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Lijst met reactievergelijkingen 
𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 →  𝑂𝐶𝑙− +  𝐻3𝑂+     Ka = 4,0 . 10-8  (r 2.1) 
𝐶𝑙2 + 2 𝑒− → 2 𝐶𝑙−       E° = + 1,358 V  (r 2.2) 
𝑂𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂 +  2 𝑒−  →  2 𝑂𝐻− + 𝐶𝑙−     E° = + 0,810 V  (r 2.3) 
2 𝑂𝐻− + 𝐶𝑙2  → 𝐶𝑙− + 𝑂𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂     E° = + 0,548 V  (r 2.4) 
𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑙2  → 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂       (r 2.5) 
2 𝑂𝐻− +  𝐻2  →  2 𝐻2𝑂 + 2 𝑒−      E° = - 0,828 V (r 2.6) 
2 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 2 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑙2 +  𝐻2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻    E° = - 0,530 V (r 2.7) 
𝑂𝐶𝑙− +  1,5 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑙𝑂3

− +  2 𝐶𝑙− +  3 𝐻+ +  0,75 𝑂2 + 3 𝑒−    (r 2.8) 
6 𝐻2𝑂 →  𝑂2 + 4 𝐻3𝑂+ + 4 𝑒−      E° = - 1,229 V (r 2.9) 
𝑂𝐶𝑙−  →  𝐶𝑙𝑂3

− + 2 𝐶𝑙−         (r 2.10) 
𝑂𝐶𝑙− +  2 𝑂𝐻− →  𝐶𝑙𝑂2

− +  𝐻2𝑂 + 2 𝑒−    E° = - 0,660 V (r 2.11) 
2 𝑂𝐶𝑙−  →  𝐶𝑙𝑂2

− +  𝐶𝑙−      E° = + 0,150 V (r 2.12) 
𝐶𝑙𝑂2

− +  2 𝑂𝐻− →  𝐶𝑙𝑂3
− + 𝐻2𝑂 + 2 𝑒−    E° = - 0,330 V (r 2.13) 

𝐶𝑙𝑂2
− + 𝑂𝐶𝑙−  →  𝐶𝑙𝑂3

− +  𝐶𝑙−      E° = + 0,480 V (r 2.14) 
𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝑂𝐶𝑙− + 2 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑙𝑂3

− +  2 𝐻3𝑂+ +  2 𝐶𝑙−     (r 2.15) 
𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻+ + 2 𝑒−  →  𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂     E° = + 1,482 V  (r 2.16) 
𝐻𝐶𝑙𝑂2 +  2 𝐻+ + 2 𝑒−  →  𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂    E° = + 1,645 V (r 2.17) 
2 𝐻𝑂𝐶𝑙 →  𝐻𝐶𝑙𝑂2 +  𝐶𝑙− + 𝐻+     E° = - 0,163 V (r 2.18) 
𝐶𝑙𝑂3

− + 2 𝐻+ + 2 𝑒−  →  𝐻𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻2𝑂     E° = + 1,214 V (r 2.19) 
𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐻𝐶𝑙𝑂2  →  𝐶𝑙𝑂3

− +  𝐶𝑙− + 𝐻+    E° = + 0,268 V (r 2.20) 
𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 ↔  𝑂𝐶𝑙− +  𝐻3𝑂+     pKa = 7,54 (r 2.21) 
1

2
 𝑂2 + 𝐻2𝑂 +  2 𝑒−  →  2 𝑂𝐻−      E° = + 0,401 V  (r 2.22) 

𝑂𝐶𝑙−  →  1

2
 𝑂2 + 𝐶𝑙−       E° = + 0,409 V (r 2.23) 

𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻+ + 𝑒−  →  𝐻𝐶𝑙𝑂2      E° = + 1,277 V (r 2.24) 
𝐶𝑙𝑂2 +  𝑒−  →  𝐶𝑙𝑂2

−        E° = + 0,954 V (r 2.25) 
𝐶𝑙𝑂3

− + 2 𝐻+ +  2 𝑒− →  𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻2𝑂     E° = + 1,152 V (r 2.26) 
𝐶𝑙𝑂3

− + 𝐻2𝑂 + 2 𝑒−  →  𝐶𝑙𝑂2
− + 2 𝑂𝐻−     E° = + 0,330 V (r 2.27) 

𝐶𝑙𝑂2
− + 𝐻2𝑂 + 4 𝑒−  →  𝐶𝑙− +  4 𝑂𝐻−     E° = + 0,760 V (r 2.28) 

2 𝐶𝑙𝑂2 + 2 𝑂𝐻−  →  𝐶𝑙𝑂2
− +  𝐶𝑙𝑂3

− + 𝐻2𝑂    E° = + 0,624 V (r 2.29) 
𝐶𝑙𝑂3

− + 2 𝐻𝐶𝑙 → 2 𝐶𝑙𝑂2 +  𝐶𝑙2 + 2 𝐻2𝑂    E° =  - 0,206 V (r 2.30) 
𝐶𝑙𝑂3

− + 6 𝐻+ +  6 𝑒− →  𝐶𝑙− + 3 𝐻2𝑂     E° = + 1,451 V (r 2.31) 
𝐶𝑙𝑂3

− + 6 𝐻𝐶𝑙 → 3 𝐶𝑙2 + 𝐶𝑙− + 3 𝐻2𝑂     E° = + 0,093 V (r 2.32) 
2 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 2 𝐻2𝑆𝑂4  → 2 𝐶𝑙𝑂2 + 2 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 +  𝐶𝑙2    (r 2.33) 
30 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3 + 7 𝐶𝐻3OH + 20 𝐻2𝑆𝑂4  → 30 𝐶𝑙𝑂2 + 10 𝑁𝑎3𝐻(𝑆𝑂4)2 +  3 HCHO + 26 𝐻2𝑂 +
4 𝐶𝑂2           (r 2.34) 
3 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3 + 4 𝑆𝑂2 + 3 𝐻2𝑂  → 2 𝐶𝑙𝑂2 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 +  3 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎𝐶𝑙   (r 2.35) 
2 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3 + 2 𝐻2𝑆𝑂4 +  𝐻2𝑂2  → 2 𝐶𝑙𝑂2 + 𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 + 2 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4   (r 2.36) 
2 𝑒− +  𝑂2 + 𝐻2𝑂 →  𝐻2𝑂2 + 2 𝑂𝐻−      E° =  - 0,146 V (r 2.37) 
2 𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻2𝑂2 + 2 𝑂𝐻−  →  𝐶𝑙𝑂2

− +  𝑂2 + 𝐻2𝑂   E° = + 1,100 V (r 2.38) 
4 𝐻𝐶𝑙 + 5 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  → 4 𝐶𝑙𝑂2 +  𝐶𝑙𝑂3

−       (r 2.39) 
𝐶𝑙2 +  𝐻2𝑂 → [𝐻𝑂𝐶𝑙 𝐻𝐶𝑙⁄ ] +  𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  →  𝐶𝑙𝑂2 +  𝑂𝐶𝑙− + 𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐶𝑙𝑂3

−  (r 2.40) 
2 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  → 2 𝐶𝑙𝑂2 + 𝐶𝑙2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻      (r 2.41) 
𝐶𝑙2 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  →  2 𝐶𝑙𝑂2 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙        (r 2.42) 
𝐶𝑙2 + 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  →  𝐶𝑙𝑂2 + 𝑁𝑎𝐶𝑙       (r 2.43) 
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𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  →  𝐶𝑙𝑂2 + 𝑒−         (r 2.44) 

2 𝐶𝑙𝑂2
− + 𝑆2𝑂8

2−  → 2 𝐶𝑙𝑂2 + 2 𝑆𝑂4
2−       (r 2.45) 

𝐶𝑙2 + 2 𝐼− → 2 𝐶𝑙− +  𝐼3
−        (r 2.46) 

𝐼3
− + 2 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  → 3 𝐼− +  𝑆4𝑂6

2− +  4 𝑁𝑎+      (r 2.47) 
𝐼2 + 2 𝑒− → 2 𝐼−       E° = + 0,535 V (r 3.1) 

𝑆4𝑂6
2− + 2 𝑒− → 2 𝑆2𝑂3

2−       E° = + 0,169 V (r 3.2) 

𝐼2 + 2 𝑆2𝑂3
2− → 2 𝐼− +  𝑆4𝑂6

2−     E° = + 0,366 V (r 3.3) 
𝐼3

− + 2 𝑒− → 3 𝐼−       E° = + 0,536 V (r 3.4) 
𝐶𝑙2 + 2 𝐼− → 2 𝐶𝑙− +  𝐼2      E° = + 0,823 V (r 3.5) 
𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻+ + 2 𝐼− → 𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂 +  𝐼2    E° = + 0,947 V (r 3.6) 

𝐶𝑙𝑂2 +  𝐼− →  𝐶𝑙𝑂2
− +  

1

2
 𝐼2      E° = + 0,419 V (r 3.7) 

