederland wordt jaarlijks k 80.000 ton toiletpapier gebruikt. In dit toiletpapier kunnen
verschillende soorten verontreinigingen voorkomen zoals organohalogeenverbindingen,zware
metalen, ftalaten en fenolen. Aangezien vrijwel al het toiletpapier via het riool wordt afgevoerd,
kunnen deze verontreinigingen de kwaliteit van het rioolwater, het zuiveringsslib en indirect het
oppervlaktewater beïnvloeden.
In 1993 is door het RIZA een kort oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid
van deze ve. ontreinigingen in verschillende soorten toiletpapier. Uit dit onderzoek bleek dat er
tussen de verschillende soorten toiletpapier grote verschillende bestaan in vervuilingsgraad. Deze
verschillen zijn mogelijk gerelateerd aan de wijze van productie van het papier. Om een beter
inzicht te krijgen in de mogelijke bijdrage van toiletpapier aan de verontreiniging van het
huishoudelijk afvalwater met zware metalen en microverontreinigingen, is een vervolgonderzoek
uitgevoerd.
In dit vervolgonderzoek zijn twee analyserondes uitgevoerd waarin papiersoorten met een
verschillend productieproces zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van zware metalen en
organische microverontreinigingen. Deze analyseresultaten werden gecombineerd met het
marktaandeel van de verschillende papiersoorten om de totale bijdrage van toiletpapier aan de
verontreiniging van huishoudelijk aftalwater met microverontreinigingen in kaart te brengen.
Daarnaast is in het vervolgonderzoek een literatuuronderzoek uitgevoerd. Hierin is zoveel
mogelijk getracht een relatie te leggen tussen de gevonden analyseresultaten en het
productieproces van toiletpapier.
In dit rapport worden de resultaten van bovengenoemd oriënterend en vervolgonderzoek
beschreven. In hoofdstuk 2 wordt een algemene beschrijving gegeven van de papierproductie.
Daarna wordt in hoofdstuk 3 specifiek ingegaan op de productie en de marktsituatie van
toiletpapier. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de resultaten van de analyses en het
literatuuronderzoek gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de belangrijkste conclusies en
aanbevelingen worden weergegeven.
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2 Productie van papier
Papier kan gemaakt worden van primaire pulp of van oudpapier (secundaire pulp). In Nederland
is 77% van de vezelinzet voor de papierproductie afkomstig van oudpapier (VNP, 1995). De
primaire pulp wordt grotendeels geïmporteerd (al dan niet gebleekt) vanuit West-Europese landen
en Scandinavië (Huizinga e.a., 1992: Byrström en Lönnstedt, 1993).
De productie van papier kan grofweg in vier stappen worden opgesplitst: vezelbereiding, bleking,
stofvoorbereiding en fabricage en verwerking. Deze stappen worden achtereenvolgens besproken.
Als apart proces wordt daarna de ontinkting van papier besproken.

2.1 Vezelbereiding
Primaire pulp is meestal afkomstig van hout maar kan bij gebrek aan hout ook gemaakt worden
van gras en andere plantaardige vezels zoals stro. Hout bestaat ruwweg uit 50% cellulose, 30%
lignine en 20% hars, pectine en andere bestanddelen (Perdijk, 1993). Voor papier is alléén
cellulose de beste grondstof. Daarom worden, afhankelijk van de gewenste papierkwaliteit, door
middel van een ontsluitingsproces de overige bestanddelen zoveel mogelijk verwijderd. De
ontsluiting zelf kan zowel op mechanische als chemische wijze plaatsvinden (Huizinga e.a.,
1992). Gemiddeld is 15% van de pulp op mechanische wijze en 85% op chemische wijze
ontsloten (Petermann, 1991). Het product dat na ontsluiting ontstaat wordt celstof genoemd
(Regoort, 1992). Voorafgaand aan de ontsluiting wordt het hout ontschorst op mechanische of
hydraulische wijze.

2.1.1 Mechanische ontsluiting
De twee belangrijkste mechanische ontsluitingsprocessen zijn: 'stone groundwood (SGW)' en
're finerprocessen'.
Bij 'stone groundwood' worden de houtblokken onder toevoeging van water tegen een
ronddraaiende steen gedrukt en fijngemalen.
'Refiner mechanica1pulps (RMP)' worden geproduceerd door houtchips tussen metalen platen
te verpulpen tot vezels en vezelfragmenten. Deze mechanische ontsluiting kan door warmte of
chemische middelen verbeterd worden. Bij 'thermomechanical pulping (TMP)' wordt tijdens het
verpulpen nog stoom toegevoegd terwijl bij 'chemothermomechanical pulping (CTMP)' de
houtchips eerst worden behandeld met kookloog (Perdijk, 1993) en daarna eventueel nog worden
gebleekt (Bethge, 1991; Süttinger, 1991). Bleking van mechanische pulp kan reductief plaatsvinden met natriumdithioniet (Na$,O,) of oxidatief met natriumperoxide (N%O,) of waterstofperoxide (H,O,). Bij de bleking worden ook chelerende stoffen toegevoegd (Süttinger, 1991).
Een nadeel van alle mechanische pulp is dat de pulp weinig bestand is tegen veroudering en
daardoor alleen geschikt is voor papier met een korte levensduur zoals kranten en toiletpapier
(Süttinger, 1991).

2.1.2 Chemische ontsluiting
Bij chemische ontsluiting wordt het hout eerst in chips gehakt en vervolgens met chemicaliën
gekookt waardoor het lignine oplosbaar wordt gemaakt. Er bestaan verschillende processen van
chemische ontsluiting. Wereldwijd gezien vindt 80% van de chemische ontsluiting plaats via het
sulfaatproces, 10% via het sulfietproces, 5% via het sodaproces en 5% via andere processen
zoals het organosolvproces, ontsluiting met salpeterzuur of ontsluiting met organische zuren (Patt
and Kordsachia, 199 1).
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Basische ontsluiting vindt plaats via het sulfaatprocedé (kraftproces) of het sodaprocedé
waarbij het sodaproces vooral wordt gebruikt voor het verpulpen van planten. Bij beide methodes
is natronloog de belangrijkste ontsluitingsstof. Alleen wordt bij het sulfaatprocedé ook
natriumsulfide (Na$)gebruikt (Patt and Kordsachia, 1991j. Als bijproducten worden tallolie en
terpentine (afhankelijk van de houtsoort) gevormd en teruggewonnen (Regoort, 1992).
Zure ontsluiting vindt plaats door de chips te koken met sulfietverbindingen (magnesium- of
calciumbisulfiet) en wordt toegepast voor het ontsluiten van harsarm hout. Tijdens de reactie
komt SO, vrij. Door de aanwezigheid van vele verschillende sulfietprocessen, kunnen met het
sulfietproces ook veel verschillende papiersoorten geproduceerd worden. Zo kan tissue
geproduceerd worden via het zure bisulfietproces waarbij SO,.H,O, H’ en HSO,- als actieve
ingrediënten worden gebruikt (Patt and Kordsachia, 1991). Sulfietpulp is crèmekleurig maar kan
eenvoudig met chloorloze middelen (zuurstof of waterstofperoxyde) gebleekt worden (Bethge,
199 1 ; Milieumagazine, 1993).
De halfchemische ontsluiting wordt meestal gebruikt voor loofhout. Hierbij wordt een
combinatie van chemische en mechanische ontsluiting toegepast. Door andere procescondities
(minder chemicaliën, kortere kooktijd en lagere procestemperatuur) wordt het hout minder ver
ontsloten. De belangrijkste methoden zijn het koude sodaproces en het neutrale sulfietproces. In
het koude sodaproces worden de houtchips behandeld in een NaOH-oplossing. In het neutrale
sulfietproces worden de chips gekookt in een oplossing van NqSO, en worden de vrijkomende
zuren geneutraliseerd met natriumbicarbonaat (NaHCO,).
Tegenwoordig vindt ook wel het organosolvproces plaats waarbij het hout ontsloten wordt
met oplosmiddelen (Perdijk, 1993).
Chemische pulp heeft in vergelijking met mechanische pulp een langere vezel en is daardoor
zachter en minder stoffig (Boonen e.a., 1991). Van de chemische pulpsoorten zijn de kraft pulps
superieur in sterkte vergeleken met alle andere pulpsoorten van hout.

In tabel 2.1 zijn een aantal milieuhygiënische kenmerken van de verschillende manieren van
pulpproductie opgesomd (Milieumagazine, 1993). Uit deze tabel blijkt dat de productie van
kringlooppapier het minst milieubelastend lijkt, gevolgd door de productie van CTMP-pulp. Het
meest milieubelastend lijken het sulfiet- en sulfaatprocedé. Mechanische pulpproductie (niet
opgenomen in deze tabel) vergt over het algemeen meer energie dan chemische pulpproductie
(Milieumagazine, 1993). Als kanttekening bij deze tabel dient te worden opgemerkt dat niet
duidelijk is welke aannames bij de uitgevoerde berekeningen gebruikt zijn.
Tabel 2.1

Milieuhygiënische kenmerken van enkele verschillende soorten van pulpproductie (Milieumagazine,
1993).

Milieu-aspect

CTMP

Energieverbruik (KJlm’)
Uitputting energiedragers
Waterverbruik (Vrn’)
Emissie verzurende stoffen (grím’)
Emissie AOCVEOCI (grím’)
Emissie CZV ( g r h ’ )
Productie afval (grím’)

1250
380

Sulfaatproces

Sulfietproces

Kringlooppapier

1730

I730
O

1
<0,025
<0,005

O
2,5
o, 1
o, 1

1 I80
260
0,7

03
10

3,7
15

5
0,25
0,05
7,4
15
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<o,oo 1
<0,005

<0,3
8

2.2 Bleking
Na ontsluiting kan de celstof (indien gewenst) gebleekt worden.
De mechanisch ontsloten TMP-pulp en de pulp na het ontinkten worden gebleekt met
waterstofperoxide. Bij TMP-pulp worden de chemicaliën die hiervoor nodig zijn zoals loog,
waterglas, waterstofperoxide, DTPA (diethyleentriaminepentaazijnzuur)en bisulfiet of zwavelzuur al tijdens het ontsluitingsproces toegevoegd (Huizinga e.a., 1992).
Bleking van chemisch ontsloten pulp vindt plaats met chloorverbindingen als chloordioxide
en hypochloriet (Elemental Chlorine Free: ECF) of met zuurstof, peroxide of ozon (Total
Chlorine Free: TCF). Het gebmik van chloorgas (elementair chloor) is sterk teruggedrongen
(Perdijk, 1993). In 1995 zou ruim 93% van de totale pulpproductie al chloorvrij worden
gebleekt. In Nederland wordt celstof niet met chloorhoudende verbindingen gebleekt maar wordt
uitsluitend met ECF of TCF gebleekte celstof geïmporteerd. Pulps gebleekt met elementair
chloor of chloorhoudende middelen bevatten een bepaalde hoeveelheid chloorhoudende
verbindingen (AOX) (Bethge, 1991).

2.3 Stofvoorbereiding
Bij de stofvoorbereiding wordt de celstof bewerkt tot pulp. De wijze van stofioorbereiding
vanuit oudpapier of vanuit virgin grondstoffen is enigszins verschillend en wordt daarom
afzonderlijk behandeld.

2.3.1 Gebruik van nieuwe grondstoffen
Bij gebruik van nieuwe grondstoffen worden deze eerst vervezeld door de grondstoffen in een
pulp in water te suspenderen. Daarna worden de eventuele klonten in het papierstof uiteen
geslagen. Na een korte wasstap wordt de papierstof verdund om deze op de juiste consistentie
te brengen.

2.3.2 Gebruik van oudpapier
Gesorteerd oudpapier wordt in water vervezeld tot pulp, waarna verontreinigingen als plastic en
zand door middel van centrifugale krachten en zeeftechnieken worden verwijderd (grofreiniging).
Na de grofreiniging kunnen in de ontstipper of dispergeerinstallatie nog niet volledig vrije vezels
losgemaakt worden en drukinktdeeltjes in een gewenst afmetingsspectrum gebracht worden (de
gemiddelde inktdiameter wordt verkleind) zodat afscheiding in de daaropvolgende
ontinktingsfase zo goed mogelijk verloopt (VNP, 1996a; Bockhardt, 1993). Fijnreiniging vindt
vervolgens plaats met een kleinere zeef om de kleine deeltjes (stickies) te verwijderen
(Bockhardt, 1993). Daarna kunnen via ontinktingsprocessen de drukinkt en krijt- en
kaolinedeeltjes worden verwijderd zodat alleen het vezelmateriaal overblijft (zie paragraaf 2.5).
Wereldwijd wordt 62,5% van de vezels die voor tissue papier worden gebruikt, ontinkt (Mjöberg
e.a., 1993). De ontinkte vezels worden ingedikt en daarna eventueel gebleekt zoals beschreven
in paragraaf 2.2.
De vezel van mechanische pulp en chemische pulp kan veelvuldig gerecycled worden, maar
bij de productie met oudpapier blijft altijd de inzet van een bepaalde hoeveelheid virgin vezel
noodzakelijk (Bethge, 1991).

2.3.3 Gebruikte hulpstoffen
Nadat het papierstof op de juiste consistentie is gebracht worden de vezels (van oudpapier of van
virgin pulp) gemengd met hulpstoffen. Er worden veel verschillende hulpstoffen toegepast
waarvan de meest gebruikte hieronder worden besproken.
Vulstoffen als kaolien of krijt worden toegevoegd voor een betere bedrukbaarheid van het
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papier.
Kationisch zetmeel en kationische harsen zoals ureaformaldehyde (UF), melamineformaldehyde (MF) en polyamideharsen worden toegevoegd om de sterkte van het papier als het nat is
te verhogen. UF- en MF-harsen worden gebruikt in zure systemen terwijl polyamide/epichloorhydrine-harsenmeer geschikt zijn voor neutrale en basische systemen. Het gebruik van
epichloorhydrine-harsen veroorzaakt meetbare AOX-verontreiniging in het papierproduct en het
afvalwater (Roberts, 1991).
Om de sterkte van het papier als het droog is te verhogen worden wel kationisch zetmeel,
natuurlijke plantaardige gums en acrylamide polymeer toegevoegd (Marton, 199i).
Lijmstoffen zoals hars, alkylketeendimer (AKD) en alkylsuccinezuuranhydride(ASA) worden
toegevoegd ter vermindering van de waterabsorptie bij de productie van papier bij neutrale pH
(Bockhardt, 1993)
Verder kunnen ook kleurstoffen en optisch witmiddel aan de vezels worden toegevoegd
(Huizinga e.a., 1992).