𝐻𝐶𝑙𝑂2 + 3 𝐻+ + 4 𝑒− → 𝐶𝑙− +  2 𝐻2𝑂     E° = + 1,570 V (r 3.8) 
𝐻𝐶𝑙𝑂2 + 3 𝐻+ + 4 𝐼− → 𝐶𝑙− +  2 𝐻2𝑂 + 2 𝐼2    E° = + 1,035 V (r 3.9) 
𝐶𝑙𝑂2

− + 3 𝐻+ + 4 𝑒− → 𝐶𝑙− +  2 𝐻2𝑂     E° = + 0,760  V (r 3.10) 
𝐻𝐶𝑙𝑂2  ↔  𝐶𝑙𝑂2

− + 𝐻+        pKa = 1,96 (r 3.11) 
𝐵𝑟2 + 2 𝑒− → 2 𝐵𝑟−       E° = + 1,065 V (r 3.12) 
𝐶𝑙𝑂3

− + 6 𝐵𝑟− + 6 𝐻+ → 𝐶𝑙− + 3 𝐻2𝑂 + 3 𝐵𝑟2    E° = + 0,386 V (r 3.13) 
𝐶𝑙2 + 2 𝐵𝑟− → 2 𝐶𝑙− + 𝐵𝑟2      E° = + 0,293 V (r 3.14) 

𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻+ + 𝐵𝑟− →  𝐻𝐶𝑙𝑂2 +  
1

2
 𝐵𝑟2     E° = + 0,212 V (r 3.15) 

𝐻𝐶𝑙𝑂2 + 3 𝐻+ + 4 𝐵𝑟− → 𝐶𝑙− +  2 𝐻2𝑂 + 𝐵𝑟2    E° = + 0,505 V (r 3.16) 
𝐵𝑟2 + 2 𝐼− → 2 𝐵𝑟− + 𝐼2      E° = + 0,530 V (r 3.17) 
𝐻3𝑃𝑂4  + 𝐻2𝑂 ↔  𝐻2𝑃O4

− +  𝐻3𝑂+     Ka = 6,9 . 10-3 (r 3.18) 

𝐻2𝑃𝑂4
−  + 𝐻2𝑂 ↔  𝐻𝑃𝑂4

2− +  𝐻3𝑂+      Ka = 6,2 . 10-8 (r 3.19) 

𝐻𝑃𝑂4
2−  +  𝐻2𝑂 ↔  𝑃𝑂4

3−  +  𝐻3𝑂+     Ka = 4,8 . 10-13 (r 3.20) 
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Lijst met vergelijkingen 
−𝑑[𝑂𝐶𝑙−]

3 𝑑(𝑡)
=  𝑘𝑜𝑏𝑠 [𝑂𝐶𝑙−]2        (vgl. 2.1) 

−𝑑([𝐻𝑂𝐶𝑙] [𝑂𝐶𝑙−])

3 𝑑(𝑡)
=  𝑘𝑜𝑏𝑠 [𝑂𝐶𝑙−] [𝐻𝑂𝐶𝑙]2      (vgl. 2.2) 

𝐼 (𝐴) =  
𝑄 (𝐶)

𝑡 (𝑠)⁄          (vgl. 2.3) 

𝐼 (µ𝐴) =  
𝑛 (𝑒𝑞)∗𝐹 (

𝐶

𝑒𝑞
)∗𝐴(𝑚2)∗ 𝑐𝑏 (

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙
)∗ √𝐷(

𝑚2

𝑠
)

𝜋∗𝑡 (𝑠)
      (vgl. 2.4) 

∆𝐼 (µ𝐴) =  
𝑛 (𝑒𝑞)∗𝐹 (

𝐶

𝑒𝑞
)∗𝐴(𝑚2)∗ 𝑐𝑏 (

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙
)∗ √𝐷(

𝑚2

𝑠
)

√(𝜋∗𝑡 (𝑠))
      (vgl. 2.5) 

𝐼 = 𝑎 ∗ 𝑉 (µ𝑙) + 𝑏         (vgl. 4.1) 

𝑉𝐸𝑃 =  
𝑏1−𝑏2

𝑎2−𝑎1
          (vgl. 4.2)  
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Summary 
The goal of this thesis was to determine the possibilities, limits and merit of investment in 

amperometric titration method for the determination and quantification of free chlorine, 

chlorite, chlorate and chlorine dioxide applied for process water in the food industry. This 

method has been compared to the DPD method and solid compound standards. 

The principle of amperometric titration method is based on the redox reactions between 

iodide and chlorine species. These reactions depend on the pH of the solution. The formed 

reaction products  of iodide, iodine, will be titrated with thiosulphate. 

The concentration interval for possible measurement of chlorate, chlorite and free chlorine 

for demineralized water and tap water is respectively  0-20 mg/l, 0-100 mg/l and 0-30 mg/l. 

The LOD and LOQ for chlorate, chlorite and free chlorine are respectively 0.5; 0.015; 0.073 

and 1.81; 0.051; 0.242 mg/l. The slope between the standard-reference  and measurement 

did not deviate more than 0.1 from 1. This means that the results of amperometric titration 

are practically the same as the results of the standard-reference. 

The measurement of chlorate in water with a COD of 300 and 840 mg O2/l showed minimal 

difference with the curve of tap water. The Anova-test with a p-value of 0.98 states that the 

averages of the different curves have the same value. The chlorate concentration was used 

to spike the solution because it is a stabile chlorine species that will not react with organic 

material. The chlorate concentration was also used because it is calculated by subtracting 

the concentration of chlorite, chlorine and chlorine dioxide from the total concentration of 

the chlorine species. A deviation on the chlorate measurement will indicate an effect of the 

organic material on the amperometric method.  

The chlorate concentrations of hypochlorite solutions measured by the amperometric 

method are compared with an LC/MS. Two out of three concentrations were higher than 

the measurements of the LC-MS/MS. Nevertheless, there is a notable difference of product 

quality between the different storage circumstances. The ‘fresh’ hypochlorite solution has 

a relative high chlorate concentration (18 g/l) which originates from the production process.  

The measurement of chlorine dioxide for a concentration interval of 0-10 mg/l has a slope 

of 2.11 for demineralized water and 1.51 for tap water. The deviation of chlorine dioxide 

with respect to the DPD method in demineralized and tap water has no further plausible 

causation. There is a high concentration of chlorate, 2-3 g/l, in the commercial chlorine 

dioxide solution. This chlorate is a precursor who has not reacted in the production process. 

The chlorite concentration is relatively low.  
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Samenvatting 
Het doel is van deze masterpoef is het aftasten van de mogelijkheden, grenzen en mogelijke 

investeringen van de amperometrische titratiemethode voor het  analyseren en 

kwantificeren van vrij chloor, chloriet, chloraat en chloordioxide bij proceswater in de 

voedingsindustrie. Dit zal gebeuren op basis van een vergelijking met vaste standaarden en 

de DPD-methode. 

Het principe van de amperometrische titratie is gebaseerd op de redoxreacties tussen 

jodide en de chloorspecies. Deze reacties zijn afhankelijk van de pH. Het gevormde 

redoxproduct van jodide, dijood, wordt teruggetitreerd met thiosulfaat. 

De concentratie-intervallen voor chloraat, chloriet en vrij chloor bij zowel demi- als 

leidingwater zijn respectievelijk 0-20 mg/l, 0-100 mg/l en 0-30 mg/l. De LOD en LOQ voor 

chloraat, chloriet en vrije chloor zijn respectievelijk 0,5; 0,015; 0,073 en 1,81; 0,051; 0,242 

mg/l. De richtingscoëfficiënt tussen de standaard en de metingen zal niet meer dan 0,1 

afwijken van 1. Dit betekend dat de amperometrische methode praktisch het zelfde 

resultaat geeft als de referentie. 

Bij de meting van chloraat bij COD-water van 300 en 840 mg/l is er weinig verschil met de 

leidingwater curve voor chloraat. De Anova-test met een p-waarde van 0,98 stelt dat de 

gemiddelden van de curven aan elkaar gelijk zijn. Er werd gespiked met chloraat omdat het 

een stabiele molecule is die niet zal reageren met organische materiaal. De chloraat 

concentratie werd ook gebruikt omdat deze concentratie wordt berekend door de 

concentraties van vrij chloor, chloriet en chloordioxide af te trekken van de totale 

concentratie van de chloorspecies. Een deviatie van chloraat concentratie zou een effect 

van het organisch materiaal op de amperometrische methode kunnen aantonen. 

Bij een vergelijking van chloraat concentratie in hypochlorietoplossingen gemeten met de 

amperometrische methode met een LC-MS/MS, zijn 2 van de 3 meting hoger dan de 

metingen van de LC-MS/MS. Desondanks is er een groot verschil op te merken in de 

productkwaliteit bij de verschillende opslagomstandigheden. Bij de ‘verse’ hypochloriet is 

er ook een relatief grote chloraat concentratie van 18 g/l aanwezig. 

De metingen van chloordioxide bij demiwater zorgen bij een interval van 0-10 mg/l voor 

een richtingscoëfficiënt van 2,11 en bij leidingwater voor 1,51. De afwijking van 

chloordioxide ten opzichte van de DPD-methode en van leidingwater hebben geen nadere 

verklaring.  
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Er is een grote hoeveelheid chloraat opgemeten in de commerciële chloordioxide oplossing 

van 2-3 g/l oplossing. Dit chloraat bestaat grotendeels uit niet gereageerde reagens uit 

chloordioxide productieproces. Daartegenover is er slechts een kleine hoeveelheid chloriet 

aanwezig. 
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1 Inleiding 
Deze masterproef werd uitgevoerd in UGent - Campus Kortrijk onder het Departement van 

Bio-industriële wetenschappen. Er werd gewerkt in een laboratorium voor 

Voedingsmicrobiologie en Biotechnologie. Dit laboratorium richt zich op de fundamentele 

theoretische aspecten in de voedingsindustrie en in het adviseren van de voedingsindustrie 

bij implementeerbare processen en materialen (UGent, 2017). 

Chloor en chloorverbindingen zijn één van de meest populaire industriële toepassingen 

voor desinfectie van groenten en drinkwater. Maar ondanks hun populariteit heeft het 

gebruik van chloorspecies enkele nadelen. De productie van desinfectiebijproducten (DBP) 

is een gekend en veel aangekaart probleem. In de recente jaren is er een nieuw probleem 

opgedoken bij het gebruik van chloor, de accumulatie van chloraat in proceswater en 

chloraatresidu in de behandelde groenten (Gil, et al., 2016). 

Bij de verwerking van kroppen sla wordt de sla eerst versnipperd en daarna gewassen 

gedurende 1 à 2 minuten in een wastank. In de wastank worden de desinfectans 

toegevoegd. Indien de wastank gevuld is met drinkwater, zal de concentratie aan Chemical 

Oxigen Demand (COD) of Chemisch Zuurstofverbruik (CZV) en micro-organismen met de tijd 

toenemen tot het wastank verzadigd is. Drinkwater bevat normaal gezien een 

desinfectansresidu, gebruikelijk residueel vrij chloor, boven de 0,1 mg/l. Deze 

residuconcentratie is vrij laag en zal dus in de wastank snel gereduceerd worden door de 

COD en/of micro-organismen. Bij het gebruik van enkel drinkwater, kan er kruisbesmetting 

optreden waardoor de volledige batch sla gecontamineerd worden. Het toevoegen van de 

desinfectans is dus noodzakelijk om de mogelijke kruiscontaminatie in te perken. Het 

chloorbad bevat een oplossing van HOCl of ClO2. Van alle vrij chloor (HOCl, Cl2 en OCl-) is 

HOCl het meest effectieve desinfectans (Gil, et al., 2016). 

Ondanks de vele voordelen bij toevoeging van chloor-desinfectantia, zijn er nadelen 

verbonden bij het gebruik van chloor. Het belangrijkste nadeel van een chloorbad is het 

vormen van toxische chloorverbindingen: chloriet en chloraat. Chloriet en chloraat kunnen 

zich zowel vormen tijdens de aanmaak en opslag van de desinfectantia als in het 

proceswater zelf (Gil, et al., 2016). 

Ondanks het verbod op het gebruik van chloraat als pesticide van de Europese Unie van 

2008 (2008/865/EC), is er nog steeds chloraatresidu aanwezig in verwerkte groenten. De 

Europese voedingsveiligheid autoriteit (EFSA) heeft een toelaatbare dagelijkse inname (TDI) 

van 3 µg/kg lichaamsgewicht en een acute referentie dosis van 36 µg/kg geadviseerd. 

Omdat er geen limiet werd vastgelegd voor het chloraatresidu in voeding, werd er een 
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automatische limit van 0,01 mg/kg voorop gesteld zoals opgelegd door EC met Art 18(1)(b) 

Reg 396 / 2005. Maar omdat het residu in voeding ver boven deze opgelegde limiet rijkt, is 

er op basis van de huidige praktijk in de voedingsindustrie een hypothetische maximum 

residu limit van 0,7 mg/kg voeding en drinkwater van kracht (Gil, et al., 2016). 

Studies tonen aan dat het chloraatgehalte in sla ongeveer 10 % bedraagt van de chloraat 

concentraties in het proceswater (Gil, et al., 2016). Het is dus belangrijk om chloraatresidu’s 

te kunnen meten en te elimineren of te verhinderen in het proceswater. 

Deze masterproef gaat over vergelijken van de DPD-methode en de amperometrische 

methode voor het analyseren en kwantificeren van vrij chloor, chloriet, chloraat en 

chloordioxide in proceswater van de voedingsindustrie voor UGent om te beslissen over 

mogelijke investeringen. Er wordt afgetast in welk concentratie-intervallen er kan gewerkt 

worden met de amperometrische methode en hoe precies deze methode is voor het meten 

van genoemde chloorspecies. Er zal worden gewerkt in verschillende media om mogelijke 

invloeden op de metingen aan te tonen. 

Geen productieproces is perfect en weinig producten zijn niet onderhevig aan degradatie. 

De al aanwezige en gevormde chloriet en chloraat zullen worden gemeten in de 

desinfectantia-oplossingen. 
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2 Literatuurstudie 

2.1 Desinfectieproducten 

Er is een breed spectrum aan desinfectieproducten die elk zijn specifieke en algemene 

toepassingen kent (Xie, 2016). De meest toegepaste desinfectieproducten zijn op chloor 

gebaseerd, specifiek hypochloriet en chloordioxide, welke dan ook de focus zijn in deze 

thesis.  

2.1.1 Hypochloriet 

2.1.1.1 Eigenschappen en toepassingen 

Eén van de belangrijkste eigenschappen van hypochloriet is dat het een sterke oxidator en 

een actief blekingscomponent is. Hypochloriet zal daarom zeer sterk reageren met 

reductoren en ontvlambare componenten. Hypochloriet is de geconjugeerde zwakke base 

van hypochlorietzuur (Larsen, 2016): 

 𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂 →  𝑂𝐶𝑙− + 𝐻3𝑂+    Ka = 4,0 . 10-8  (r 2.1) 

Hypochloriet maakt deel uit van het vrij chloor. Het vrij chloor bevat ook hypochlorietzuur 

en chloorgas. Op grafiek 2-1 is te zien dat hypochloriet zich in een pH-afhankelijk evenwicht 

bevindt met andere vormen van het vrij chloor, hypochlorietzuur en Cl2. Tussen pH 4 en 6 

is hypochlorietzuur dominant, bij een pH die hoger is dan 9 is hypochloriet dominant en bij 

een pH die lager is dan 4 zal er chloorgas gevormd worden (Barros Silva, et al., 2014).  

 

Grafiek 2-1 Dominante vorm van vrij chloor in functie va de pH (Barros Silva, et al., 2014) 

Het hypochlorietzuur is echter zeer instabiel en wordt daarom commercieel verhandeld als 

een zout, voornamelijk NaOCl. Deze NaOCl-oplossingen worden gebruikt en verkocht als 

bleekmiddel. De sterkte van hypochlorietoplossingen worden gedefinieerd met de term het 
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vrij chloor. Hierbij wordt de oxidatiecapaciteit uitgedrukt in puur Cl2. 

Hypochlorietoplossingen zijn in geconcentreerde vorm geelachtig van kleur en worden 

gekenmerkt door een specifieke chloorgeur (Intratec Solutions, 2013).  

Er zijn twee types van hypochlorietoplossingen commercieel beschikbaar. Voor 

huishoudelijk gebruik liggen de concentraties tussen de 5 en 6 m%. De industriële 

oplossingen zullen eerder tussen de 10 en 15 m% liggen. NaOCl is de meest gebruikte vorm 

met 92% van de hypochlorietmarkt. De overige 8% gaan naar het alternatieve Ca(OCl)2. In 

grafiek 2-2 wordt het industrieel gebruik van hypochloriet uiteengezet. Het merendeel van 

hypochloriet wordt gebruikt voor waterbehandeling. Hypochlorietoplossingen zijn veiliger 

in gebruik in vergelijking met chloorgas (Intratec Solutions, 2013). 

 

Grafiek 2-2 Industriële toepassingen voor hypochloriet (Intratec Solutions, 2013) 

Hypochloriet zal micro-organismen afdoden door het breken en/of vervormen van 

chemische bindingen. Wanneer hypochloriet reageert met bijvoorbeeld een enzym, zal een 

waterstof van het enzym vervangen worden door een chloor waardoor het enzym vervormd 

en onbruikbaar wordt. Hierdoor kan het micro-organisme geen nutriënten opnemen en zal 

het afsterven. De celwand van bacteriën zijn gewoonlijk negatief geladen. Indien het 

neutrale HOCl dominant is, kan het door de slijmlaag en celwand heen migreren en zich 

binden met interne componenten van het micro-organisme waardoor de desinfectie veel 

effectiever is. Het micro-organisme zal afsterven door nutriënten tekort of zal belemmerd 

worden in haar mitose. Dit alles is mogelijk door de grote reactiviteit van HOCl maar dit 

zorgt ook voor de vorming van desinfectiebijproducten door het chloreren van organische 

moleculen ( Lenntech B.V., 2017). 