2.4 Fabricage en verwerking
Vervolgens wordt de pulp in de papiermachine over een zeef geleid waarbij het papier in drie
stappen wordt geproduceerd, te weten: het omzetten van het papier tot een vezelmat, het
verwijderen van het vrije water uit deze vezelmat en het verwijderen van het dan nog aanwezige
water door te verhitten met stoom. Bij de fabricage van het papier zelf kunnen retentiestoffen
worden toegevoegd om het gebruik van grondstoffen te verbeteren en tegelijkertijd de drainage
te versnellen. Als retentiestoffen worden alumiuniumsulfaat (alum), kationisch zetmeel of
synthetischewateroplosbare polymeren zoals polyacrylamidesen polyethyleeniminestoegevoegd.
Verder kunnen nog antischuimmiddelen worden toegevoegd om de vorming van schuim onder
controle te houden. Hiervoor worden oppervlakte-actieve stoffen zoals polyethyleenglycolen en
esters of amides van vetzuren gebruikt (Eichinger, 1991). Het papier kan vervolgens nog
gebleekt worden met behulp van waterstofperoxide.
Na de fabricage van het papier kan het papier verder verwerkt worden tot het gewenste
eindproduct.

2.5 Ontinkting
Bij gebruik van oudpapier kan bij de stofvoorbereiding een ontinktingsstap plaatsvinden. In deze
stap kan de drukinkt van het papier verwijderd worden via het flotatie-ontinktingsproces(foi)
of het was-ontinktingsproces (woi). Het wasproces is vooral efficiënt in het verwijderen van
kleine inktdeeltjes (2-20 mm in diameter) terwijl het flotatieproces vooral efficiënt is in het
verwijderen van grotere inktdeeltjes (40-250 mm in diameter) (Bockhardt, 1993). Van oudsher
werd het wasontinktingsproces vooral in de USA gebruikt en het flotatieontinktingsproces vooral
in Europa. Tegenwoordig wordt echter steeds vaker een combinatie van beide processen gebruikt
(Bockhardt, 1993).
Bij het wasontinktingsproces worden de vezels gewassen met water en over een zeef geleid
waarbij vezels en inktdeeltjes van elkaar gescheiden worden (Bockhardt, 1993).
Bij flotatie-ontinkting wordt lucht ingeblazen in de oplossing. De losgelaten inktdeeltjes,
vulstoffen en fijnstoffen hechten zich aan de ontstane luchtbelletjes die vervolgens als
schuimlaag gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
Niet alle inkt kan met ontinkting worden verwijderd. Met foi zou 40% van de inkt verwijderd
kunnen worden en met woi 60% van de inkt (Anonymus, 1989). De mate van ontinkting is sterk

afhankelijk van de gebruikte inktsoort en de gebruikte papiersoort (gestreken of niet).
Voor de ontinkting worden veel verschillende chemicaliën gebruikt die al bij het vervezelen
worden toegevoegd (Klingenberg, 1987; Bockhardt, 1993):
- Natronloog zorgt door verhoging van de pH tot pH 8-10 voor zwelling van de papiervezels
zodat de inktdeeltjes door de verminderde adhesie loslaten, Hoge concentraties loog kunnen
sommige inktbindmiddelen afbreken. Verder zorgt loog voor dispergering van de inktdeeltjes
in het water en voor desaggregatie van het papier in afzonderlijke vezels.
- Waterstofperoxide gaat vergeling van het ontinkte, hergebruikte papier tegen (bij
houtbevattende papiersoorten)
- Waterglas (NaSiO,) zorgt voor stabilisering van watersto~eroxideen dispersie van de inkt.
- DTPA (diethyleentriaminepenta-azijnzuur) bindt zware metalen en stabiliseert daarmee
waterstofperoxide. Ook wordt wel EDTA gebruikt.
- Oppervlakte-actieve stoffen zorgen voor een betere bevochtiging van de vezel, het loslaten
van de inkt door incorporatie van de inktdeeltjes in de micellen en de dispersie van de inkt.
Van sommige tensiden (in Europa vooral vetzuren met calciumionen) wordt gedacht dat ze
de inktdeeltjes hydrofoob maken waardoor de hechting van de inktdeeltjes aan de gasbellen
wordt bevorderd. Ook zorgt het vetzuur voor een stabilisatie van het schuim.
- Ook worden wel slijmbestrijdingsmiddelen gebruikt ter bestrijding van de groei van microorganismen, bijvoorbeeld indien het proceswater wordt hergebruikt (Regoort, 1992).
Producten die hiervoor worden gebruikt zijn oxidatoren zoals hypochloriet en chloordioxide
(I60%) en organische biociden (k 40%). Als organische biocide wordt vooral methyleenbisthiocyanaat (MBT) gebruikt. Ook worden isothiazoiinedenvaten en een thiazinederivaat
gebruikt (VROM,1986).
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3 Beschrijving toiletpapier
3.1 Marktsituatie
Toiletpapier is een droog papierproduct dat uit één of meerdere lagen bestaat. Volgens de
Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) werd in 1995 in Nederland
80.000 ton toiletpapier gebruikt (VNP, 1996b). Hiervan werd in 1993 ongeveer 80% door
Nederlandse fabrieken geproduceerd (VNP, 1994). In Nederland zijn er vier bedrijven die
toiletpapier produceren: Kimberly-Clark (voorheen Scott Page) te Gennep, Celtona te Cuyck,
Van Houtum Papier te Swalmen en Edet Nederland te Tilburg. Zij zijn allen lid van de VNP
(VNP 1996a).
Er bestaan verschillende soorten toiletpapier. Een onderscheid bestaat in het aantal lagen
(één-, twee- of drielagig), de kleur (wit, grijs, gekleurd, gedecoreerd) en het al dan niet
geparfumeerd zijn van het toiletpapier. Meerlaags toiletpapier wordt ook wel tissue toiletpapier
genoemd. Eénlaags toiletpapier wordt ook wel crepe toiletpapier genoemd. Crepe toiletpapier
hoeft niet altijd grijs van kleur te zijn. Wel is grijs toiletpapier altijd éénlaags. Het marktaandeel
van het éénlaagse (crepe) toiletpapier was ongeveer 25% in volume (Distrifood Nieuwsblad,
1992a) maar is dalende ten gunste van tissue en luxe 3-laags toiletpapier (Distrifood Nieuwsblad
1992b). De VNP meldt echter dat crepe papier nog steeds 25% van de markt uitmaakt, 2-laags
papier 65% en 3-laags papier 10% (VNP, 1996b). Ook is door de VNP een inschatting van de
marktaandelen gemaakt, onderscheidend naar de wijze van produceren (VNP, 1996~).Beide
schattingen zijn weergegeven in tabel 3.1. Volgens de VNP is het marktaandeel van het
toiletpapier op basis van virgin papier groeiende ten koste van het toiletpapier op basis van
oudpapier.
Tabel 3.1

Marktverdeling van toiletpapier naar uiterlijke kenmerken en naar wijze van produceren.

Uiterlijke kenmerken

Percentage

Productiekenmerken

Percentage

I-laags
2-laags
3-laags

25%
65%
I o?/o

virgin gebleekt (A)
ontinkt, gebleekt (B)
ontinkt, niet gebleekt (C)
niet ontinkt, niet gebleekt (D)

25%
53%

20%

3.2 Productie van toiletpapier
Nederlandse producenten van toiletpapier fabriceren vrijwel volledig (95%) op basis van
oudpapier. Van het in Nederland gebruikte toiletpapier bestaat echter 75% uit oudpapier en is
de overige 25% virgin papier, gemaakt van sulfaat- en sulfietcellulose (zie 2. I .2) (Perdijk, 1993).
Het oudpapier dat wordt gebruikt door de papierindustrie is afkomstig van de oudpapierhandel die het vanuit heel Europa importeert. Bij de oudpapierhandel wordt oudpapier in meer
dan 40 klassen gesorteerd met uiteenlopende reinheid en samenstelling. Houtvrije, weinig
bedrukte soorten vormen de top van de markt en ongesorteerd oudpapier van huishoudens de
onderkant. Afhankelijk van de beschikbare papiervewerkingstechnologie,de gewenste kwaliteit
van het eindproduct en het bruikbare vezelaandeel worden hieruit de te gebruiken papiersoorten
geselecteerd. Toiletpapier bevat in tegenstelling tot gemiddeld oudpapier geen tot zeer weinig
vulstoffen (ca. 0.07 gew.% in tegenstelling tot 10-35% bij oudpapier). Door de geringe
afmetingen van de vulstofdeeltjes en de korte vezels worden deze bij de productie van dunne
papieren, zoals de hygiënische papieren, niet opgenomen (VNP, 1996a).
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Van de geïmporteerde sulfaat- en sulfietcellulosevoor het virgin toiletpapier is een onbekend
gedeelte niet gebleekt en de rest chloorvrij of chloorarm gebleekt is (VNP, 1994).

Het verschil in wit of grijs toiletpapier wordt bepaald door de gebruikte kwaliteit van het papier
en de wijze van opwerken van het papier (zie tabel 3.2). Wit toiletpapier kan gemaakt worden
uit virgin papier, uit oudpapier dat is gebleekt of uit oudpapier dat is ontinkt. Grijs toiletpapier
wordt gemaakt van houthoudend ongebleekt oudpapier of van houthoudend (Iigninebevattend)
oudpapier dat niet is ontinkt (VNP, 1996c; Mölnlyke-Edet, 1994; Scott Page, 1994). Bij een
enkele fabrikant wordt houthoudend oudpapier gebleekt met waterstofperoxide waardoor het
papier een geelgrijze kleur krijgt (VNP, 1996~).Toiletpapier kan ondanks ontinkting toch een
grijze kleur hebben als de grondstof ook midden- en ondersoorten bevat.
Bleking tijdens de productie van toiletpapier uit oudpapier vindt in Nederland als apart proces
niet plaats. Bleken met chloorverbindingen komt in de Nederlandse hygiënebranche dus ook niet
voor. (Perdijk, 1993). Sommige witte papiersoorten bevatten optisch witmiddel (Consumentenbond, 1993).
Tabel 3.2

indeling van toiletpapier naar uiterlijke kenmerken en naar wijze van produceren.

Soort papier

Gebleekt

Ontinkt

Uiterlijk kenmerk

Virgin papier
Oudpapier
Oudpapier
Oudpapier

Ja
Ja
Nee

n.v.t

Ne
Ja

wit
wit of grijs
wit of grijs

Ne

Nee

grijs

3.3 Trends
Doordat het gebruik van oudpapier steeds meer wordt verhoogd, is verzachting van de tissue
steeds belangrijker geworden omdat oudpapier een minder zachte vezel produceert. Er zijn veel
verschillende producten (zowel wat chemisch type als werkwijze betreft) die voor de verzachting
gebruikt worden. Populair is het gebruik van een kationisch wateroplosbaar hydrofoob molecuul
dat zich bindt aan de vezel en interfereert met de bindingen in het papier. Hiervoor worden
vooral quaternaire ammoniumverbindingen gebruikt met lange hydrofobe ketens. Ook zal
waarschijnlijk het gebruik van additieven ter verbetering van de droog-papiersterkte verhogen
(kationisch zetmeel, natuurlijke plantaardige goms en acrylamidepolymeren) (Roberts, 1991 ;
Marton, 1991).

3.4 Miiieukeur toiletpapier
In zowel nationaal als Europees verband zijn de eisen voor een milieukeur voor toiletpapier
vastgelegd (EG, 1994; Stichting Milieukeur, 1996). Deze eisen hebben vrijwel alleen betrekking
op de productie van toiletpapier. Voor de productie worden eisen gesteld aan de inzet van
grondstoffen, het waterverbruik, het energieverbruik, de emissie van zwaveldioxide, de emissies
naar het water, de geproduceerde afvalstoffen en enkele overige aspecten.
In tabel 3.3 zijn de belangrijkste kenmerken van de Nederlandse milieukeur en de Europese
milieukeur opgesomd. Opvallend zijn de volgende verschillen:
- Binnen de Nederlands milieukeur mag alleen oudpapier als grondstof worden ingezet, terwijl
binnen het EG-ecolabel ook zuivere houtpulp gebruikt mag worden.
- Bij beide keurmerken worden eisen gesteld aan de emissies van COD tijdens de productie,
alleen ligt de Nederlandse grenswaarde een factor 1O lager dan de,Europese grenswaarde.
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Bij het EG-ecolabel wordt een grenswaarde gesteld aan de emissie van AOX terwijl dit in
de Nederlandse milieukeur vertaald is in een verbod op het gebruik van (chloorhoudende?)
bleekmiddelen.
Geheel gekleurd toiletpapier en het gebruik van optische witmiddelen is binnen de
Nederlandse milieukeur niet toegestaan terwijl hieraan binnen de EG geen eisen worden
gesteld.

Verder is binnen het Europees Ecolabel compensatie tussen criteria mogelijk, zolang de
drempelwaarde maar niet wordt overschreden. Binnen de Nederlandse milieukeur is geen
compensatie mogelijk.

Milieu-aspect

Criterium EG-ecolabel
per ton papier

Criterium Nederlands milieukeur
per lûûû vel

Grondstofinzet

zuivere houtpulp‘, uit papierafval
vervaardigde pulp of een mengsel
van beide

100 YOoudpapier waarvan 55% uit
midden- en ondersoorten volgens de
EG-standaardlijst

<2O m’

Waterverbruik
Energieverbruik

drempel: 0,5 ton olie-equivalent

< 10MJ

drempel: 3,O ton CO,
Emissie zwaveldioxide

drempel: < 10,O kg S

Emissies naar water

drempel: < 80 kg COD

< 2.6 gram COD’

drempel: < 0,5 kg AOX

gebruik bleekmiddelen niet toegesiaan

Afvalstoffen

drempel: < 0,4 ton

Overig

geheel gekleurd toiletpapier en
gebruik optische witmiddelen niet
toegestaan
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4 Resultaten en discussie
Om te kunnen beoordelen of de Verschillende productiewijzen van toiletpapier zoals weergegeven
in tabel 3.2, ook een effect hebben op het gehalte aan microverontreinigingen in het toiletpapier,
zijn verschillende analyses aan toiletpapier uitgevoerd. Deze analyses zijn uitgevoerd bij het
laboratorium van TAUW Milieu BV. In dit hoofdstuk zullen de resultaten van deze analyses
worden besproken. In paragraaf 4.1 wordt de keuze van de papiersoorten toegelicht. In paragraaf
4.2 worden de analyseresultaten besproken waarna in paragraaf 4.3 de mogelijke herkomst van
de verontreinigingen wordt weergegeven. Daarna volgt in paragraaf 4.4 een discussie van de
resultaten. Tot slot wordt in paragraaf 4.5 de berekening van de totale vracht aan
verontreinigingen vanuit toiletpapier gepresenteerd.