5 
 

2.1.1.2 Productieprocessen 

A Hypochlorietproductie door dismutatie 

Door de instabiliteit van HOCl kunnen HOCl-oplossingen alleen worden aangemaakt in 

alkalische oplossingen, groter dan pH 9, onder de vorm van hypochlorietzouten. Het meest 

toegepaste productieproces is het absorberen van chloorgas, in geconcentreerde NaOH-

oplossingen in absorptietorens ter vorming van NaCl, NaOCl en water. Ca(OH)2- of KOH-

oplossingen kunnen ook gebruikt worden. Tijdens de reactie vindt er dismutatie plaats bij 

een van de twee hydroxidegroepen. Deze reacties zijn exotherm waardoor de temperatuur 

snel zal toenemen. Om verliezen van hypochlorietafbraak bij dit proces te vermijden, wordt 

de temperatuur van de NaOH-oplossing gekoeld tot 30-35 °C en wordt de vrij 

chloorconcentratie gelimiteerd tot 150 g / dm³. Dismutatie is een reactie waarbij hetzelfde 

molecule wordt geoxideerd en gereduceerd (Vany´sek, 2004). E° is het reductiepotentiaal 

bij 25°C en atmosfeerdruk: 

 𝐶𝑙2 + 2 𝑒− → 2 𝐶𝑙−      E° = + 1,358 V  (r 2.2) 

 𝑂𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂 +  2 𝑒−  →  2 𝑂𝐻− + 𝐶𝑙−   E° = + 0,810 V  (r 2.3) 

 2 𝑂𝐻− + 𝐶𝑙2  → 𝐶𝑙− + 𝑂𝐶𝑙− + 𝐻2𝑂    E° = + 0,548 V  (r 2.4) 

Dit leidt tot de vorming van NaOCl: 

 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑙2  → 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂     (r 2.5) 

In figuur 2-1 wordt een schematische voorstelling weergegeven van het hierboven 

beschreven proces met Ca(OH)2. Dit productieproces wordt vooral gebruikt als 

nabehandeling van het uitgeputte chloorgas na de liquefactie in het chlooralkali-proces. Het 

chloorgas dat niet compleet werd opgelost, zal door het bovenstaande proces worden 

gerecupereerd. Het chlooralkali-proces is het belangrijkste industriële proces om Cl2 en 

NaOH te produceren (Wendt & Kreysa, 1999). 

 

Figuur 2-1 Productieproces voor hypochloriet met kalk (Loehr, et al., 1983) 
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B Elektrolytische productie van hypochloriet 

Elektrolytische productie voor hypochloriet of elektrochloreren is een on-site 

productieproces voor de papierindustrie en voor desinfectie op zeevaartuigen. Er wordt een 

stroom aangelegd in een zoutoplossing waardoor er aan de kathode volgende halfreacties 

plaatsvinden (Vany´sek, 2004): 

 Anode:  𝐶𝑙2 + 2 𝑒−  →  2 𝐶𝑙−     E° = + 1,358 V (r 2.2) 

 Kathode: 2 𝑂𝐻− + 𝐻2  →  2 𝐻2𝑂 + 2 𝑒−  E° = - 0,828 V (r 2.6) 

                           2 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 2 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑙2 +  𝐻2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻 E° = - 0,530 V (r 2.7) 

Door turbulent te mixen zullen de gevormde producten met elkaar reageren (r 2.4). De 

stroom moet wel laag genoeg zijn zodat er geen chloorgas ontsnapt. Dit is een 

vereenvoudiging op het chlooralkali proces waarbij de twee cellen niet worden gescheiden 

door een membraan en de gevormde ionen zullen reageren tot NaOCl. Het productieproces 

wordt in figuur 2-2 schematisch voorgesteld. De gevormde oplossing mag niet boven de 

25°C komen en moet een pH hebben die groter is dan 12,5 bij opslag van lange duur om 

chloraatvorming te voorkomen  (Wendt & Kreysa, 1999). 

 

 

Figuur 2-2 Schematische voorstelling van elektrochloreren (Balagopal, et al., 2006) 

Er zijn drie elektrochemische reacties die bij dit productieproces voor een verlaagde 

efficiëntie zorgen (Wendt & Kreysa, 1999): 

1. Kathodische hypochlorietreductie is een redoxreactie waarbij het hypochlorietion 

bij de kathode zal gereduceerd worden tot chloride (r 2.3). De reactiesnelheid is 



7 
 

rechtevenredig met de hypochlorietconcentratie. Deze reactie kan onderdrukt 

worden door de stroomdichtheid te vergroten, een kleiner elektrodeoppervlak of 

ander type elektrode te verkiezen en een poreuze coatinglaag op de elektrode aan 

te brengen om een diffusie barrière te vormen. 

2. Anodische hypochlorietoxidatie is een redoxreactie waarbij het hypochlorietion bij 

de anode zal geoxideerd worden tot chloraat. De reactiesnelheid is, zoals bij de 

reductie, rechtevenredig met de hypochlorietconcentratie. Deze reactie kan 

onderdrukt worden door een RuO2-coating op de anode aan te brengen die 

chlooroverspanning op de anode moet reduceren (Vany´sek, 2004): 

3 𝑂𝐶𝑙− +  1,5 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑙𝑂3
− +  2 𝐶𝑙− +  3 𝐻+ +  0,75 𝑂2 +  3 𝑒−   (r 2.8) 

3. Anodische zuurstofgasvorming door waterelektrolyse. Deze reactie kan ook 

onderdrukt worden door de RuO2-coating op de anode (Vany´sek, 2004): 

6 𝐻2𝑂 →  𝑂2 + 4 𝐻3𝑂+ + 4 𝑒−    E° = - 1,229 V (r 2.9) 

2.1.1.3 Afbraakprocessen 

Het hypochlorietion is een sterk reactief en dus ook instabiel ion en zal degraderen in 

chloraat, chloriet, zuurstofgas en chloride-ionen. De snelheid en reactie voor de degradatie 

van hypochloriet is afhankelijk van 4 zeer belangrijke factoren: pH, temperatuur, ionsterkte 

en chloride-ionen. De aanwezigheid van UV-straling is ook een belangrijke parameter voor 

degradatie van hypochloriet (Adam & Gordon, 1999). 

A Degradatiereacties 

De eerste degradatiereactie dat kan worden vastgesteld en de dominante reactie bij een 

pH die groter of gelijk is aan 11, is de reactie waarbij hypochloriet met zichzelf zal reageren 

tot chloraat met chloriet als intermediair. Hierbij volgen volgende tussenreacties plaats: 

 3 𝑂𝐶𝑙−  →  𝐶𝑙𝑂3
− + 2 𝐶𝑙−       (r 2.10) 

Vorming van het chlorietintermediair (Vany´sek, 2004): 

 𝑂𝐶𝑙− +  𝐻2𝑂 + 2 𝑒−  →  𝐶𝑙− + 2 𝑂𝐻−   E° = + 0,810 V (r 2.3) 

 𝑂𝐶𝑙− +  2 𝑂𝐻− →  𝐶𝑙𝑂2
− +  𝐻2𝑂 + 2 𝑒−   E° = - 0,660 V (r 2.11) 

 2 𝑂𝐶𝑙−  →  𝐶𝑙𝑂2
− +  𝐶𝑙−     E° = + 0,150 V (r 2.12) 

Vorming van het eindproduct chloraat (Vany´sek, 2004): 

 𝑂𝐶𝑙− +  𝐻2𝑂 + 2 𝑒−  →  𝐶𝑙− + 2 𝑂𝐻−   E° = + 0,810 V (r 2.3) 

 𝐶𝑙𝑂2
− +  2 𝑂𝐻− →  𝐶𝑙𝑂3

− +  𝐻2𝑂 + 2 𝑒−   E° = - 0,330 V (r 2.13) 

 𝐶𝑙𝑂2
− +  𝑂𝐶𝑙−  →  𝐶𝑙𝑂3

− + 𝐶𝑙−    E° = + 0,480 V (r 2.14) 
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Hypochloriet zal eerst een intermediair vormen als chloriet om dan verder te reageren tot 

chloraat. De traagste en limiterende reactie is de degradatiestap tot chloriet. Het chloriet 

zal dan snel worden weggereageerd tot chloraat. De aanwezige chlorietconcentratie zal 

zelden meer zijn dan 0,6 % van de hypochlorietconcentratie. Deze degradatiereactie is een 

reactie van de tweede orde zoals te zien op grafiek 2-3 . Hieronder volgt de reactiesnelheids-

vergelijking: 

 
−𝑑[𝑂𝐶𝑙−]

3 𝑑(𝑡)
=  𝑘𝑜𝑏𝑠 [𝑂𝐶𝑙−]2       (vgl. 2.1) 

 

Grafiek 2-3 Hypochlorietdegradatie bij pH 13; c = 2,15 M; T = 25 °C; (Adam & Gordon, 1999) 

De tweede degradatiereactie is de degradatie van hypochlorietzuur. Deze degradatiereactie 

is dominant tussen pH 5 en 9. Hierbij vinden volgende reacties plaats: 

 2 𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝑂𝐶𝑙− + 2 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑙𝑂3
− +  2 𝐻3𝑂+ +  2 𝐶𝑙−   (r 2.15) 

Vorming van het chlorietintermediair (Vany´sek, 2004): 

 𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐻+ + 2 𝑒−  →  𝐶𝑙− +  𝐻2𝑂    E° = + 1,482 V  (r 2.16) 

 𝐻𝐶𝑙𝑂2 +  2 𝐻+ + 2 𝑒−  →  𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐻2𝑂   E° = + 1,645 V (r 2.17) 

 2 𝐻𝑂𝐶𝑙 →  𝐻𝐶𝑙𝑂2 +  𝐶𝑙− + 𝐻+    E° = - 0,163 V (r 2.18) 

Vorming van het eindproduct chloraat (Vany´sek, 2004): 

 𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐻+ + 2 𝑒−  →  𝐶𝑙− +  𝐻2𝑂    E° = + 1,482 V (r 2.16) 

 𝐶𝑙𝑂3
− + 2 𝐻+ + 2 𝑒−  →  𝐻𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻2𝑂    E° = + 1,214 V (r 2.19) 

 𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐻𝐶𝑙𝑂2  →  𝐶𝑙𝑂3
− +  𝐶𝑙− +  𝐻+   E° = + 0,268 V (r 2.20) 

Deze degradatiereactie is een reactie van de derde orde met volgende de reactiesnelheid: 

−𝑑([𝐻𝑂𝐶𝑙] [𝑂𝐶𝑙−])

3 𝑑(𝑡)
=  𝑘𝑜𝑏𝑠 [𝑂𝐶𝑙−] [𝐻𝑂𝐶𝑙]2      (vgl. 2.2) 
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Deze reactie bereikt zijn maximum kinetiek bij een [HOCl]/[OCl-] ratio die gelijk is aan 2. Bij 

een zuivere oplossing is dit bij een pH 7,24 gebaseerd op de pKa: 

 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 ↔  𝑂𝐶𝑙− +  𝐻3𝑂+    pKa = 7,54 (r 2.21) 

Zowel bij een grotere of kleinere pH zal de reactiesnelheid vertragen. Bij een pH groter dan 

7,24 zal er verzuring van de oplossing plaatsvinden door de degradatiereactie. Hierdoor zal 

de pH dalen en [HOCl]/[OCl-] ratio stijgen waardoor de reactie zal versnellen. 

Bij de laatste degradatiereactie zal hypochloriet gereduceerd worden tot chloorionen en 

zuurstofgas. Deze degradatiereactie was voor de jaren 50’ een belangrijke oorzaak van 

hypochlorietverlies door de aanwezigheid van overgangsmetalen zoals platina, iridium en 

rodium die afkomstig waren van de elektroden voor de productie. Alhoewel het 

productieproces sterk verbeterd is, zijn er nog steeds gewonere overgangsmetalen zoals 

ijzer, nikkel, koper en mangaan die kunnen katalyseren. Zonder katalysator is dit een zeer 

trage degradatiereactie (Vany´sek, 2004) (Adam & Gordon, 1999): 

 𝑂𝐶𝑙− +  𝐻2𝑂 + 2 𝑒−  →  𝐶𝑙− + 2 𝑂𝐻−   E° = + 0,810 V (r 2.3) 

 1

2
 𝑂2 +  𝐻2𝑂 +  2 𝑒−  →  2 𝑂𝐻−    E° = + 0,401 V  (r 2.22) 

 𝑂𝐶𝑙−  →  1

2
 𝑂2 +  𝐶𝑙−      E° = + 0,409 V (r 2.23) 

B Parameters 

De reactiesnelheid van de degradatie is zeer sterk afhankelijk van de ionsterkte van de 

oplossing. Bij een lage ionsterkte zal de reactiesnelheidsconstante vrijwel constant blijven 

of zelfs licht dalen. Bij ionsterkte vanaf 0,8 zal de reactiesnelheid sterk toenemen (Lister, 

1956). 

De temperatuur is een twee belangrijke paramater voor de reactiesnelheidscoëfficiënt. Bij 

een temperatuurstijging van 10 °C zal de coëfficiënt 3,5 keer groter worden. De vermelde 

degradatiereacties zijn exotherm en door hun temperatuurgevoeligheid kan er een 

kettingreactie gebeuren waardoor de oplossing zal opwarmen de degradatie zal doen 

versnellen (Adam & Gordon, 1999). 

De derde parameter die het degradatieproces beïnvloed is de pH. Commerciële 

hypochloriet zal, afhankelijk van gebruik, concentratie en fabrikant, een pH hebben die 

tussen de 11 en 13 zal liggen. Bij een variërende pH zal het minimum van de reactiesnelheid 

tussen een pH van 11 en 13 liggen zoals te zien op grafiek 2-4. Bij pH 14 zal de snelheid weer 

toenemen. Dit fenomeen wordt veroorzaakt door de stijging in ionsterkte bij de grote 

concentratie aan OH- die bij pH 14 aanwezig is (Adam & Gordon, 1999). 
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Grafiek 2-4 Initiële reactiesnelheid van hypochlorietdegradatie in functie van de pH bij T = 25 °C; [OCl-]0 = 2,15 M (Adam 
& Gordon, 1999) 

Door de pH te zetten in functie van de tijd (Grafiek 2-5) kan er worden vastgesteld dat de 

degradatiereactie (r 2.15) die dominant is bij een pH tussen 5 en 9 nog een minieme invloed 

uitoefent door H+-vorming waardoor er verzuring optreed van de pH. Dit fenomeen is niet 

waar te nemen vanaf pH 12. De daling van de pH wordt als doorslaggevend beschouwd bij 

een pH 10 en lager (Adam & Gordon, 1999).  

 

Grafiek 2-5 De pH van hypochlorietoplossingen in functie van de tijd bij T = 25 °C; [OCl-]0 = 2,15 M (Adam & Gordon, 
1999) 
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Daarnaast is er ook een verschil te zien bij de chlorietconcentraties. Bij pH 11-14 is er in de 

eerste dagen een zeer snelle opbouw van chloriet waar te nemen die dan geleidelijk aan in 

de tijd wordt afgebouwd. Bij een pH 12 zal de chlorietconcentratie ongeveer 0,5 % zijn van 

de hypochlorietconcentratie bij 25 °C. Bij pH 5-9 is er op geen enkel moment een 

significante chlorietconcentratie te meten (Adam & Gordon, 1999). 

De degradatiereacties kunnen worden gekatalyseerd door aanwezigheid van CoCl2 en IrCl3. 

Het kobaltzout zal enkel de zuurstofdegradatie bevorderen terwijl het iridiumzout zowel de 

chloraat- en de zuurstofgasvorming zal katalyseren (Sandin, et al., 2015). 

2.1.2 Chloordioxide 

Chloordioxide is een veel gebruikt desinfectans in de voedingsindustrie en waterzuivering. 

Het belangrijkste voordeel van ClO2 naast zijn sterke reactiviteit is het gebrek aan 

trihalomethanen (THM) als bijproduct, een groot probleem bij andere op chloor gebaseerde 

desinfectantia zoals chloorgas (Cl2) en hypochloriet (OCl-) (Aieta, et al., 1984). Het grootste 

nadeel van ClO2 zijn de bijproducten ClO2
- en ClO3

-  die vrijkomen tijdens gebruik en 

productie (Palacios, et al., 2015). 

2.1.2.1 Eigenschappen en toepassingen 

Chloordioxide is een neutrale maar instabiele oxidator met een oxidatiegetal +IV voor het 

aanwezige chloor. Door zijn instabiliteit zal ClO2 vrije radicalen vormen. Chloordioxide is zo 

instabiel dat zelfs bij sterk verdunde oplossingen er radicalen zullen gevormd worden. In 

tegenstelling tot het klassieke hypochloriet zal ClO2 enkel oxideren en niet verder gaan 

chloreren waardoor er geen THM worden gevormd. Chloordioxide is op zich een zeer goede 

primaire desinfectans maar is in sommige gevallen ook een potentiële secundaire 

desinfectans. Nadat ClO2 heeft deelgenomen aan een redoxreactie zal er, afhankelijk van 

de reactie, chloriet, chloraat en chloride gevormd worden. Bij waterbehandeling kan 

chloriet tot 70 % van gevormde bijproducten voor zich nemen. De meest voorkomende 

halfreactie voor ClO2 zijn (Vany´sek, 2004): 

 𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻+ +  𝑒−  →  𝐻𝐶𝑙𝑂2     E° = + 1,277 V (r 2.24) 

 𝐶𝑙𝑂2 +  𝑒−  →  𝐶𝑙𝑂2
−       E° = + 0,954 V (r 2.25) 

 𝐶𝑙𝑂3
− + 2 𝐻+ +  2 𝑒− →  𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻2𝑂   E° = + 1,152 V (r 2.26) 

De bijproducten kunnen ook nog verder reageren volgens volgende halfreacties (Vany´sek, 

2004): 

 𝐶𝑙𝑂3
− + 𝐻2𝑂 + 2 𝑒−  →  𝐶𝑙𝑂2

− + 2 𝑂𝐻−   E° = + 0,330 V (r 2.27) 

 𝐶𝑙𝑂2
− + 𝐻2𝑂 + 4 𝑒−  →  𝐶𝑙− +  4 𝑂𝐻−   E° = + 0,760 V (r 2.28) 
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De belangrijkste factoren voor snelheid van de chloriet- en chloraatvorming zijn: 

 Ratio tussen ClO2 dosering en oxidantconcentratie 

 Blootstelling aan zonlicht 

 Indien het vrij chloor aanwezig is, zal er een reactie optreden tussen het vrij chloor 

en chloriet. 