4.1 Keuze van papiersoorten
In totaal zijn drie meetrondes aan toiletpapier uitgevoerd. in de eerste meetronde (oktober 1993)
zijn drie toiletpapiersoorten geselecteerd op basis van uiterlijke verschillen in de kleur edof het
aantal lagen. In een later stadium zijn deze papiersoorten door de V N P ingedeeld naar het
onderliggende productieproces. In de tweede en derde ronde (november 1996 en februari 1997)
zijn respectievelijk vier en zes toiletpapiersoorten geselecteerd op basis van het productieproces
van het toiletpapier. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende marktaandelen van het
toiletpapier. In tabellen 4.1 en 4.2 zijn de verschillende gemeten papiersoorten weergegeven.
Tabel 4.1

Kenmerken van de papiersoorten in de verschillende analyserondes.
_

_

Monsternummer

Aantal lagen

1.1
I .2
1.3

3

_

_

~

Ontinkt

Gebleekt

1

grijs
wit
wit
wit

2.2
2.3
2.4
3.1

3.3
3.4

3.5
3.6

Overig

wit
wit
grijs

2

2.1

3.2

Kleur

ja
ja
nee
ja
ja
nee

nee
nee
nee
nee
nee
nee
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wit
wit
grijs
grijs
grijs
grijs

virgin papier

product met milieukeur
product met milieukeur
product met milieukeur

Tabel 4.2

Samenvattend overzicht van de verschillende gemeten papiersoorten.
~

~

-~

Meetronde

virgin,
gebleekt
n=l

B
ontinkt,
gebleekt
n=l

C
ontinkt,
niet gebleekt
n=8

D
niet ontinkt,
niet gebleekt
n=3

1
2
3

2.4

2.3

1 . 1 , 1.2, 1.3
2.2
3.1, 3.2, 3.4. 3.5

2.1.
3.3, 3.6

A

Alhoewel papiersoort 1.3 ontinkt is maar niet gebleekt, vertonen de analyseresultaten van deze
papiersoort grote afwijkingen met de andere in deze groep gemeten papiersoorten. Een mogelijke
verklaring hiervoor is de destijds (1993) gebmikte papiemachine, die inmiddels een grote
vernieuwing heeft ondergaan waardoor o.a. de ontinkting sterk verbeterd is (Celtona, 1996).
Aangezien deze papiersoort dus waarschijnlijk een verouderd beeld geeft, is besloten de
analyseresultaten van deze papiersoort buiten beschouwing te laten.

In tabel 4.3 is nog een overzicht opgenomen van de uitgevoerde analyses in de verschillende
meetrondes.
Tabel 4.3

Uitgevoerde analyses in de verschillende meetrondes.

Meetronde

Uitgevoerde analyses

1

Klassiek chemische analyses, metalen, organohalogeenverbindingen, aromatische en chloorhoudende oplosmiddelen, chloorfenolen, fenolen en standaard GC/MS onderzoek
Klassiek chemische analyses, metalen, organohalogeenverbindingen, chloorfenolen, fenolen en
standaard GCMS onderzoek
Metalen en organohalogeenverbindingen

2

3

4.2 Analyseresultaten
In tabel 4.4 zijn de belangrijkste analyseresultaten opgenomen. Voor een compleet overzicht van
alle analyseresultaten wordt verwezen naar bijlage 1. De analyseresultaten van de belangrijkste
microverontreinigingen zijn grafisch weergegeven in figuren 4.1 tím 4.6. In onderstaande
besprekingen zal alleen worden ingegaan op de analyseresultaten die vanuit milieuhygiënisch
oogpunt interessant zijn.
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Tabel 4.4
Papiersoort -+

De belangriikste
..
- - analyseresultaten van vier soorten toiletoaoier
A
virgin,
gebleekt
n= 1

Gehalte &

spreiding
I80
550
160

- 190
- 11
<0,5 - <5

36

9 - 35

OS
30
220
2100
<0,5
<0,5

8
8,4

03
12
<0,5

28
55
<I
160

'

58

33

2s
2,o
6
<o,1

'

87 - <350'
153 - 240'

18
<5

<o, 1

-

C
ontinkt,
niet gebleekt
n=7

B
ontinkt,
gebleekt
n= 1

<o, 1I
<I - 5

0,s - 3
3,s

- 15

1 0 , ~
<0,5 < I
5 23'
85 300'

-

-

-

1,2 - <28'
<0,6
<0,6'
<0,6 - <0,8'
á0,6 - <1,0'
<0,6 - 3,l'
3,2 - 15,4'
<0,6'
310 - 3100'
<I0 - <24'
< I - 40'
34 - 206'

D
niet ontinkt,
niet gebleekt
n=3

-

spreiding

gem'.

930'
75d
110- 140
7,O 12

n.v.t.
n.v.t.
123
8,8

<5'

4

<o, 1

<o, 1

<o, I

1,8
1,3
72
n.v.t.
0,6

6-9
3,s 6
29 - 37
<0,i3
1,0 1,5
28 - 345
340 - 380'
3300 - 4200'

gem.
<200
192
I32
68
2
21

10

161
17,4
<0,6
<0,6
0,7
0,7

194
10
0,6
1080
19
22
125

-

36 - 60

-

-

<0,5

03
15

13
3,6
16
<0,5

65
160'
Cl

I20

50

7
4s
32
n.v.t.
1,3
31
367
3733
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Alleen resultaten bekend van 1.1, 1.2 en 2.2
Alleen resultaten bekend van 2.2, 3.1, 3.2, 3.4 en 3.5
Alleen resultaten bekend van 2.1
Alleen resultaten bekend van 2.2
Alleen resultaten bekend van 2.1, 3.3 en 3.6

Zware metalen
Uit de tabel en de figuren 4.1 en 4.2 kan worden afgeleid dat het gehalte aan de zware metalen
chroom, nikkel, lood, koper en zink in het niet ontinkte, niet gebleekte toiletpapier (D) hoger
lijkt te zijn dan in de overige papiersoorten. Tussen de overige drie papiersoorten bestaat geen
duidelijk verschil. Het virgin papier (groep A) lijkt echter iets lagere gehalten aan lood, koper
en strontium te bevatten. De gehalten voor papiersoort A en B zijn echter op één meting
gebaseerd zodat hieraan niet te veel waarde gehecht mag worden. De verschillen tussen
papiersoort C en D lijken wel met zekerheid te bestaan.
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A
u'

5

E

0

~

CIA: virgin, gebleekt

I a B : ontinkt, gebleekt

4

I
I

3

I WC: ontinkt, niet gebleekt

2

1 WD: niet ontinkt,
niet g e b l e e e
-- --__
L
.
-

1
O

-t

As
Figuur 4.1

Cd

De gehalten van

2-

+

1

Cr

Hg

zes prioritaire

i-

Ni

Pb

mare.metalen in het toiletpapier.

50:

- -______

BIB: ontinkt, gebleekt

MC:ontinkt, niet gebleekt

Cu
Figuur 4.2

Sr

Zn

De gehalten van drie overige zware metalen in het toiletpapier.

IJzer en aluminium
De gehalten ijzer en aluminium zijn hoger voor de papiersoorten die zijn afgeleid van oudpapier
(B, C en D) dan voor het virgin toiletpapier (A). Van de papiersoorten die zijn afgeleid van
oudpapier lijkt groep D hogere gehalten van beide metalen te bevatten.

-E

4000

T

I

E

4

r

a

u'

-__

CIA: virgin, gebleekt

2000
1500

1

BIB: ontinkt, gebleekt
WC. ontinkt, niet gebleekt

IUD: niet ontinkt, niet gebleekt
__-i__-

O

Fe

Figuur 4.3

AI

De gehalten aan ijzer en aluminium in het toiletpapier.

18

Organohalogeenverbindingen
Wat het gehalte aan AOX betreft heeft het gebleekte virgin toiletpapier (A) een hoger gehalte
dan de overige papiersoorten. Wel moet bedacht worden dat dit gehalte maar op één meting
gebaseerd is. Voor het EOX-gehalte lijkt geen verschil te bestaan tussen de verschillende
papiersoorten.
De AOX-analyse is uitgevoerd overeenkomstig de Duitse norm DIN 38414 Teil 18: Schlamm
und Sedimente (gruppe S), bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen
(AOX) (S 18). Om te verifiëren in hoeverre anorganisch chloor de AOX-bepaling kan
beïnvloeden is van een mengmonster toiletpapier de AOX-waarde bepaald volgens de normale
methode. na uitschudden met demiwater en bij directe verbranding (bijlage 2).

1 U A vtrgtn, gebleekt
7

-

'OB.
ontinkt, gebleekt

~

I

I

WC: ontinkt, niet gebleekt
100

.D.

niet ontinkt. niet sebleekî

i

50
O

-1

EOX

AOX

Dc gehalten aan organdralogctnvcrbináidingcn

Figuur 4.4

in het toiletpapiCr.

Fîalaten
Voor het gehalte ftaiaten worden wel verschillen gevonden tussen de verschillende papiersoorten.
Vooral diisobutylftalaat, dibutylftalaat en bis(2-ethylhexy1)ftalaat) (DEHP) zijn in het papier
aangetroffen. Het is echter niet mogelijk een relatie te leggen met het productieproces.

___

kÏÄi virgin, gebleekt

/EIS: ontinkt, gebleekt

I .C: ontinkt, niet gebleekt
!.--___--..D: niet ontinkt, niet gebWJ
5

O
DMP

DEP

DIEP

BBP

DEP

DEHP

DOP

DMP:dumthylftalaat, DEP: diethylftalaar, DIBP: diisobutylfìalaat, DBP: dibutylftalaaf DEHP: Bis(2cthylhexyl)ftaiaat,
DOP: Di-n-octylfìalaat
Figuur 4.5

D e gehalten aan ftalaten in het toiletpapier.
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Overige microverontreinigingen
Voor de gehalten aan de overige microverontreinigingen is het moeilijk een trend te ontdekken.
Afwisselend lijkt de ene of de andere papiersoort het hoogste gehalte aan deze overige
verontreinigingen te bevatten. Ook hier is het niet mogelijk een relatie te leggen met het
productieproces.
1200
M

. . .-

U A : virgin, gebleekt
mB: ontinkt, gebleekt
WC: ontinkt. niet gebleekt

MD:
niet gebleekt
____niet ontinkt,
_
..
-

Figuur 4.6

De gchaitcn aan overige mimvmntrcinigingem in het toiletpepier.

Uitloging metalen
In de eerste meetronde is ook gekeken naar de uitloging van de microverontreinigingen uit het
toiletpapier door het papier op te lossen in water. Het percentage uitloging ten opzichte van de
totale hoeveelheid microverontreiniging is weergegeven in tabel 4.5.
Tabel 4.5

Uitloging van de microverontreinigingen uit het toiletpapier.

Verbinding

Uitloging (Yo)

As
Cd
Cr
Cu
Ni
Pb

<2,0 - >3,8

Zn

AOX
EOX
dimethyltìalaat
diethylftalaat
diisobutylfialaat
dibutylftalaat
benzylbutylftalaat
bis(2ethylhexyl)ftalaat
di-n-octylftalaat
PCP
4-chloor-3-methyl fenol
2,4,6-trichloorfenol
fenol

?

2,5 - 40.5
0,2 - 3,9
<0,8 - >1,4
0,6 - >1,3
<4,2
0,4 - 3,O
0,4 - 3,O
> 1,s

> 15,3
> 40,;
5,1 >18,3
?

-

<3,4
?
> 13,6

48,l
<1,6
1,8

- 19,4
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Uit deze resultaten blijkt dat het percentage uitloging voor de zware metalen over het algemeen
varieert tussen de 1% en 5%. Een uitzondering wordt gevormd door Cr, waar het percentage
uitloging veel hoger kan zijn (tot 40%). Voor de ftalaten, PCP en fenol ligt het percentage
uitloging rond de 15%. Voor een enkele ftalaat kan het percentage uitloging echter oplopen tot
meer dan 40%. Voor 4-chloor-3-methylfenol wordt een vrij hoog percentage uitloging gevonden
(48%), terwijl voor 2,4,6-trichloorfenol het percentage uitloging veel lager is ( c l ,6%). Voor
cadmium, benzylbutylftalaat en di-n-octylftalaat is het percentage uitloging onduidelijk vanwege
de weergave van de meetgegevens.
Producten met miiieukeur
De producten met een milieukeu. (analysenummers 3.3, 3.4 en 3.5) vertonen binnen de groep
waarin ze thuishoren geen afwijkende (positieve dan wel negatieve) gehalten aan
microverontreinigingen (zie bijlage 1).

4.3 Herkomst verontreinigingen
Reeds in 1986 zijn in Duitsland analyses uitgevoerd aan de gehalten van zware metalen in de
verschillende fasen van de papierproductie, in de gebruikte hulpstoffen, in oudpapier en in
toiletpapier zelf (Hamm e.a., 1986). Daarnaast zijn er analyses bekend van het AOX-gehalte van
verschillende producten (waaronder toiletpapier) (Laschka en Trumpp, 1991; Dierschke e.a.,
1994; Elf Atochem, 1995). Tevens zijn er metingen uitgevoerd naar het gehalte aan zware
metalen in inkten (Donvito e.a., 1992). De resultaten van deze analyses zullen worden besproken
in relatie met de in dit onderzoek uitgevoerde anlyses aan toiletpapier.
4.3.2 Verontreinigingen in oudpapier

De analyseresultaten uit Duitsland van 1986 (Hamm, 1986) van hout, houtstof (na ontschorsing)
en celstof (na ontsluiting) zijn weergegeven in tabel 4.6, aangevuld met gemeten AOX-gehalten
in twee verschillende soorten pulp (Patt and Kordsachia, 1991).
Tabel 4.6

Gehalten zware metalen e n AOX in hout, houtstof en celstof (Hamm, 1986; Patr and Kordsachia,
1991).

Metaal (mfig) +
Product .1

Hg

Cd

Pb

Cr

Cu

Ni

HOUI- (spar)

<0,03

0,25

0,6

1,o

0,8

<1,5

HOUTSTOF
ongebleekt
gebleekt

<0,03
<0,03

0,l
0,2

1,3
1,8

0,5
0,7

<0,05

<0,05
<0,05
<0,05

<0,20
<0,20
<0,20

1,75-5,,5
<0,20
0,45-1,05

CELSTOF
beriúden,suifaat
berk/den,sulfaat,gebleekt
spar/beuk,(Mg>sulfiet,gebleekt

sparibeuk,Ca-sulfiet,gebleekt

<0,05
<0,05

zachthout, gebleekt
hardhout, gebleekt

AOX

1500-1oooO
1000-5000

Uit dit onderzoek bleek dat in het hout zelf, de gehalten kwik en nikkel zich onder de
detectiegrens bevinden. Het gehalte cadmium ligt rond de 0,25 mgkg terwijl de gehalten aan
lood, chroom en koper tussen 0,6 en 1,0 mgkg liggen. Voor de houtstof liggen deze gehalten
in dezelfde orde van grootte. Tussen de gehalten aan zware metalen in de gebleekte houtstof en
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de ongebleekte houtstof lijkt weinig verschil te bestaan. De celstof die ontstaat na ontsluiting van
het hout met sulfaat of sulfiet en eventuele bleking bevat nog slechts zeer lage gehalten aan
zware metalen. Een uitzondering wordt gevormd door het chroom, dat waarschijnlijk een gevolg
is van corrosie in de bleekunit waarbij chroom vrijkom: (Hamm e.a., 1986). De AOX-gehalten
zijn in vergelijking met de gehalten zware metalen erg hoog. Tussen de beide geanalyseerde
celstoffen van verschillende houtsoorten lijken geen verschillen te bestaan.
Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de verontreiniging in de primaire pulp geen
belangrijke bijdrage kan vormen aan een uiteindelijke verontreiniging in het toiletpapier met
kwik, cadmium en lood. Dit lijkt wel te gelden voor het AOX-gehalte in celstof na bleking.

4.3.2 Verontreinigingen in oudpapier
De analyseresultaten uit Duitsland van 1986 (Hamm, 1986) van verschillende soorten oudpapier
en toiletpapier met een hoog of laag aandeel oudpapier zijn weergegeven in tabel 4.7. Tevens
is in deze tabel de verontreiniging van toiletpapier met AOX aangegeven zoals die in
verschillende onderzoeken is bepaald (Hagendorf, 1992; Dierschke e.a., 1994; Elf Atochem,
1995).

MetaaV AOX (mgkg)
Product .1

+

Hg

Cd

Pb

Cr

0,07

0,3
0,2

Cu

Ni

Zn

15
15

5

7

20
300

AOX

OUDPAPIER
warenhuizen
kranten
geïllustreerd
gesorteerd gemengd
gebruikt goikarton

TOILETPAPIER
zonder oudpapier
met hoog aandeel oudpapier
ongespecificeerd

0,09

0,5

25
5
40

O,]
0,Oó

f0,5

35

110
5
20
9

+0,2

25

10

<0,05

12
I10

4
8

<0,05

0,04
O,]

0,l

2,6-7,4

Bij vergelijking van de verschillende soorten oudpapier valt op dat krantenpapier het laagste
gehalte aan verontreinigingen lijkt te hebben, terwijl geïllustreerd papier het hoogste gehalte aan
cadmium, lood en chroom bevat. Het bedrukte papier heeft in vergelijking met het onbedrukte
papier geen hoger gehalte aan microverontreinigingen. Dit zou betekenen dat het gebruik van
pigmenten niet gepaard gaat met een verhoging van het gehalte aan deze zware metalen in het
oudpapier. Wel worden in de VS in de weekenduitgaven van kranten gehalten koper en zink
aangetroffen die een factor drie tot vier hoger zijn dan de doordeweekse uitgaven. Vermoed
wordt dat dit wel een gevolg is van het gebruik van meer kleurstoffen voor de weekenduitgave
(Hulskotte en Brouwer, 1996).
Uit de vergelijking van toiletpapier met geen of een hoog aandeel oudpapier kan worden
opgemerkt dat in toiletpapier met oudpapier voor de meeste zware metalen een hoger percentage
gevonden wordt. Alleen voor koper en nikkel worden geen verschillen gevonden. Het is echter
onduidelijk of het oudpapier ontinkt was of niet.
Uit de analyses van het niet gespecificeerde toiletpapier blijkt dat in vergelijking met dit
onderzoek de gehalten aan AOX in tabel 4.7 veel lager zijn.
Uit deze resultaten kan worden geconcludeerd dat oudpapier een bron kan vormen voor de
verontreiniging van toiletpapier met lood, chroom en zink. Daarnaast lijken pigmenten een bron
te kunnen vormen van de verontreiniging met koper en zink. De gehalten aan koper en nikkel
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lijken niet aan de verwerking van oudpapier gerelateerd te kunnen worden. Voor AOX is op
basis van deze resultaten geen relatie mogelijk met het productieproces.

4.3.3 Verontreinigingen in inkt
Door de verschillende stromen na het ontinktingsproces te analyseren op zware metalen kan
worden nagegaan in hoeverre de inkt een mogelijk bron van de verontreiniging van toiletpapier
met zware metalen kan vormen. De verdeling van de verschillende metalen tussen een algemeen
papierproduct en het slib en effluent is weergegeven in tabel 4.8 (Mjöberg, 1993). Uit deze tabel
blijkt dat de verdeling van de metalen tussen het papier en de overige stroom sterk afhankelijk
is van het metaal. Voor Cr, Ni en Pb blijft het grootste deel (70-84%) aan het papier gehecht.
Voor Cu wordt echter het grootste deel (80%) door ontinkting verwijderd en via het effluent of
ontinktingsslib afgevoerd. Voor Cd blijft ongeveer 40% aan het papier gehecht.

-+

Cr

Cu

Papier
Ontinktingsslib
Slib in effluent
Effluent
Anders

70

20
68
9

84

2
1

5

2

Metaal (%o)
Stroom .1

Ni

Pb

Cd

~~

18

8
2
2

6
3

83
II

41
7

4

I

23
24

1

4

Door Hulskotte en Brouwer (1996) is een koper- en zinkbalans opgesteld specifiek voor sanitair
papier. Hieruit blijkt dat het grootste deel van beide metalen wordt verdeeld over het papierproduct, het ontinktingsslib en het zuiveringsslib van de papierproducent (zie tabel 4.9). Uit deze
tabel blijkt tevens dat door de opwerkingsprocessen (vooral ontinkting) koper efficiënter uit de
grondstoffen wordt afgescheiden dan zink (Hulskotte en Brouwer, 1996).
Tabel 4.9
Metaai (?h)+
Stroom .1

OUTPUT
Product
Rejects
Ontinktingsslib
Papierresidu
Awzi-slib
Afvalwater

Koper en zinkbalans bij sanitair papier en tissues.
Cu

Zn

26,3
03

41,O
1,4

30,4
2-3
39,s
0,6

25,3
1,7
29,5
1,I

Tevens blijkt uit analyseresultaten van ontinktingsslib (Huizinga e.a, 1992: overzicht uit 1985)
dat door ontinkting veel zware metalen maar ook EOCI, benzinederivaten en PCB’s verwijderd
kunnen worden. Deze verbindingen zijn dus mogelijk in inkt aanwezig. Ook hogere vetzuren,
oppervlakte-actieve stoffen, weekmakers (ftaiaten) en hogere alkanen worden soms in het
ontinktingsslib aangetroffen.
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4.3.4 Verontreinigingen in de gebruikte hulpstoffen
De verontreiniging van een aantal hulpstoffen en vulstoffen met zware metalen is weergegeven
in tabel 4.10.
Uit deze tabel blijkt dat bij de hulpstoffen vooral het loodgehalte van het onderzochte
aluminiumsulfaat en het chroomgehalte van het onderzochte natriumaluminaat belangrijke
bronnen van deze zware metalen kunnen zijn. Bij de vulstoffen kan vooral het lood- en
chroomgehalte van het gebruikte kaoline een belangrijke bron van verontreiniging zijn.
Opgemerkt wordt dat toiletpapier vrijwel geen vulstoffen bevat.
Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de verontreiniging van hulpstoffen met
lood ep chroom een mogelijke bron vormen voor de aanwezigheid van deze m a r e metalen in
toiletpapier.

Metaal (mgkg)
Product &

-+

Hg

Cd

Pb

Cr

<0,02
<0,02
<0,02

<0,05
<0,05

0.70
33,O
0,20
<0,20
0,68
<0,20
<0,20

HULPSTOFFEN
Aluminiumsulfaat
Natriurnaluminaat
Natronloog (27%)
Waterstofperoxide
Waterglas
Slijmbestrijdingsmiddel
Dispergeermiddel
Kleurstof
Lijmstof

<0,02
<0,02

<0,02
<o,o1
C0.02

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,01
<0,05
<0,05

68,O
<0,20
1,23
<0,20
0,67
<0,20
0,90
0,90
1,80

VULSTOFFEN
Kaoline i
Kaoline i1
Kaoline 111
Calciumcarbonaat
Titaandioxide

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

28,O
27,O
332
1,O
21,o

0,50

0.50

4.4 Discussie en conclusies analyseresultaten
Het is niet goed mogelijk om een duidelijke relatie te leggen tussen de verschillende
productieprocessen van de vier soorten toiletpapier en de aangetroffen verontreinigingen. Deze
conclusie werd eveneens getrokken bij een onderzoek van Scott Paper (Kybert, 1993). Hieruit
bleek dat de kwaliteit van de pulp niet zozeer werd bepaald door het onderliggende productieproces maar veel meer gerelateerd was aan de desbetreffende toeleverancier van de pulp.
Toch zal in de discussie getracht worden voor de in het toiletpapier aangetroffen
verontreinigingen te inventariseren wat de mogelijke bronnen voor deze verontreinigingen in het
toiletpapier kunnen zijn, en welke productieprocessen hierop van invloed kunnen zijn.
Uit de analyseresultaten lijkt te kunnen worden afgeleid dat door de ontinkting van hLi
toiletpapier een groot deel van de zware metalen uit het papier verwijderd wordt en via het
ontinktingsslib wordt afgevoerd. Volgens tabel 4.6 - 4.10 zou dit het geval kunnen zijn voor
koper en zink en in mindere mate voor chroom, nikkel, lood en cadmium.
Uit het onderzoek van Hulskotte en Brouwer (1996) blijkt dat de belangrijkste bron voor
koper in sanitair papier gevormd wordt door de drukinkt. In mindere mate zijn echter ook
vulstoffen en coatings verontreinigd met koper. Dit komt overeen met de analyseresultaten waar
belangrijke verschillen werden gevonden tussen wel en niet ontinkt toiletpapier.
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Het zink dat in het papier wordt aangetroffen zou vooral afkomstig zijn van de vulstoffen
en coatings (Hulskotte en Brouwer, 1996). Volgens tabel 4.7 zou oudpapier een belangrijke bron
vormen. In het verleden was zinkwit een vulstof (witmaker) voor papier en kan dus bij de inzet
van oudpapier nog in het toiletpapier voorkomen. Voor zink werden echter in de analyse geen
duidelijke verschillen gevonden tussen het virgin toiletpapier en het toiletpapier op basis van
oudpapier. Wel werd een verschil gevonden tussen wel en niet ontinkt toiletpapier. Dit zou erop
duiden dat toch de drukinkt een belangrijke bron van de verontreiniging van papier met zink zou
moeten zijn.
Het gebruik van lood en chromaten in drukinkten is in de jaren '70 en '80 afgebouwd. Lood
en chroom worden echter nog wel in het toiletpapier aangetroffen, mogelijk als gevolg van het
gebruik van oudpapier (zie tabel 4.7), gecombineerd met het gebruik van hulpstoffen die met
lood en chroom verontreinigd kunnen zijn (zie tabel 4.1 O). Het vroegere gebruik in drukinkten
zou een verklaring kunnen vormen voor de verschillen die bij de analyse tussen ontinkt en niet
ontinkt papier werden gevonden. Vulstoffen, die ook een bron van chroom en lood kunnen zijn,
worden vrijwel niet gebruikt bij de productie van toiletpapier.
Het gebruik van cadmium en kwik is in de jaren '50 en '60 afgebouwd. Beide verbindingen
konden niet in toiletpapier gedetecteerd worden.
Strontium kan in pigmenten voorkomen. Vooral in rode pigmenten kunnen strontiumgehalten
van f 1000 ppm (polyamide laminaatinkten) aanwezig zijn (Donvito e.a., 1992). Aangezien
strontium echter niet een veelgebruikte verbinding lijkt, is het gevonden gehalte in toiletpapier
erg hoog. Bovendien lijkt er geen duidelijk verschil te bestaan tussen ontinkt en niet ontinkt
toiletpapier.
Momenteel is er een trend naar het gebruik van inkten zonder metalen. Dit zal resulteren in een
verlaging van de emissies van metalen in ontinktingsinstallaties (Mjöberg, 1993). Daarnaast heeft
de papier- en kartonindustrie middels een intentieverklaring (Anonymus, 1996) afgesproken de
emissie van koper, kwik, zink, lood en chroom met 50-85% te reduceren in het jaar 2000 ten
opzichte van 1985 en met 70-85% in het jaar 2010 ten opzichte van 1985. De V N P zal samen
met de pigmentindustrie, inktproducenten en grafische industrie bekijken wat de mogelijkheden
hiervoor zijn (Milieumarkt, i 996).
Het aluminium dat in het papier wordt aangetroffen is mogelijk gerelateerd aan het gebruik van
aluminiumverbindingen als retentiemiddel. Aluminiumsulfaat wordt ook gebruikt bij de natte
lijming van papier (Regoort, 1992). Er lijkt een relatie te zijn tussen het gebruik van oudpapier
en de verontreiniging met aluminium (Huizinga, 1992). De oorsprong hiervan is echter niet
duidelijk. Inderdaad werd in de analyse bij toiletpapier op basis van virgin papier een veel lager
gehalte aluminium gevonden dan bij de soorten op basis van oudpapier.
Papier bevat over het algemeen ook grote hoeveelheden ijzer, die afkomstig kunnen zijn van
de procesinstallaties en van het water dat gebruikt wordt bij de bereiding van papier. In het
virgin papier werd een lager gehalte aan ijzer aangetroffen dan in het toiletpapier op basis van
oudpapier. De achtergrond hiervan is onduidelijk.
De verontreiniging van papierproducten met AOX is veelal het gevolg van de bleking van
het papier met chloorverbindingen of gebruik van oudpapier dat in de vorige levenscyclus is
gebleekt. Van de gebleekte papiersoorten bevatte echter alleen het virgin gebleekte papier een
hoger gehalte AOX. Daarnaast is van een aantal hulpstoffen uit de literatuur bekend dat zij een
bijdrage kunnen leveren aan in afvalwater voorkomende organisch gebonden chloorverbindingen
(Regoort, 1992). Zo dragen bijvoorbeeld de polyamide-epichloorhydrineharsen,die de sterkte
van het papier als het nat is verhogen, bij tot meetbare verontreinigingen van het papierproduct
met AOX. Opvallend is wel dat de gemeten AOX-concentraties soms veel hoger zijn dan
hetgeen bekend is uit de openbare literatuur. Om deze reden is achteraf nagegaan in hoeverre
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anorganisch chloride is meebepaald tijdens de AOX-analyse (bijlage 2).
Ftalaten kunnen in ontinktingsslib worden aangetroffen. Deze kunnen afkomstig zijn van de
inkt of de toegepaste hulpstoffen bij het ontinkten. Tussen de verschillende papiersoorten
(welhet ontinkt) werd echter geen duidelijk verschil aangetroffen. Bovendien waren de
gevonden gehalten, in vergelijking met zware metalen die uit inkt afkomstig kunnen zijn (zoals
koper) wel erg hoog. De verontreiniging met ftalaten is dan ook zeer waarschijnlijk niet
afkomstig van verontreiniging van papier met inkt of het proces van ontinkten. Ook voor
uitloging vanuit de verpakking lijken de gevonden gehalten erg hoog. Opgemerkt dient te
worden dat de analysemethode voor ftalaten erg gevoelig is voor contaminatie, zodat ook deze
mogelijkheid niet moet worden uitgesloten.
Chloorfenolen worden in de Nederlandse papier- en kartonindustrie als sinds tientallen jaren
niet meer toegepast. In het afvalwater van de papierindustrie was echter in 1985 nog wel
pentachlooríenol (PCP)aanwezig (Sloof e.a., 1990). Ook in de in dit onderzoek uitgevoerde
analyses van toiletpapier werd PCP nog aangetroffen. Mogelijk is dit afkomstig van het gebruik
van PCP als slijmbestrijdingsmiddel in Nederland in het verleden of het gebruik van PCP in het
buitenland. Ook is PCP in het verleden wel gebruikt als conserveringsmiddel voor hulpstoffen
(Regoort, 1992). Het is echter op basis hiervan onduidelijk waarom het niet ontinkte papier een
veel hoger gehalte aan PCP’s lijkt te bevatten.
PCB’s en andere chloorfenolen kunnen mogelijk als verontreinigingen voorkomen in de
grond- en hulpstoffen. Tot 197011971 bevatte zelfcopiërend papier PCB’s. Door het opruimen
van oude archieven is het mogelijk dat deze verbindingen nog in het oudpapier voorkomen. Er
worden geen PCB-bevattende hulpstoffen gebruikt in de papierindustrie (Regoort, 1992).
Chloorfenolen (en tevens chloorligninen, chloroform, dioxinen en dibenzofuranen) kunnen als
verontreiniging in geïmporteerde gebleekte pulp voorkomen als gevolg van bleking met
elementair chloor. De gehalten aan gechloreerde organische verbindingen (waaronder
chloorfenolen), afkomstig van geïmporteerde gebleekte pulp zullen naar verwachting verder
afnemen door internationale trends bij bleekprocessen. Wederom werd vooral in het nietontinkte, niet gebleekte papier en hoger gehalte aan 2,4,6-trichloorfenol aangetroffen.
De herkomst van fenol in toiletpapier is onduidelijk. Vooral in het niet ontinkte, niet
gebleekte papier werd een hoger gehalte fenol aangetroffen.
De verontreiniging van toiletpapier met sulfaat zou vooral afkomstig moeten zijn van het
zwavelzuur dat voor correctie van de zuurgraad bij o.a. de ontinkting van oudpapier, wordt
gebruikt. Ook wordt wel aluin ingezet voor lichtzure procescondities (Huizinga, 1992). Vreemd
genoeg werd vooral bij het niet-ontinkte, niet gebleekte papier een hoog gehalte aan sulfaat
aangetroffen. Wel was het gehalte sulfaat bij het ontinkte papier hoger dan bij het virgin papier.
Uit bovenstaande kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de verontreiniging van het
toiletpapier met koper, lood en chromaten afkomstig is van de drukinkt bij het gebruik van
oudpapier. Waarschijnlijk is dit ook de oorzaak voor de verontreiniging met zink, alhoewel dit
volgens de literatuur vooral gerelateerd zou moeten zijn aan vulstoffen, coatings of het gebruik
van oudpapier.
De verontreiniging van papier met AOX en chloorfenolen zou vooral gerelateerd zijn aan de
bleking van het papier met chloorbleekmiddelen of het gebruik van eerder chloorgebleekt
oudpapier.
De verontreiniging van het papier met aluminium en ijzer zou vooral gerelateerd zijn aan het
gebruik van oudpapier. De reden hiervan is echter onduidelijk.
De herkomst van de verontreiniging van het toiletpapier met strontium, PCP’s, sulfaat,
fenolen en ftalaten is onduidelijk.
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4.5 Berekening van de vracht aan microverontreinigingen
Op basis van de analyseresultaten (tabel 4.4)en de marktsituatie (tabel 3.1) is een berekening
uitgevoerd van de totale vracht aan microverontreinigingen door het gebruik van toiletpapier.
Vervolgens is de vracht van de verschillende microverontreinigingen gerelateerd aan de totale
lozing van deze microverontreinigingen via huishoudelijk afvalwater. De gegevens hiervoor zijn
afkomstig van metingen van het RIZA (zie bijlage 3). De resultaten zijn weergegeven in tabel
4.11.
Tabel 4.1 1