Bij het produceren van ClO2 zal niet alles van de precursor worden omgevormd of door een 

niet-stoichiometrisch toevoegen zullen er resten van de precursor overblijven waardoor er 

chloriet of chloraat (afhankelijk van het productieproces) aanwezig zijn in de originele ClO2 

oplossing. Verder zal chloordioxide in alkalische oplossingen vanaf pH 9 degraderen tot 

chloriet en chloraat door een redoxreactie met hydroxide-ion (HDR Engineering Inc., 2002). 

Hieronder staan de bijhorende reactievergelijkingen (Vany´sek, 2004). 

 𝐶𝑙𝑂2 +  𝑒−  →  𝐶𝑙𝑂2
−      E° = + 0,954 V (r 2.25) 

 𝐶𝑙𝑂3
− + 𝐻2𝑂 + 2 𝑒−  →  𝐶𝑙𝑂2

− + 2 𝑂𝐻−    E° = + 0,330 V (r 2.27) 

 2 𝐶𝑙𝑂2 + 2 𝑂𝐻−  →  𝐶𝑙𝑂2
− +  𝐶𝑙𝑂3

− + 𝐻2𝑂   E° = + 0,624 V (r 2.29) 

De grootste fabrikant en verbruiker van ClO2 is de hout- en papierindustrie voor het bleken 

van houtpulp vanwege de selectiviteit van ClO2 voor lignine. In deze tak van de industrie 

wordt ClO2 sterk verkozen over het klassieke hypochloriet. In de textielindustrie wordt ClO2 

ingezet als bleekmiddel voor hoge kwaliteitstextielvezels met toegevoegd kwaliteiten zoals 

krimpvrije stoffen (HDR Engineering Inc., 2002). 

Voor het behandelen van industrieel en huishoudelijk afvalwater is ClO2 een effectievere 

biocide en minder corrosief dan hypochloriet. Dit komt omdat ClO2 weinig tot geen 

reactieproducten zal vormen met water en weinig pH gevoelig is in vergelijking met 

hypochloriet. ClO2 kan ook worden gebruikt voor geur- en smaakbehandeling bij 

drinkwater. Eén van de grote voordelen tegenover hypochloriet- en ozonbehandeling, is het 

gebrek aan bijproducten (behalve chlorieten en chloraten) (HDR Engineering Inc., 2002). 

De desinfecterende eigenschap voor micro-organismen van ClO2 is gebaseerd op het 

reageren met nutriënten die migreren door de celwand (Agency for Toxic Substances and 

Disease Registry, 2004). 
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2.1.2.2 Productieprocessen 

Chloordioxide is een gas dat moeilijk samendrukbaar is voor lange tijd en kan leiden tot 

explosies. Daarom wordt ClO2 vlak voor het gebruik geproduceerd. Hierbij wordt er gebruik 

gemaakt van chloriet of chloraat dat zal worden geoxideerd of gereduceerd. Het gebruik 

van chloraten als reagens wordt vooral in de papierindustrie toegepast met behulp van een 

geconcentreerd zuur (zoals HCl of H2SO4) of waterstofperoxide. Chlorietsystemen worden 

daarentegen merendeels toegepast bij waterbehandeling (HDR Engineering Inc., 2002). 

A Chloordioxideproductie via chloraat 

Chloraat kan commercieel geproduceerd worden door het elektrolytische productieproces 

van hypochloriet te laten doorgaan bij hogere temperaturen waardoor het gevormde 

hypochloriet snel zal degraderen tot chloraat (zie 2.1.1.3 Afbraakprocessen). 

 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻2𝑂 ↔  𝑂𝐶𝑙− +  𝐻3𝑂+    pKa = 7,54 (r 2.21) 

 𝐻𝐶𝑙𝑂 +  𝑂𝐶𝑙− + 2 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑙𝑂3
− +  2 𝐶𝑙− +  2 𝐻3𝑂+   (r 2.15) 

In tegenstelling tot het hypochlorietproces, wordt er bij de chloraatproductie een 

reactorvat aan de cel gekoppeld. Er wordt meestal gebruik gemaakt van een CSTR type 

reactor. In de reactor wordt er een onveranderlijk chloraat- en hypochlorietconcentratie 

behouden zodat er een continu proces kan plaatsvinden waarbij er een verse zoutoplossing 

wordt toegevoegd en er een evenredig volume uit de reactor wordt verwijderd. De 

omgezette vloeistof wordt hierna gedechloreerd (HOCl en Cl2 verwijdering), gekristalliseerd 

(vorming chloraatkristallen) en gecentrifugeerd (afscheiding van de NaCl-moederloog). De 

moederloog wordt gerecycleerd in het proces. De vorming van chloraat vindt grotendeels 

plaats in de reactor. De temperatuur in de reactor wordt rond de 65-80 °c gehouden zodat 

er een goede omzettingsgraad is en het volume van de reactor klein kan gehouden worden 

(Wendt & Kreysa, 1999). 

Op figuur 2-3 wordt de schematisch voorstelling van het chloraat productieproces 

weergegeven. Figuur A is een blokkenschema van 1950 en figuur B is het verbeterde 

processchema van 1999.  
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Figuur 2-3 A. Schema NaClO3-proces (Schumacher , 1950) ; B. Processchema van NaClO3 (Wendt & Kreysa, 1999) 

Het gevormde NaClO3 wordt opgelost in een HCl-oplossing waarbij er ClO2 en Cl2 wordt 

gevormd (Vany´sek, 2004): 

 𝐶𝑙𝑂3
− + 2 𝐻+ +  2 𝑒− →  𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻2𝑂   E° = + 1,152 V (r 2.26) 

 𝐶𝑙2 + 2 𝑒−  →  2 𝐶𝑙−      E° = + 1,358 V (r 2.2) 

 𝐶𝑙𝑂3
− + 2 𝐻𝐶𝑙 → 2 𝐶𝑙𝑂2 +  𝐶𝑙2 + 2 𝐻2𝑂   E° =  - 0,206 V (r 2.30) 

Dit is niet de enige reactie die plaatsvindt tussen HCl en ClO3
-. Deze reagentia kunnen ook 

reageren ter vorming van Cl2 en het oorspronkelijke product, NaCl (Vany´sek, 2004):  

 𝐶𝑙𝑂3
− + 6 𝐻+ +  6 𝑒− →  𝐶𝑙− + 3 𝐻2𝑂   E° = + 1,451 V (r 2.31) 

 𝐶𝑙2 + 2 𝑒−  →  2 𝐶𝑙−      E° = + 1,358 V (r 2.2) 

 𝐶𝑙𝑂3
− + 6 𝐻𝐶𝑙 → 3 𝐶𝑙2 + 𝐶𝑙− + 3 𝐻2𝑂   E° = + 0,093 V (r 2.32) 

Om deze reactie te onderdrukken wordt er een grote chloraat- en kleine HCl-concentratie 

behouden in de reactor (Wendt & Kreysa, 1999). 

Alternatieve ClO2-productie kan door de reductor, HCl, te vervangen door SO2, NaCl, 

methanol of H2O2 bij een zeer zuur milieu. Het gebruik van NaCl zal zorgen voor meer 

chloorgasvorming (Qian, et al., 2007): 

 2 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙 + 2 𝐻2𝑆𝑂4  → 2 𝐶𝑙𝑂2 + 2 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 +  𝐶𝑙2  (r 2.33) 

Bij het gebruik van methanol zal niet alles weg reageren en zal er mierenzuur gevormd 

worden: 

 30 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3 + 7 𝐶𝐻3OH + 20 𝐻2𝑆𝑂4  → 30 𝐶𝑙𝑂2 + 10 𝑁𝑎3𝐻(𝑆𝑂4)2 +  3 HCHO +

26 𝐻2𝑂 + 4 𝐶𝑂2        (r 2.34) 
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Het gebruik van SO2 tijdens het proces zal leiden tot SO2 contaminatie: 

 3 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3 + 4 𝑆𝑂2 + 3 𝐻2𝑂  → 2 𝐶𝑙𝑂2 +  𝑁𝑎2𝑆𝑂4 +  3 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎𝐶𝑙 (r 2.35) 

Het gebruik van H2O2 zal, in vergelijking met de vorige reacties, de efficiëntie van de reactie 

verhogen van 90 naar 95 %: 

 2 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂3 + 2 𝐻2𝑆𝑂4 +  𝐻2𝑂2  → 2 𝐶𝑙𝑂2 +  𝑂2 + 2 𝐻2𝑂 + 2 𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂4 (r 2.36) 

Andere voordelen voor het gebruik van H2O2 zijn de minder Na2SO4-precipatie of organische 

reductoren aanwezig, de vermindering van chloorbijproducten en een snellere reactie 

(Qian, et al., 2007). 