De totale vracht aan microverontreinigingen vanuit toiletpapier.

~~

Bijdrage toiletpapier
Totale emissie uit
toiletpapier (kg)

Totale emissie uit
huishouden (ton)

AOX
EOX

13.400
820

As

85-215

54
14
3s

Zn

2400
200

Verontreiniging

Pb
Cr
Cu
Ni
Cd

AI
Sr
Fe
PCP
4-cloor-3-methyl fenol
2,4,ó-trichloorfenol
Fenol
DiethylRalaat
Diisobutylftalaat
Dibutylftalaat
Bis(2-ethylhexyl)fìalaat (DEHP)

110.500
1070
13.900

110

< I
3

?

?

67

21
< I

0,18 - 0,40
O 1,4
o, 1

12

-

3s
1,o

95
8 - 25
I ,2
2,4
16

8,l
40 - 50
450

930
800

25
6

4-2
0,7
4.000

13

13

<8

huishouden (Yo)

2,5
2
2
9
< I

150

160
850
55

aan totaal uit

-8

1

<1-100
1
< I
< I
38
39
5

Uit deze tabel valt op dat vooral de bijdrage van toiletpapier aan de verontreiniging van het
huishoudelijk afvalwater met AOX, ijzer, diisobutylílalaat en dibutylílalaat aanzienlijk is (2 139%). Ook de bijdrage van toiletpapier aan de verontreiniging van huishoudelijk afvalwater met
EOX, chroom en DEHP
is noemenswaardig (>5%). De bijdrage van de overige
verontreinigingen varieert van < 1-3%.
Er moet echter bedacht worden dat het hier een bijdrage betreft aan het ongezuiverde
huishoudelijke afvalwater. Van de zware metalen (met uitzondering van chroom) zal, gezien hun
lage percentage uitspoeling vanuit het toiletpapier (zie tabel 4.9,het grootste deel metalen (9599%) gehecht blijven aan het vezelmateriaal en via de voorbezinking in de
riooIwaterzuiveringsinrichting verwijderd worden. Slechts een zeer klein deel van deze zware
metalen in het toiletpapier zal uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht komen. Hetzelfde geldt
voor AOX en EOX-waarden. De opgeloste hoeveelheid AOWEOX is slechts een enkel procent
ten opzichte van de totale geanalyseerde hoeveelheid in toiletpapier. Van de flalaten, fenol, PCP
en 4-chloor-3-methylfenol loogt wel een aanzienlijk deel uit en zal, afhankelijk van de
verwijdering door de rwzi, wel een emissie naar het oppervlaktewater plaatsvinden.
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5 Conclusies en aanbevelingen
In dit onderzoek is gekeken naar de bijdrage van toiletpapier aan de vracht
microverontreinigingen, die in huishoudelijk afvalwater aanwezig is.
Het in Nederland gebruikte toiletpapier is voor 75% vervaardigd uit oudpapier en voor 25% uit
virgin papier (sulfaat- of sulfíetcellulose). Van het toiletpapier op basis van oudpapier is het
grootste deel alleen ontinkt (53%), een kleiner deel niet ontinkt (20%) en een zeer klein deel
ontinkt en gebleekt (2%).
Bij de analyse van toiletpapier op de aanwezigheid van microverontreinigingen lijkt
toiletpapier op basis van niet ontinkt, niet gebleekt papier een hoger gehalte aan zware metalen
te bevatten dan andere papiersoorten.
Door ontinkting van het papier kan de verontreiniging van het toiletpapier met zware metalen
(vooral koper) verminderd worden en kan de verontreiniging geconcentreerd via het
ontinktingsslib worden afgevoerd.
Het gebruik van oudpapier lijkt in ieder geval te leiden tot hogere gehalten aan ijzer,
aluminium, fenol en chloorfenolen (o.a. PCP) in het toiletpapier. De achtergrond hiervan is
echter niet duidelijk. Daarnaast lijkt voor vrijwel alle gemeten verontreinigingen (behalve AOX
en zink) het gehalte in virgin papier lager dan in oudpapier. Door de verwachtte toename van
het gebruik van virgin papier zal de vracht aan microverontreinigingen vanuit toiletpapier verder
dalen.
Bleking met chloorbleekmiddelen of het gebruik van eerder chloorgebleekt oudpapier zou
een belangrijke bijdrage kunnen vormen aan de verontreiniging van toiletpapier met AOX.
De bijdrage van toiletpapier aan de verontreiniging van huishoudelijk afvalwater met AOX, ijzer,
diisobutylftalaat en dibutylftalaat varieert van 20-40% terwijl de bijdrage aan de verontreiniging
met EOX, chroom en DEHP ook noemenswaardig is (>5%). De bijdrage van toiletpapier aan
de verontreiniging van huishoudelijk afvalwater met andere verontreinigingen is veelal kleiner
dan 1%; in een enkel geval kleiner dan 3%.
Het verdient aanbeveling de verontreiniging van toiletpapier met ftalaten (met name
diisobutylftalaat en dibutylftalaat) nader uit te zoeken zodat duidelijk wordt waar deze
verontreiniging door veroorzaakt wordt.
Ten tweede verdient het aanbeveling nadere analyses uit te voeren naar het AOX-gehalte in
toiletpapier. Met name het schijnbare verschil tussen het virgin papier en het toiletpapier op basis
van oudpapier zou nader onderzocht kunnen worden. Tevens zou een verklaring gezocht dienen
te worden voor de hoge gehalten aan AOX die in het toiletpapier werden aangetroffen in
vergelijking met bekende waarden vanuit de literatuur.
Voor het gebruik van toiletpapier zelf verdient het aanbeveling om het gebruik van niet
ontinkt toiletpapier op basis van oudpapier zoveel mogelijk af te raden. Door ontinkting kan het
grootste gedeelte aan zware metalen en overige microverontreinigingen geconcentreerd worden
en via het ontinktingsslib worden afgevoerd. De bijdrage van toiletpapier aan de diffuse
verspreiding met deze verontreinigingen zou daarmee gereduceerd kunnen worden. In de huidige
eisenpakketten van de Nederlandse milieukeur of de EC-ecolabel wordt het gebruik van ontinkt
toiletpapier echter niet gestimuleerd.
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Groep B Ontinkt en gebleekt toiletpapier
Analysenummer

2.3

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES
BN-5
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Droge stof (Ds)
Gloeirest
Gloeiverlies (organische stof)
Stikstof vlgs Kjeldahl
Totaal fosfor als P205

<o,1

IONCHROMATOGRAFIE
Sulfaat

180

METALEN (ICP-TECHNIEK)
Aluminium (AI)
Antimoon (Sb)
Arseen (As)
Barium (Ba)
Beryllium (Be)
Bonum (B)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chroom (Cr)
Cobalt (Co)
Fosfor (P)
Goud (Au)
Ijzer (Fe)
Kalium (K)
Koper (Cu)
Lanthaan (La)
Lithium (Li)
Lood (Pb)
Magnesium (Mg)
Mangaan (Mn)
Molybdeen (Mo)
Natrium (Na)
Nikkel (Ni)
Palladium (Pd)
Platina (Pt)
Scandium (Sc)
Seleen (Se)
Silicium (Si)
Strontium (Sr)
Tellurium (Te)
Thallium (TI)
Tin (Sn)
Titaan (Ti)
Vanadium (V)
Wolfraam (W)
Zilver (Ag)

2.3
60
930
12
88

0,8

2100
<0,5
<5
55
<0,2
2
<o,I
22000

ZO
195
43

<5
220

360
6
<I
8
295
550
12
<I
950

03
<5
e5
<0,2
<2
1800
30
<I
<I
c2

6
<I
<50
.cl

Analysenummer
DiisobutyIftalaat
DibutyIftalaat
BenzyI butyIftalaat
Bis(2ethylhexyl)ítalaat (DEHP)
Di-n-octylftalaat
OLIEACHTIGE COMPONENTEN
Alifatische koolwaterstoffen
C9 Aromaten
C1 O Aromaten

330

<5
<5
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Analysenummer
Methidathion
Bromophos-ethy I
Ethion
Fenthion
Azinphos-methy I
Azinphos-ethyI
Disulfoton
Chloorpyrifosethyl
Mevinphos
Triazophos
Fenitrothion
Coumaphos
Pyrazophos
Trifluralin
ORGANOCHLOOR PESTICIDEN
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachlwrbenzeen (HCB)
Hexachlwrbutadieen (HCBd)
Heptachloor
Heptachlwrepoxide
Aldrin
Dieldrin
Endrin
DDE (totaal)
DDD (totaal)
DDT (totaal)
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endrin aldehyde
Endosulfansulfaat
Chloordaan
3,3-DichIwrbenzidine
Propachloor
Isodrin
Telodrin
Dichloorbenzonitril
POLYCHLOORBIFENYLEN
PCB-28
PCB-52
PCB-101
PCB-118
PCB-138
PCB-153
PCB-180
FTALATEN
Dirnethylftalaat
Diethylf’talaat
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Analysenummer

2.4

POLYCYCLISCHEAROMATEN
Naftaleen
Acenaftyleen
Acenaftheen
Fluoreen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Pyreen
Benzo(aa)anthraceen
Chryseen
Benzo(b)-/Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)py reen
Diben(a,h)anthraceen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno(1,2,3c,d)pyreen

ORGANOSTIKSTOFVERBINDINGEN
Simazine
Propazine
Atrazine
Terbutry n
Prometryn
Desmetryn
Linuron
Cyanazine
Terbutylazine
Aniline
o-Chlooraniline
m,p-Chlooraniline
2,4-/2,5-Dichlooraniline
2,3-Dichlooraniline
2,6-Dichlooraniline
3,4-Dichlooraniline
3,5-Dichlooraniline
2,4,5-Trichlooraniline
2,4,6-Trichlooraniline
2,3,4-Trichlooraniline
3,4,5-Trichlooraniline
CHLOORBENZENEN
1,2,3,4-Tetrachioorbenzeen

<0,2

1,2,3,5-/1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen

<0,2
<0,2

Pentachloorbenzeen (QCB)
ORGANOFOSFOR PESTICIDEN
Dichloorvos (DDVP)
Dimethoaat
Diazinon
Parathion-methyI
Malathion
Parathionethyl
Bromophos-methyI

41

Analysenummer

2.4

Wolfraam (w)
Zilver (Ag)
Zink (Zn)
Zirconium (Zr)
Zwavel (S)
AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK
Kwik (Hg)

40

<o, 1

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN
AOX uitgedrukt als chloor
EOX uitgc Jrukt als chloor

280
18

<1
33
<2
120

CHLOORFENOLEN & FENOLEN
2-Chloorfenol
3-C hloorfenol
4-Chloorfenol
2,6-Dichloorfenol
2,4-/2,5-Dichloorfenol
3,5-Dichloorfenol
2,3-Dichloorfenol
3,4 Dichloorfenol
2,4,6-Trichloorfenol
2,3,6-Trichloorfenol
2,3,5-Trichloorfenol
2,4,5-Trichloorfenol
2,3,CTrichloorfenol
3,4,5-Tnchloorfenol
2,3,5,6-Tetrachloorfenol

<20
<20
<20

<5
<5
<5
<5
e5
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<i
<1
<1
<10
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
31
4 0
<10
c10
4 0
<10
<10
e: 3
4 0
<10
<1o
4 0
n.a.

2,3,4,6-Tetrachloorfenol
2,3,4,5-Tetrachloorfenol
Pentachloorfenol
4-C hloor-3-methylfenol
Som Monochloorfenolen
Som Dichloorfenolen
Som Trichloorfenolen
Som Tetrachloorfenolen
Som Chloorfenolen
Fenol
o-Cresol
m-Cresol
p-Cresol
2,3-Dimethylfenol
2,4-Dimethylfenol
2,5-Dimethylfenol
2,6-Dimethylfenol
3,4-Dimethylfenol
p-Ethyl/3,5-Dimethylfenol
o-EthyIfenol
m-Ethylfenol
Som Cresolen

40

Groep A Virgin toiletpapier
Analysenummer

2.4

KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES

BZV-5

68
1010

Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Droge stof (Ds)
Gloeirest
Gloeiverlies (organische stof)
Stikstof vlgs Kjeldahl
Totaal fosfor als P205
IONCHROMATOGRAFIE
Sulfaat

1O0

METALEN (ICP-TECHNIEK)
Aluminium (AI)
Antimoon (Sb)
Arseen (As)
Barium (Ba)
Beryllium (Be)
Bonum (B)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chroom (Cr)
Cobalt (Co)
Fosfor (P)
Goud (Au)
Ijzer (Fe)
Kalium (K)
Koper (Cu)
Lanthaan (La)
Lithium (Li)
Lood (Pb)
Magnesium (Mg)
Mangaan (Mn)
Molybdeen (Mo)
Natrium (Na)
Nikkel (Ni)
Palladium (Pd)
Platina (Pt)
Scandium (Sc)
Seleen (Se)
Silicium (Si)
Strontium (Sr)
Tellurium (Te)
Thallium (TI)
Tin (Sn)
Titaan (Ti)
Vanadium (V)

80
<0,5
e5
14

<0,2
<I

<o, 1
700
1,5
<0,5
<1o
<5
43
<500
1
<1
<0,5
<1
250
1,5
<1
550

<0,5
<5

<5
<0,2
<2,5
31O0
5
<1
<1
<1
<I

<1
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38

Bijlage 1
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2.3

Analysenummer

36
390
550

Zink (Zn)
Zirconium (Zr)
Zwavel (S)
AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK
Kwik (Hg)

<o, 1

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN
AOX uitgedrukt als chloor
EOX uitgedrukt ais chloor

160
18

CHLOORFENOLEN 8 FENOLEN
2-Chloorfenol
3-Chloorfenol
4-C hloorfenol
2,6-Dichloorfenol
2,4-/2,5-Dichlooríenol
3,5-Dichloorfenol
2,3-Dichloorfenol
3,4 Dichloorfenol
2,4,6-Trichloorfenol
2,3,6-Trichloorfenol
2,3,5-Trichloorfenol
2,4,5-Trichloorfenol
2,3,4-Trichlwrfenol
3,4,5-Trichloorfenol
2,3,5,6-Tetrachloorfenol
2,3,4,6-Tetrachloorfenol
2,3,4,5-Te trachloorfenol
Pentachloorfenol
4-C hloor-3-methylfenol
Som Monochloorfenolen
Som Dichloorfenolen
Som Trichloorfenolen
Som Tetrachloorfenolen
Som Chloorfenolen
Fenol
o-Cresol
m-Cresol
p-Cresol
2,3-Dimethylfenol
2,4-Dimethylfenol
2,BDimethylfenol
2,6-Dimethylfenol
3,4-Dimethylfenol
p-Fthyl/3,5-Dimethylfenol
o-Ethy Ifenol
m-EthyIfenol
Som Cresolen

<20
<60
<20

<5
<5
<5
<5
<5
<1
12
<1
<1
<1
<1
<1
<2
<1
28
55
n.a.
n.a.
12
n.a.
29
160
42
170
30
<1o
<1o
<1o
<10
<1o
<10
<10
<10
240

45

Analysenummer

2.3

POLYCYCLISCHE AROMATEN
Naftaleen
Acenafty leen
Acenaftheen
Fluoreen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Pyreen
Benzo(aa)anthraceen
Chryceen
Benzo(b)-/Benzo( k)fiuorantheen
Benzo(a)pyreen
Diben(a, h)anthraceen
Benzo(g ,h,i)peryleen
Indeno(1,2,3c,d)pyreen

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

<0,5
<0,5
<0,5

<0,5
<0,5
<0,5

<0,5
<0,5
<0,5

<0,5
<0,5

ORGANOSTIKSTOFVERBINDINGEN
Simazine
Propazine
Atrazine
Terbutryn
Prometryn
Desmetryn
iinuron
Cyanazine
Terbuty lazine
Aniline
o-Chlooraniline
m,p-Chlooraniline
2,4-/2,5-Dichlooraniline
2,3-Dichlooraniline
2,6-Dichlooraniline
3,4-Dichlooraniline
3,5-Dichlooraniline
2,4,5-Trichlwraniline
2,4,6-Trichlooraniline
2,3,4-Trichlooraniline
3,4,5-Trichlooraniline
CHLOORBENZENEN
1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen

1,2,3,5-/1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen
Pentachlhlwrbenzeen(QCB)
ORGANOFOSFOR PESTICIDEN
Dichloorvos (DDVP)
Dimethoaat
Diazinon
Parathion-methy I
Malathion
Parathionethyl
Bromophos-methyI

<0,5
<0,5

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

46

Analysenummer
Methidathion
Bromophos-ethyI
Ethion
Fenthion
Azinphos-methy I
Azinphoc-ethy I
Disulfoton
Chloorpyrifos-ethyI
Mevinphos
Triazophos
Fenitrothion
Coumaphos
Pyrazophoc
Trifluralin
ORGANOCHLOOR PESTICIDEN
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen (HCB)
Hexachloorbutadieen (HCBd)
Heptachloor
Heptachloorepoxide
Aldrin
Dieldrin
Endrin
DDE (totaal)
DDD (totaal)
DDT (totaal)
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endrin aldehyde
Endosulfansulfaat
Chloordaan
3,3-Dichloorbenzidine
Propachloor
Isodrin
Telodrin
Dichloorbenzonitril

POLYCHLOORBIFENYLEN
PCB-28
PCB-52
PCB-1O1
PCB-118
PCB-I38
PCB-153
PCB-180
FTALATEN
Dimethy Iftalaat
Diethylftalaat

47

Analysenummer
Diisobutylftalaat
DibutyIftalaat
BenzyIbutyIftalaat
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat(DEHP)
Di-n-octylftalaat

OLIEACHTIGE COMPONENTEN
Alifatische koolwaterstoffen
C9 Aromaten
C1O Aromaten

48

Groep C Ontinkt, niet gebleekt toiletpapier
Analysenummers
KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES
BZV-5
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Droge stof (Ds)
Gloeirest
Gloeiverlies (organische stof)
Stikstof vlgs Kjeldahl
Totaal fosfor als P205
IONCHROMATOGRAFIE
Sulfaat
METALEN (ICP-TECHNIEK)
Aluminium (AI)
Antimoon (Sb)
Arseen (As)

Barium (Ba)
Beryllium (Be)
Borium (6)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chroom (Cr)
Cobalt (Co)
Fosfor (P)
Goud (Au)
Ijzer (Fe)
Kalium (K)
Koper (Cu)
Lanthaan (La)
Lithium (Li)

1.1

1.2

1.3

2.2

3.1

3.2

3.4

3.5

110
1640
13,7
<1

4 0 (h)
695
21,4

74
1O90

1160

900

940

1220

cl

125
1030
21,4
15

1
99

1
99

13
87

6
94

~ 1 7 (oi)
5

4 7 5 (oi)

87

460

370

3100

1100

os9

<o, 1
<350 (oi)

1
99
0,7
o, 1

370
<0,5
<5
6
<0,2

1

<0,1

<o,1

<o,1

03

1,o

11

2,o

‘O, 1
3400

5,o

4,O

26

03

1,o

1,O

<0,5
55
<5
120

85

130

300

170

50
33

6

6

15

11

<1

03
49

Analysenummm
Lood (Pb)
Magnesium (Mg)
Mangaan (Mn)
Molybdeen (Mo)
Natrium (Na)
Nikkel (Ni)
Palladium (Pd)
Platina (Pt)
Scandium (Sc)
Seleen (Se)
Silicium (Si)
Strontium (Sr)
Tellurium (Te)
Thallium (TI)
Tin (Sn)
Titaan ((Ti)
Vanadium (V)
Wolfraam (W)
Zilver (Ag)
Zink (Zn)
Zirconium (Zr)
AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK
Kwik (Hg)
IONCHROMATOGRAFIE
Zwavel (S)
AROMATISCHE EN CHLOORHOUDENDE OPL~SMIDDELEN
Benzeen
Tolueen
Ethylbenteen
Meta- en Paraxyleen

1.1
<1

1.2
e1

1.3
7

2.2
<1

3.1
2,0

3.2
<1

3.4
5

3.5
2,0

<0,5

<0,5

OS

<0,5

5

6

23

13

10

31

27

16

130
5,o
cl

650
<1

<1

5

<0,5
<5
<5
<0,2
<2 (ha)
2100
5
e1

<1
<2 (ha)
3,5
<1

<50
9

35

140

<1
19
e2

<o,1
150

<0,01
<0,05
<0,05
<0,05

50

140

480

<0,01
<0,05

<0,01

<0,05
<0,05

<0,05
<0,05

<0,05

240

Analysenummers
Orthoxyleen
Naftaleen
Heptaan
Octaan
Dichloormethaan
Chloroform
Tetrachloorkoolstof (tetra)
Trichlooretheen (tri)
Tetrachlooretheen (per)
l,l,l-Trichloorethaan
1,1,2-TrichIoorethaan
1,l- Dichloorethaan
1,2-DichIoorethaan
1,2-DichIooretheen(cis)

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN
AOX uitgedrukt als chloor
mg/kg
EOX uitgedrukt als chloor
mglkg
CHLOORFENOLEN 8 FENOLEN
2-Chloorfenol
3-Chloorfenol
4-Chloorfenol
2,6-Dichloorfenol
2,4-12,5-Dichloorfenoi
3,5-Dichloorfenol
2,3-Dichloorfenol
3,4 Dichloorfenol
2,4,6-Trichloorfenol
2,3,6-Trichloorfenol
2,3,5-Trichloorfenol
2,4,5-Trichloorfenol
2,3,4-Trichloorfenol

1.1

1.2

<0,05

<0,05

<o, 1

<o, 1
<0,05

<0,05
<0,05

1.3
<0,05
<o, 1

<0,1
<0,1
12
<0,1
<o,1

<0,05
‘O, 1
‘O, 1
<o, 1
<o, 1
‘O, 1
<o, 1
‘O, 1
‘O, 1
‘O, 1
‘O, 1

8

5

43

<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
<20
40
<20

<20

<20
<20
<20

<o, 1
<o,1
<o, 1
<0,1

<o, 1

<20
<20
<20
<20

<20
<20

<20
24
<20
<20
<20

<20
<20
<20

<20

51

3.1

3.2

3.4

3.5

140

160

33

53

190
11

90
6,0

110
9,0

<0,05

‘O, 1
<o, 1
<o, 1
<o, 1
<o,1
<o,1
<o,1
<0,1
<o,1
<o, 1

<0,05

2.2

<20
<ZO
<20
<20
<20
29

<20
<20
<20
<20

Analysenummers
3,4 ,5-Trichloorfenol
2,3,5,6-Tetrachloorfenol
2,3,4,6-Tetrachloorfenol
2,3,4,5-Tetrachlooríenol
Pentachlooríenol
4-Chloor-3-methylfenol
Som Monochloorfenolen
Som Dichloorfenolen
Som Trichloorfenolen
Som Tetrachloorfenolen
Som Chloorfenolen
Fenol
o-Cresol
m-Cresol
p-Cresol
2,3-Dimethylfenol
2,4-Dimethylfenol
2,5-Dimethylfenol
2,6-Dirnethylfenol
3,4-Dimethylfenol
p-Ethyl/3,5-Dimethylfenol
o-EthyIfenol
m-Ethylfenol
Som Cresolen

1.1
<20
<20

<20
<20
<20
<20

1.2

1.3

<20
<20
<20
<20
<20

<20
<20
<20
<20
80
60

<20

280 (ba)
330
<1o
170
<10
<10
<10
<10
<10
<10

4 0
4 0

POLYCYCLISCHEAROMATEN
Naítaleen
Acenaftyleen
Acenaftheen
Fluoreen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen

(bd)
<2 (h)

<2
<2
<2

<2
<2
<2

52

2.2
<1
<1
<1
<1
12
c10
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1,2
34
<10
31
10
<10
<10
<10
<10
<10
c10
<10
c10
41

3.1

3.2

3.4

3.5

2.2

Analysenummers

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0.5

Pyreen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(b)-/Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Diben(a,h)anthraceen
Benzo(g,h,i)peryleen
I ndeno(1,2,3c,d)pyreen