B Chloordioxideproductie via chloriet 

Chloriet wordt grotendeels industrieel aangemaakt door ClO2 te reduceren in een basische 

oplossing met H2O2. De ClO2-oplossing die zal worden gebruikt in dit proces is afkomstig van 

de reductie van chloraat. Op Figuur 2-4 wordt er een schematische voorstelling van een aan 

elkaar geschakelde ClO2 en ClO2
- productieprocessen weergegeven. Er is een grote vraag 

naar ClO2
- voor ClO2-productie omdat de reactievoorwaarden om ClO2 te produceren uit 

ClO2
- milder zijn dan bij de productie bij ClO3

- (Qian, et al., 2007). 

 

Figuur 2-4 Schematische voorstelling van chlorietproductieproces uit chloraat en H2O2 (Qian, et al., 2007) 
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Bij de reductie van ClO2 naar ClO2
- vinden volgende halfreacties plaats (Vany´sek, 2004): 

 𝐶𝑙𝑂2 +  𝑒−  →  𝐶𝑙𝑂2
−       E° = + 0,954 V (r 2.25) 

 2 𝑒− +  𝑂2 +  𝐻2𝑂 →  𝐻2𝑂2 + 2 𝑂𝐻−    E° =  - 0,146 V (r 2.37) 

 2 𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻2𝑂2 + 2 𝑂𝐻−  →  𝐶𝑙𝑂2
− +  𝑂2 +  𝐻2𝑂  E° = + 1,100 V (r 2.38) 

Om de ClO2 terug te oxideren uit ClO2
- kunnen er 6 reactietypes worden erkent (HDR 

Engineering Inc., 2002): 

 Zuur chloriet of “Acid-Chlorite”:  

Oxidatie van NaClO2 door directe toevoeging van HCl waardoor er een lage pH 

ontstaat met ClO3
- vorming en een trage reactiesnelheid. De maximum efficiëntie 

bedraagt 80 %. De overige 20 % wordt omgezet in ClO3
- en Cl-. 

 4 𝐻𝐶𝑙 + 5 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  → 4 𝐶𝑙𝑂2 +  𝐶𝑙𝑂3
−     (r 2.39) 

 Waterig zuur chloriet of “Aqueous Chlorine-Chlorite”: 

Het ClO2
--ion zal reageren met HCl en HOCl tot de vorming van ClO2. Extra chloorgas 

wordt toegevoegd om de gevormde hydroxide te neutraliseren. Er is maximale 

efficiëntie van 92% door de ClO3
- vorming. Het systeem moet bestand zijn tegen lage 

pH en heeft een relatief trage reactiesnelheid. 

𝐶𝑙2 +  𝐻2𝑂 → [𝐻𝑂𝐶𝑙 𝐻𝐶𝑙⁄ ] +  𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  →  𝐶𝑙𝑂2 +  𝑂𝐶𝑙− + 𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐶𝑙𝑂3
− 

(r 2.40) 

 Gerecycleerd waterig chloor of “Recycled Aqueous Chlorine” (French Loop): 

Chloorgas wordt geïnjecteerd in een gerecycleerde stoom en vormt hypochloriet. 

Het gevormde hypochloriet zal reageren met de chlorietstoom tot ClO2. Er is 

maximale efficiëntie van 92-98% door een overmaat aan Cl2. Het overmaat aan Cl2 

is zeer corrosief. 

2 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  → 2 𝐶𝑙𝑂2 + 𝐶𝑙2 + 2 𝑁𝑎𝑂𝐻     (r 2.41) 

 Chloorgas-chloriet of “Gaseous Chlorine-Chlorite”: 

Chloorgas wordt geïnjecteerd in een reactiekolom met een chlorietoplossing en 

vormt ClO2. Dit is een reactie met grote snelheid bij neutrale pH met een lichte 

chloorgas overmaat. Er is nood aan een minimum druk van 250 kPa. Er is een 

maximale efficiëntie van 95-99%. 

𝐶𝑙2 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  →  2 𝐶𝑙𝑂2 + 2 𝑁𝑎𝐶𝑙      (r 2.42) 

 Chloorgas – chlorietmatrix of “Gaseous Chlorine-Solids Chlorite Matrix”: 

Bevochtigd chloorgas wordt door een vast chlorietmatrix gepompt en zal reageren 

tot ClO2. Het chloorgas wordt verdunt met N2. Dit zorgt voor een continue 8% ClO2-

gasstroom met een efficiëntie van 99%. Deze reactie heeft een grote reactiesnelheid 

en is een relatief nieuwe technologie. 
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𝐶𝑙2 + 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  →  𝐶𝑙𝑂2 + 𝑁𝑎𝐶𝑙      (r 2.43) 

 Elektrochemisch: 

Een 25% chlorietoplossing wordt continu door een elektrochemische cel gestuurd 

ter vorming van ClO2. De gevormde ClO2 wordt verwijderd door een gas-permeabel 

membraan. 

𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂2  →  𝐶𝑙𝑂2 +  𝑒−       (r 2.44) 

Een relatief nieuwe ontwikkeling in de productie met chloriet als precursor is door een 

reactie aan te gaan met persulfaat tot sulfaat en ClO2. Persulfaat en chloriet worden met 

elkaar vermengd in een vloeibaar medium waarbij er een kleine overmaat aan persulfaat 

wordt toegevoegd (Uhlmann, 2013). 

 2 𝐶𝑙𝑂2
− + 𝑆2𝑂8

2−  → 2 𝐶𝑙𝑂2 + 2 𝑆𝑂4
2−     (r 2.45) 
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2.2 Detectiemethoden 

Voor het detecteren van chloor en chloorverbindingen zijn er vier erkende technieken ter 

beschikking: amperometrie, DPD colorimetrie, DPD titratie en jodometrie (Harp, 2002). 

2.2.1 Elektrochemie / Amperometrie 

Amperometrie is een analytische techniek van de elektrochemie waarbij een constant 

potentiaal, zowel oxiderend of reducerend, over een werk- of indicatie-elektrode wordt 

gelegd. In dit systeem zal er een stroom ontstaan tussen de hulp- en werkelektrode die 

afhankelijk is van de concentratie van reducerende of oxiderende componenten aan de 

zijde van de werkelektrode. Bij de amperometrie is het mogelijk om tussen enkele 

opgeloste, elektroactieve componenten onderscheid te maken door de keuze van 

specifieke potentialen of door de compositie van de elektroden. Indien er geen specifieke 

potentialen worden gebruikt, kan de stroom beïnvloed worden door verschillende 

elektroactieve componenten (Adeloju, 2005). 

2.2.1.1 Principe 

Bij het opleggen van het potentiaal zal er een steady-state anodische of kathodische stroom 

ontstaan. Een steady-state is een begrip uit de systeemtheorie.  Een steady-state is een 

systeem of proces waarbij de variabele parameters die het gedrag van het systeem of 

proces beïnvloeden onveranderd blijven in de tijd. De elektrische stroom, I, is het aantal 

ladingen, Q, dat over een tijdseenheid, t, door het circuit loopt. Bij een stroom van 1 ampère 

zal een lading van 1 Coulomb per 1 seconde door het circuit lopen.  

𝐼 (𝐴) =  
𝑄 (𝐶)

𝑡 (𝑠)⁄          (vgl. 2.3) 

Bij de Cottrell vergelijking wordt de diffusie stroom, I, berekend in functie van de 

concentratie. 

𝐼 (µ𝐴) =  
𝑛 (𝑒𝑞)∗𝐹 (

𝐶

𝑒𝑞
)∗𝐴(𝑚2)∗ 𝑐𝑏 (

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙
)∗ √𝐷(

𝑚2

𝑠
)

𝜋∗𝑡 (𝑠)
      (vgl. 2.4) 

Hierbij is t de elektrolyse tijd (s), n het aantal elektronen bij de reacties aan de elektrode, F is de Faraday 

constante (96 487 C / eq), A is de oppervlakte van de elektrode (m²), cb is de beginconcentratie van 

elektroactieve componenten (mmol / l) en D is de diffusiecoëfficiënt van de elektroactieve componenten. 

De stroom is hierbij rechtstreeks afhankelijk van de concentratie van reducerende of 

oxiderende componenten. Bij het gebruik van de Cottrell methode moet er worden gewerkt 

met een vast tijdsinterval om goede analytische waarden te bekomen omdat de tijd een 

grote invloed heeft op de stroom. Deze tak van de amperometrie heet de 

chronoamperometrie. Er zijn twee voorwaarden voor het gebruik van deze techniek: 
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1. Diffusie is de enige drijvende kracht voor transport van reactanten en producten 

zonder externe hulp. 

2. De oppervlakte van de elektrode moet inert zijn tijdens de meting en moet constant 

blijven. 