ORGANOSTIKSTOFVERBINDINGEN
Simazine
Propazine
Atrazine
Terbutryn
Prometry n
Decmetryn
Linuron
Cyanazine
Terbutylazine
Aniline
o-Chlooraniline
m,p-Chlooraniline
2,4-/2,5-Dichlooraniline
2,3-Dichlooraniline
2,6-Dichlooraniline
3,4-Dichlooraniline
3,5-Dichlooraniline
2,4,5-Trichloorar :line
2,4,6-Trichlooraniline
2,3,4-Trichlooraniline
3,4,5-Trichlooraniline

CHLOORBENZENEN

53

3.1

3.2

3.4

3.5

Analysenummers
1,2,3,4-TetrachIoorbenzeen
1,2,3,5-11,2,4,5-Tetrachloorbenzeen
Pentachlhloorbenzeen(QCB)
ORGANOFOSFOR PESTICIDEN
Dichloorvos (DDVP)
Dimethoaat
Diazinon
Parathion-methyI
Malathion
Parathion-ethy I
Bromophos-methyI
Methidathion
Bromophos-ethyI
Ethion
Fenthion
Azinphos-methyl
Azinphos-ethy I
Disulfoton
Chloorpyrifos-ethyl
Mevinphos
Triazophos
Fenitrothion
Coumaphos
Pyrazophos
Trifluralin
ORGANOCHLOOR PESTICIDEN
alfa-HCH
beta-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen(HCB)

1.l

1.2

<0,2
<0,2
<0,2

<0,2
<0,2
<0,2

1.3
<1
<1
<1

2.2

<0,2
<0,2
<0,2

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<i

<2
<0,5
<1

<0,5
<0,5
<0,5
<i

<0,5
<i

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,2

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,2

54

3.1

3.2

3.4

3.5

Analysenummers

3.1

Hexachloorbutadieen (HCBd)
Heptachloor
Heptachloorepoxide
Aldrin
Dieldrin
Endrin
DDE (totaal)
DDD (totaal)
DDT (totaal)
alfa-Endosulfan
beta-Endosulfan
Endrin aldehyde
Endosulfansulfaat
Chloordaan
3,3-Dichloorbenzidine
Propachloor
Captafol
Captan
Isodrin
Telodrin
Dichloorbenzonitril
POLYCHLOORBIFENYLEN
PCB-28
PCB-52
PCB-1o1
PCB-118
PCB-138
PCB-153
PCB-180
FTALATEN
Dimethylftalaat

55

3.2

3.4

3.5

.

Analysenummers
DiethyIftalaat
DiisobuîyIítalaat
Dibutylftalaat
Benzylbutylftalaat
Bis(2ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
Di-n-octylítalaat

OLIEACHTIGE COMPONENTEN
Minerale olie (massa 57)
Alifatische kooiwaterstoffen
C9 Aromaten
C10 Aromaten

1.2
<0,5
<0,5

1.1

<0,5
<0,5

<OS
<0,5
15
<0,5

~ 2 5 (m)
0

<0,5
<OS
11

<0,5

<250 (m)
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1.3

<2
<2
58
<2
95
<5

3900 (m)

..

3.1

3.2

3.4

3.5

Groep D Niet ontinkt, niet gebleekt toiletpapier
Analysenummers
KLASSIEK CHEMISCHE ANALYSES
BZV-5
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Droge stof (Ds)
Gloeirest
Gloeiverlies (organische stof)
Stikstof vlgs Kjeldahl
Totaal fosfor als P205

3.3

3.6

54
845

945

1O00

17
83

17
83

14
86

4200

3300

6

3,5

380

380

37

29

9

6

1,o

0.2

IONCHROMATOGRAFIE
Sulfaat

-

2.1

930

METALEN (ICP-TECHNIEK)
Aluminium (AI)
Antimoon (Sb)
Arseen (As)
Barium (Ba)
Beryllium (Be)
Borium (B)
Cadmium (Cd)
Calcium (Ca)
Chroom (Cr)
Cobalt (Co)
Fosfor (P)
Goud (Au)
Ijzer (Fe)
Kalium (K)
Koper (Cu)
Lanthaan (La)
Lithium (Li)
Lood (Pb)
Magnesium (Mg)
Mangaan (Mn)
Molybdeen (Mo)
Natrium (Na)
Nikkel (Ni)
Palladium (Pd)
Platina (Pt)
Scandium (Sc)
Seleen (Se)
Silicium (Si)
Strontium (Sr)
Tellurium (Te)

3700
<0,5
<5
60
02
395

<o,1

24000
4,o
03
85
<5
340
550
31
2,o

10
6
750
24
1 ,O
1200

13

1 3

<5
<5
093
<2
2500
34

30

<1

57

28

Analysenummers

2.1
<1

Thallium (TI)
Tin (Sn)
Titaan ((Ti)
Vanadium (V)
Wolfraam (w)
Zilver (Ag)
Zink (Zn)
Zirconium (Zr)
Zwavel (S)
AAS-KOUDEDAMPTECHNIEK
Kwik (Hg)

33

3.6

60

36

110

120

7-0

73

<2
9
1,O

4 0
<1
55
5,o

750

<o, 1

ORGANOHALOGEENVERBINDINGEN
AOX uitgedrukt als chloor
EOX uitgedrukt als chloor

140
12

CHLOORFENOLEN & FENOLEN
2-Chloorfenol
3-Chloorfenol
4-Chloorfenol
2,6-Dichloorfenol
2,4-/2,5-Dichloorfenol
3,5-Dichloorfenol
2,3-Dichloorfenol
3,4 Dichloorfenol
2,4,6-Trichloorfenol
2,3,6-Trichloorfenol
2,3,5-Trichloorfenol
2,4,5-Trichloorfenol
2,3,4-Trichloorfenol
3,4,5-Trichloorfenol
2,3,5,6-Tetrachloorfenol
2,3,4,6-Tetrachloorfenol
2,3,4,5-Tetrachloorfenol
Pentachloorfenol
4-C hloor-3-methylfenol
Som Monochloorfenolen
Som Dichloorfenolen
Som Trichloorfenolen
Som Tetrachloorfenolen
Som Chloorfenolen
Fenol
o-Crecol
m-Cresol
p-Crecol
2,3-Dimethylfenol
2,4-Dimethylfenol

<20
<20
<20

<5
<5
<5
<5
<5
<1
16 (m)
<1
1,1
<1
<1
4 5
<6
<1
65
160
n.a.
n.a.
17 (a.w.)
n.a.
85
120
32
190
48
<I0
cl0
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2.1
4 0

Analysenummers
2,5-Dimethylfenol
2,6-Dimethylfenol
3,4-Dimethylfenol
p-Ethyl/3,5-Dimethylfenol
o-EthyIfenol
m-Ethylfenol
Som Cresolen

c10
<10
ClO

<10
<10
270

POLYCYCLISCHE AROMATEN
Naftaleen
Acenaftyleen
Acenaitheen
Fluoreen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Pyreen
Benzo(aa)anthraceen
Chryseen
Benzo(b)-/Benzo( k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Diben(a,h)anthraceen
Benzo(g,h,i)peryleen
Indeno(1,2,3c,d)pyreen

ORGANOSTIKSTOFVERBINDINGEN
Simazine
Propazine
Atrazine
Terbutryn
Prometryn
Desmetryn
Linuron
Cyanazine
Terbutylazine
Aniline
o-Chlooraniline
m,p-Chlooraniline
2,4-12,5-Dichlooraniline
2,3-Dichlooraniline
2,6-Dichlooraniline
3,4-Dichlooraniline
3,5-Dichlooraniline
2,4,5-Trichlooraniline
2,4,6-Trichlooraniline
2,3,4-Trichlooraniline
3,4,5-Trichlooraniline
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3.3

3.6

Analysenummers

2.1

CHLOORBENZENEN

1,2,3,4-TetrachIoorbenzeen

<0,2
<0,2

1,2,3,541,2,4,5-Tetrachloorbenzeen
Pentachlhloorbenzeen (QCB)

<0,2

ORGANOFOSFOR PESTICIDEN
Dichloorvos (DDVP)
Dimethoaat
Diazinon
Parathion-methyl
Malathion
Parathion-ethyl
Bromophos-methyI
Methidathion
Bromophosethy I
Ethion
Fenthion
Azinphos-methyl
Azinphos-ethyl
Disulfoton
Chloorpy rifos-ethy I
Mevinphos
Triazophos
Fenitrothion
Coumaphos
Pyrazophos
Trifluralin
ORGANOCHLOOR PESTICIDEN
alfa-HCH
bek-HCH
gamma-HCH
delta-HCH
Hexachloorbenzeen (HCB)
Hexachloorbutadieen (HCBd)
Heptachloor
Heptachloorepoxide
Aldrin
Dieldrin
Endrin
DDE (totaal)
DDD (totaal)
DDT (totaal)
alfa-Endosulfan
beta-endosul fan
Endrin aldehyde
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3.3

3.6

Analysenummers

3.3

Endoculfansulfaat
Chloordaan
3,3-Dichloorbenzidine
Propachloor
Isodrin
Telodrin
Dichloorbenzonitril
POLYCHLOORBIFENYLEN
PCB-28
PCB-52
PCB-1O1
PCB-118
PCB-138
PCB-153
PCB-180
FTALATEN
Dimethylftalaat
Diethylftalaat
DiicobutyIftalaat
DibutyM a a t
BenzylbutyM a a t
Bic(2ethylhexyl)ftalaat (DEHP)
Di-n-octy Iftalaat
OLIEACHTIGE COMPONENTEN
Alifaticche koolwaterstoffen
C9 Aromaten
C 1O Aromaten
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3.6

62

Bijlage 2
AOX-ANALYSE

63
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De AOX-analyses in toiletpapier zijn uitgevoerd door TAUW Milieu bv volgens de duitse norm DIN 38414 Teil 18:
Schlamm und Sedimente (gruppe S), bestimmung von adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen (AOX) (S 18).
In deze norm worden alle organische halogeenverbindingen geadsorbeerd aan de toegevoegde actief kool of het
monstermateriaal, beschouwd als AOX.
Ondanks het feit dat de standaard analysemethodiek is gevolgd is de mogelijkheid van het meebepalen van
anorganisch chloride bij deze AOX-analyse getoest. Hieronder volgt de beschrijving.
Bereiding mengmonster
Van een aantal geanalyseerde toiletpapiersoorten zijn drie mengmonsters samengesteld door met behulp van een
perforator een gelijk gewicht aan kleine schijfjes papier te ponsen. Per analyse werd circa 50 of 100 mg (duplo's

met verschillende inzet) mengmonster geanalyseerd.
Monster voorbereiding

Het eerste mengmonster werd opgewerkt volgens onderstaande standaard procedure:
Breng het mengmonster in een erlenmeyer van 25 ml.
Voeg toe 10 ml natriumnitraatstamoplossing(bereid uit 17 g natriumnitraat en 1,4 ml geconcentreerd
salpeterzuuraangevuld tot 1 liter).
0
Voeg 20 mg actief kool toe.
0
Schud de erlenmeyer tenminste één uur op de schudmachine (stand 150 slagedminuut)
0
Breng de inhoud van de erlenmeyer kwantitatief over in de filtreerunit (Euroglas EFU 1000 frit unit), waarin
vooral schoongestooktekwartsfrit is geplaatst.
0
Filtreer het monster langzaam, druppelsgewijs over de kwartsfiit.
o Was de filterkoek na met drie maal 10 ml natriumnitraatwasoplossing(50 ml natriumnitraatstamoplossing
verdunt tot I liter ).
0
Was de filterkoek met 80 ml demiwater.
0
Blaas de kwartsfrit gedurende één minuut droog.

0

Bij het tweede mengmonster werden de natriumnitraatoplossing en de natriumnitraatwasoplossing vervangen door
demiwater en werd tenminste vier uur geschud.
Voor beide mengmonsters werd het eluaat van de eerste filtratie (dus voor de wassing met de
natriumnitraatwasoplossing)geanalyseerd op ionogeen chloride. De filtraten van de duplo AOX analyses werden
hiertoe samengevoegd.
Het derde mengmonster werd rechtstreeks in een kwartsfrit (licht bevochtigd met demiwater) gebracht.
Instrumentele meting

De instrumentele meting werd uitgevoerd met behulp van een Wurogla ECS 1000 microcoulometer voorzien van
een automatische AOX bootinlaat (boat-control) geschikt voor kwartsfrits. De oven was hierbij ingesteld op een
temperatuur van 1000 O C , de outlet op 200 "C. De boat-control was ingesteld op een evaporation time van drie
minuten en een combustion time van zes minuten.
Analyseresultaten

De volgende AOX-gehalten zijn verkregen in de drie mengmonsters:
AOX in 1 mengmonster conform

standaard methode
190 mg/l

AOX in 2' mengmonster na
uitschudden met demiwater
180 mg/l
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AOX in 3' mengmonster bij directe
verbranding
310 mg/l

Ook zijn de gehalten aan ionogene chloride bepaald in het eluaat van de eerste filtratie. Bij het eerste mengmonster
is hiervoor O, 1468 gram toiletpapier ingezet met een eindvolume van I 6 I ml.; bij het tweede mengmonster 0,1458
gram met een eindvolume van 137 ml. Ook zijn blanco-monsters ter vergelijking meegenomen.

Chloride in eluaat van Ie
mengmonster
1 mgii

blanco naîriumnitraatwassing
lrng/l

Chloride in eluaat van 2'
mengmonster
2 mg/l
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blanco demiwaterwassing
< i mgil

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung

Schlamm und Sedimente (Gruppe S)
Bestimmung von adsorbierten,
Organisch gebundenen Halogenen (AOX) (S 18)

DIN
38414
Teil 18

German standard methods for the examination of water, waste water and sludge;
sludge and sediments (group S); determination of adsorbed organically bound
halogens (AOX) (S 18)
Methodes normaiisées allemandes pour I’analyse des eaux, des eaux residuaires
et des aoues; boues et sédiments (groupe S); dosage des composees organohalogénes adsorbis (AOX) (S 18)
Diese Norm wurde gemeinsam rnit der Fachgruppe Wasserchemie in der Gesellschaft Deutscher Chemiker aufgestellt (siehe Erläuterungen).
Es ist erforderlich, bei den Untersuchungen nach dieser Norm Fachleute oder
Facheinrichtungen einzuschalten.
Bei Anwendung der Norm ist im Einzelfall je nach Aufgabenstellung zu prüfen, ob
und inwieweit die Festlegung von zusätzlichen Randbedingungen erforderlich ist.

1

Anwendungsbereich

Das Verfahren eignet sich zur direkten Bestimmung von adsorbierten und eingeschlossenen, organisch gebundenen Halogenen in Schlämrnen und Sedimenten,
mit mehr als 1 mg dieser Stoffe je kg Trockenmasse. Sofern Schlärnme und
Sedimente nur geringe Massenanteile von leichtflüchtigen,organisch gebundenen
Halogenen enthalten, wie dies z.5.in Klärschlämmen der Fall sein kann, wird mit
diesem Verfahren der Gesamtgehalt an organisch gebundenen Halogenen
annähernd erfaflt. Sollen die extrahierbaren, organisch gebundenen Halogene
erfaBt werden, so mussen diese nach DIN 38 414 Teil 17 bestimmt werden.

2

Kurueichen

AOX: Die nach diesem Verfahren summarisch bestimmbaren adsorbierten,
organisch gebundenen Halogene Chlor und Brom im Schlamm oder Sediment.

3

Grundlage des Verfahrens

Durch Elution mit einer halogenidfreien, salpetersauren Lösung (pH-Wert 0,5)
werden die anorganischen Halogenverbindungen aus dem Schlamm oder
Sediment verdrängt. AnschlieBend wird der eluierte Schlamm zusammen mit
Aktivkohle im Sauerstoffstrom verbrannt, wobei die organisch gebundenen
Halogene zu Halogenwasserstoff umgesetzt werden; deren Massenanteil wird
bestimmt.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

NormenausschuB Wassetwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fÜr Normung e.v.

Seite 2 DIN 38 414 Teil 18

4

DIN 38 414 Teil 18 Seite 3

Störungen

lod stört die mikrocoulometrische Bestimmung. In Anwesenheit von lod rnu8
die ionenchromatographische Detektion angewendet werden. Schwerlösiiche
anorganische Halogenide können zu Überbefunden führen.
Das Vermahlen von fett- oder ölhaltigen Schlärnmen bzw. Sedimenten kann LU
unbefriedigenden Mahlergebnissen führen.
Nichtflüchtige, organisch gebundene Halogene im Schlammwasser werden
rniteríaEt.
GröBere Anteile an ausblasbaren. organisch gebundenen Halogenen können zu
Minderbefunden Whren. In diesern Fali wlrd die Probe rnit Wasser aufgeschlamrnt
und bei 60°C 30 min rnit Sauerstoff (150 rnllrnin) In die Verbrennungsapparatur
ausgeblasen. Der so errnittelte Anteil an organisch gebundenen Halogenen wird
zum anschlie6end bestimmten AOX addiert.

5 Bezeichnung
Bezeichnungdes Verfahrens zur Bestirnmung der adsorbierten, organisch gebundenen Halogene (AOX) in Schlämrnen und Sedlrnenten. berechnet als Chlor (S 18):

-

Veriahren DIN 38 414 S 18
6

-

-

-

Geräte
Abdarnpfschale aus Porzellan. z. B. Abjarnpfschale DIN 12 903 - A 125
Wärmeschrankmil zwangsläufiger oder natürlicher Durchlüftungdurch versiell' einstellbar.
bare Durchlüftungsöffnungen.auf (105 f 2) C
t. B. Wärmeschrank nach DIN 12 880 Teil 1
Thermometer zum Wärmeschrank.
z. B.: Stockthermometer DIN 12 781- 1/-20/150-150
Exsikkator, z. B. nach DIN 12 491,mit Trocknungsrnittel

- Verbrennungsapparatur

-

Halogeniddetektor. z. B. Mikrocoulometer oder lonenchromatograph
Filtrationseinrichtung. z. B. mit Filtertrichter, Fassungsvermögen V = 0.15 I.
Durchrnesser rnit Filterfläche 25 rnrn. z. B. Filtertrichter DIN 12 905-25
- Polycarbonat-Membranfilter. chloridarm, z. B. Durchrnesser 25 mm, Porendurchrnesser 0,4p (in Abhängigkeit von selnern Durchrnesser beeinfluüt das
Filter den Blindwert stark)
- Erlenmeyerkolbenmit Kegelhülse. Nennvolurnen 25 ml.
z. B. Kolben DIN 12 387 - E 25 ANS 14. rnlt Stopfen DIN 12 252- C 14/23
- Mef3kolben. Nennvolurnen 100 und 1OOO rnl.
z. B. MeBkolben DIN 12 664- MSA 100
- Schüttelmaschine. z. B. rnit Tableau
pH-Meegerat. z.8. nach DIN 19 265
- Analysenmühle. z. B. Kugelmühle rnit Mahlbecher und -kugeln aus Zirkonoxld

-

7 Chemikalien
Als Chemikalien werden, wenn nicht anders angegeben, solche des Reinheitsgrades
.zur Analyse" verwendet. Das W~sser,die Chemikalien und die verwendeten
Betriebsgase sind auf ihre Reinheit zu prüfen, urn sicherzustellen,da8 ihr Gehalt an
AOX vernachlässigbar klein ist irn Vergleich zum niedriasten LU bestimmenden
AOX-Gehalt. Das Wasser wird in einer Glasflascheüber gekörnter Aktivkohle (nach
Abschnitî 7.4) aufbewahrt.

7.1 Salpetersäure. q(HN03) = 1.30 glml; c(HN03) = 10 molll
7.2 Nitrat-Stamrnlösungzur Elution des Schlarnmes
17 g Natriurnnitrat, NaN03, in Wasser Wen, 15 rnl Salpetersäure (nach Abschnitt
7.1) zufiigen und rnit Wasser auf 1OOO ml aufiüllen.
7.2.1 Nitrat-Waschlösung
50 ml der Nitrat-Stamrnlösung (nach Abschnitt 7.2) rnit Wasser auf 1ooO ml
auffüllen.

-

7.3

Sauerstoff. O2

7.4 Aktivkohle (der Blindwert sollte
7.5 Salzsäure, c(HC1) = 0,lmolll

c 15 pg Chlorid je g Aktivkohle sein)

7.6 p-Chlorphenoi-S~amrnlösung
725 rng p-Chlorphenol, C&l&IO, in 1ûûû m l Wasser Iösen.

-

5 rnl dieser Lösung in einen Meekolben, Nennvolurnen1ooO ml, pipettieren und
rnit Wasser bis zur Marke auffüllen.
Diese Lösung enthält 1 rngll organisch gebundenes Chlor

7.7 p-Chlorphenol-Standardlösungen
- 1,5.10,20und 25 ml der p-Chlorphenol-Starnmlösung (nach Abschnitt 7.6) in
MeBkolben. Nennvolumen 100 ml, pipettieren und jeweils rnit Wasser bis zur
Marke auffullen.

8 Durchfühning
B.l

-

Probenvorberdtung
Die Bestirnrnung des Trockenrückstandes bzw. der Trockensubstanz nach
DIN 38 414 Teil 2 durchführen.
Den getrockneten Schlamm irn Exsikkator abkdhlen lassen, in einer Analysenrnühle zerkleinern und homogenisieren. z. B. auf eine KorngröEe von 0.1mrn
(siehe DIN 38 414 Teil 7).
Das Mahlgut im Exsikkator aufbewahren.

8.2 Elutlon des anorganischen Chlorids
Die Eluate enthalten irn allgerneinen im Vergleich zurn Schlamm vernachlässigbar
kleine Anteiie an Organisch gebundenen Halogenen (Bestimmung als AOX nach
DIN 38 409 Teil 14). so.da8 sie bei der AOX-Bestlrnrnung nicht berücksichtigt zu
werden brauchen.

DIN 38 414 Teil 18

Seite 4 DIN 38 414 Teil 18

-

10 bis 100 mg des getrockneten Schlammes (nach Abschnitt 8.1; die Einwaage
variiert in Abhänglgkeit vom zu erwartendenAOX-Gehalt) In einem Erienmeyerkolben. Nennvolumen 25 mi. rnit 10m l Narat-Stammlösung (nach Abschnitt 7.2)
versetzen
Etwa 20 mg Aktwkohle (nach Abschnitt 7.4) zugeben.
Die Probe mindestens 1 h schüttdn.

Die Probe über eln Polycarbonat-Membrenfilter(siehe Abschnitt 6) filtrieren.
Bei schlechten Filtrationselgenschaften ist ein vorheriges Zentrifugieren der
Suspension zu empfehlen.
Den Filterkuchen mit 25 ml Nltrat-Waschlösung(nach Abschnitt 721) portlonsweke auswaschen.
Gegebenenfalls die Behandlung des Filterkuchens mit Nitrat-Waschlösung
wiederholen. bis die Probe habgenidírei ist.
8.3 Verbrennung und üestimnung
- Nach dem Filtneren den feuchten Filterkuchen zusammen mit dem Polycarbonat-Membraflfilter In ein KieselglasgefdB (z.B. Quanschiff) geben.
Dlese Probe in der Verbrennungsapparatur(siehe AbschnHt 6)im Sauerstoffstrom verbrennen.
Die Temperatur im Verbrennungsraum soli mindestens 950% betragen. die
Übrigen Betriebsdaten slnd entsprechend den Angaben des Herstellers der
Apparatur zu wählen.
Bei der coulometrischen Bestimmung passieren die Verbrennungsgase elnen rnit
konzentrierter Schwefelsäurebeschkkten Absorber und werden anschlieüend in
das Mikrocoulometer eingeleitet. Glekhwertige Detektlonsverfahren,wie I B. die
lonenchromatographie,slnd zugdassen; die Prüfung der Verbrennungsapparatur
1st entsprechend anzupassen (siehe Abschnitt 9).

-

-

9 Prüfung der Verbrennungsapparatur
Hierzu sind 6 Standardlösungenmlt bekannten Massenkonzentrationenan AOX
zu analysieren. Dabei ist na& DIN 38 409 Teil 14 vonugehen, wobel anstelle
der Schiamr probe die p-Wrphenol-Standardlösungen (nach Abschnltt 7.7)
einzusetzen sind.
Eine Wiederíindungsratevon 9596 bis 105%sol1 erreicht werden. Zur regelmäûigen
Prüfung des Gesamtsystemsgenügt die Kontrolle von einem MeBpunM im mittleren Teil des Arbeitsberelches.

1 O Blindwertmessung

-

Etwa 20 mg der unbeladenen AkWkohle (nach Abschnitt 7.4) in 10 m l NltratStammlösung (nach Abschnitt 7.2) suspendieren und 1 h schuttein.
Die Probe über ein Polycarbonat-Membranfilterfiltrieren undim Kieselglasgefa6
der Verbrennungsapparatur im Sauerstoffstrom (siehe Abschnitt 8.3) verbrennen.

11 Auswerîung
Der Massenanteilan adsorbierten, organisch gebundenen Halogenen im Schlamm
wird bei Anwendung der mikrocoulometrischen Detektion nach Gleichung (1)
berechnet:
W=

(Ni

- No) . M
mT.F

(1)

Hierin bedeuten:

w
Massenanteil an AOX, ausgedrückt als Chlor, in mglkg
NI Meûwert für die adsorbierten. organisch gebundenen Halogene. in C
No
M

F

Blindwert, in C
Molare Masse von Chlor. M = 3535.103 mglmol
Faradaykonstante.F = 96487 Clmol
Schlamm- bzw. Sedimenttrockenmasse.in kg

Wird eine ionenchromatographlsche Detektion durchgeführt. so wird die
Auswertung nach DIN 38 405 Teil 19 vorgenommen.

12 Angabe d e s Ergebnlsses
Das Ergebnis wird in mglkg Chlor auí 2 signifikante Stellen angegeben.
Beispiel:
Massenanteilan adsorbierten. organisch gebundenen Halogenen (AOX) in der
Trockenmasse von Schlammbzw. Sediment, berechnet als Chlor: 420 mglkg

13 Analysenbericht
Der Bericht sol1 sich auf dieses Verfahren beziehen und folgende Einzelheiten
enthalten:
Identität der Schlamm- bm. Sedimentprobe
Angabe des Ergebnisses nach Abschnitt 12
Probenvorbehandlung.z.B. Ausblasen der Probe,falls eine solche durchgeführt
wurde
Jede Abweichung von diesem Verfahren und Angabe aller Umstände, die
gegebenenfallsdas Ergebnis beeinfluüt haben.

14 Verfahrenskenndaten
Bei einem Ringversuch. durchgeführt im Mai 1989, wurden die Verfahrenskenndaten
nach Tabelle 1 ermittelt.

:
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Tabelle 1. Vmiahrenskenndqtm
Matrix

’I

1

Errnitteit
GröBe

1

NaBklärschlamm w(R-Ao’
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Vergleichsstandardabweichung
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WiederholvariationdeMzient

Zitierte Normen
Laborgeräte aus Glas; Stopfen mit Kegelschliff
Laborgeräte au$ Glas; Erlenmeyerkolben rnit Kegelhülse.
Kegel 1 : 10
Laborgerate aus Glas; Vakuum-Exsikkatoren
DIN 12 491
DIN 12 664 Teil 1 Laborgeräte aus Glas; MeBkolben rnit einer Marke; MeOkolben
rnit Bördelrand. Kegelhüise und Kegelschliffverbindung
Laborgeräte aus Glas; Labor-Stockthermometer
DIN 12 781
DIN 12 880 Teil 1 Elektrische Laborgeräte; Wärmeschränke; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen, Allgerneine technische
Anforderungen
DIN 12 903
Laborgeräte aus Hartporzellan; Abdampfschalen mit Ausguû
DIN 12 905
Laborgeräte aus Hartporzellan: Filtemutschen und Filtertrichter
DIN 19 265
pH-Messung; pH-MeBzusatz, Anforderungen
DIN 38 405 Teil 19 Deutsche Einheltsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlarnmuntersuchung;Anionen (Gruppe b);Bestimmungder
Anionen Fluorid. Chlorid. Nitrit. Phosphat (ortho-). Bromid,
Nitrat und Sulfat in wenig belasteten Wässern rnit der lonenchromatographie (D 19)
DIN 38 409 Teil 14 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlarnrnuntersuchung; Summarische Wirkungs- und Stoffkenngröûen (Gruppe H); Bestirnrnung der adsorbierbaren
organisch gebundenen Halogene (AOX) (H 14)
DIN 38 414 Teil 2 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung;Schlamm und Sedimente (Gruppe S);
Bestimmung des Wassergehaltes und des Trockenrückstandes
bzw. der Trockensubstanz (S 2)
DIN 38 414 Teil 7 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlamrnuntersuchung;Schlamm und Sedimente (Gruppe S);
AufschluB mil Königswasser zur nachfolgenden Bestirnmung
des säurelöslichen Anteils von Metallen (S 7)
DIN 38 414 Teil 17 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlamrnuntersuchung;Schlamm und Sedimente (Gruppe S),
Bestirnmungvon ausblasbaren und extrahierbaren, organisch
gebundenen Halogenen (S 17)
DIN 12 252
DIN 12 387
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