De verandering van de stroom is afhankelijk van het type elektrode en de diffusie 

eigenschappen van de elektroactieve componenten. Bij een platte elektrode wordt er een 

loodrechte diffusie verwacht waarbij de onderstaande variatie van de Cottrell vergelijking 

bruikbaar is. 

∆𝐼 (µ𝐴) =  
𝑛 (𝑒𝑞)∗𝐹 (

𝐶

𝑒𝑞
)∗𝐴(𝑚2)∗ 𝑐𝑏 (

𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑙
)∗ √𝐷(

𝑚2

𝑠
)

√(𝜋∗𝑡 (𝑠))
     (vgl. 2.5) 

Bij deze vergelijking  zal de stroom dalen tot nul met een stijging in de elektrolyse tijd. 

Hierdoor zal de concentratie van de elektroactieve componenten in de omgeving van de 

elektrode dalen in functie van de tijd (Adeloju, 2005). 

2.2.1.2 Amperometrische titratie 

Voor de amperometrie is het lineair verband tussen de concentratie van de elektroactieve 

componenten en de stroom de meest belangrijke eigenschap. Door het meten van de 

stroom is het mogelijk om op een simpele manier de veranderingen in de concentratie van 

de elektroactieve componenten te meten die voorkomen tijdens de titratie. Een 

voorwaarde is wel dat minstens één van de componenten, reactant of product, 

elektroactief is. Bijgevolg is de stroom afhankelijk van de concentratie van deze specifieke 

component. Door de stoom in functie te zetten van het volume titrant kan het eindpunt 

bepaald worden. Deze techniek wordt amperometrische titratie genoemd. 

Amperometrische titraties kunnen op twee verschillende wijzen uitgevoerd worden: 

1. Door het aanpassen van het potentiaal bij een single elektrode waarbij enkel 

gewenste elektroactieve componenten kunnen gemeten worden aan de elektrode. 

2. Door bij een constant potentiaal aan te leggen op de werkelektrode (Adeloju, 2005)  

A Eindpunt 

Het detecteren van het eindpunt via amperometrie is afhankelijk van het type titrant en de 

te titreren stof. We identificeren hierin drie gevallen zoals voorgesteld op Figuur 2-5. 

a. De titrant is een reductor die het analyt zal reduceren. Het elektron afnemende 

analyt wordt door de titrant gereduceerd waardoor de analyt concentratie, en bij 

gevolg de halfreactie aan de kathode, afneemt. Dit leidt tot een dalende I tot het 
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minimum is bereikt waarbij meer titrant toevoegen geen enkel gevolg meer heeft 

voor de I. 

b. De analyt is een reductor die het titrant zal reduceren tot het analyt helemaal weg 

is gereageerd. Door extra titrant toe te voegen zullen er halfreacties van de titrant 

plaats vinden op de kathode waardoor de I zal stijgen in functie van de concentratie. 

c. Zowel het analyt en de titrant zijn reduceerbaar. In de eerste fase zal de concentratie 

van het analyt afnemen door reacties met het toegevoegd titrant. De stroom zal 

dalen in functie van het verlies aan reduceerbaar analyt. In de tweede fase is al het 

analyt weggereageerd waardoor de titratie op een minimum is. Door toevoeging 

van reduceerbaar titrant zal de stroom I doen stijgen in functie van de toenemende 

titrantconcentratie. 

 

Figuur 2-5 Typische amperometrische titratiecurven: a. De analyt wordt gereduceerd, de titrant niet; b. De titrant wordt 
gereduceerd, de analyt niet; c. Zowel analyt en titrant worden gereduceerd (Pierce, 2015). 

B Elektroden 

Bij het meten van verschillende organische en anorganische componenten via 

amperometrische titratie is het gebruikelijk om een twee-elektroden elektrochemische cel 

met single of dual polariseerbare elektrode(n) aan te wenden. Een polariseerbare elektrode 

is een elektrische conductor waarbij zelfs bij een kleine stroom het potentiaal zal 

veranderen. Een niet-polariseerbare elektrode blijft zelfs bij grote stromen een constant 

potentiaal behouden. Niet-polariseerbare elektroden, zoals een verzadigde calomel of een 

Ag/AgCl elektrode, worden doorgaans gebruikt als referentie-elektroden (Adeloju, 2005). 

 

De meest toegepaste types van werkelektroden zijn de druppelende kwikelektrode (DME) 

en de roterende platina elektrode (RPE). De RPE heeft een betere algemene gevoeligheid 
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en is gevoeliger bij veranderingen op het oppervlak van de elektrode dan de DME. De RPE 

heeft ook geen opladingsstroom nodig en is niet gevoelig voor opgeloste zuurstof waardoor 

het kan worden gebruikt in een open cel. De DME is wel bruikbaar op een groter potentiaal 

(+ 0,25 V tot - 2 V) dan RPE (+ 0,65 V tot - 0,45 V) (Adeloju, 2005). 

C Toepassingen 

Amperometrische titraties kunnen gebruikt worden om zowel organische en anorganische 

componenten te bepalen. Bij de titratie van anorganische componenten worden anionen, 

kationen en chemische bindingen bepaald door precipatievorming, complexvorming of 

redoxreacties van analyt, titrant of beiden. Bij de titratie van organische componenten 

wordt er gewoonlijk een reduceerbare titrant gebruikt met een niet-reactieve organische 

verbinding. Bij organische stoffen blijft de stroom constant tot het eindpunt waarbij de 

stroom lineair stijgt met het titrant volume. In het geval dat de organische stof elektroactief 

is, zal het potentiaal moeten worden aangepast zodat de organische stof niet wordt 

beïnvloed door het potentiaal (Adeloju, 2005). 

Een belangrijke toepassing is het accuraat bepalen van residueel chloor in water met behulp 

van amperometrie via dual platina elektrodes. Door pH manipulatie en jodium toevoeging 

kunnen de verschillende chloorverbindingen bepaald en geïdentificeerd worden. De 

analyten moeten goed gehomogeniseerd worden tijdens de titratie. Beluchting moet echter 

wel voorkomen worden om oxidatie van chloorverbindingen te vermijden en vervluchtiging 

van chloorverbindingen te voorkomen. Het principe om chloor en chloorverbindingen via 

amperometrie wordt verder besproken in het hoofdstuk “Materiaal en methoden” 

(Adeloju, 2005). 

2.2.2 DPD methode 

2.2.2.1 Principe 

DPD of N, N-diethyl-p-fenyleendiamine is een organische molecule die wordt gebruikt om 

chloor en ClO2 te identificeren en te kwantificeren. Wanneer DPD reageert met deze chloor-

verbindingen, zal de DPD worden geoxideerd door het chloor en zullen er twee stoffen 

ontstaan. Op Figuur 2-6 wordt de reactie voorgesteld indien DPD in aanraking komt met Cl2. 
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Figuur 2-6 DPD reactieproducten tijdens chloorbepaling (Harp, 2002) 

Bij een neutrale pH en lage chloorconcentratie (0 tot 20 mg / l) zal de DPD oxidatie tot het 

radicale Würster dye geprefereerd worden over het imine. De oplossing zal door het 

radicaal een magenta kleur krijgen. Bij hogere chloorconcentraties zal het kleurloze imine 

geprefereerd worden. De Wüster dye zal zich spectrometrisch uiten bij golflengten tussen 

490 en 555 nm en wordt doorgaans gemeten bij de maxima van 512 en 553 nm. Er wordt 

bij voorkeur bij de piek van 512 nm gemeten. Door het dal tussen de twee pieken wordt het 

mogelijke meetspectrum vernauwd (Figuur 2-7) (Harp, 2002). 

 

Figuur 2-7 Absorptiespectrum van Wüster dye (Harp, 2002) 

Vloeibare DPD reagentia zijn onstabiel en zullen reageren met atmosferische en opgeloste 

zuurstof waardoor DPD-oplossingen slechts beperkt houdbaar zijn. Voor opslag wordt DPD 

daarom onder de vorm van vaste zouten bewaard. De oxidatie van DPD door zuurstof kan 

verminderd worden door de pH van de oplossing te verlagen. EDTA wordt soms toegevoegd 

om de oxidatie van DPD te verminderen en tijdens de meting de invloed van de opgeloste 

zuurstof te onderdrukken (Harp, 2002).  
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Tijdens de meting wordt een lichtzure fosfaatbuffer tussen de 6,2 en 6,5 pH toegevoegd om 

interferenties te onderdrukken en chlooramines op te lossen. Het gebruik van deze buffer 

wordt niet aangeraden bij hard (< 32 fH of < 17,8 mg / l CaCO3) en brak water (< 0,5 % zout) 

door de hoge kans op precipatie van fosfaatzouten die gevormd zijn door reacties tussen 

de fosfaationen en de opgeloste Mg2+ en Ca2+. Deze fosfaatbuffer is een goede 

voedingsbodem voor micro-organismen. Het is dan ook aangeraden om de buffer met 

MgCl2 of tolueen te spiken voor langdurige opslag (Harp, 2002). 

De fabrikant van analytische materiaal en reagentia, Hach Company, wil de problemen van 

de DPD en fosfaatbuffer die hierboven werden vermeld, onderdrukken of vermijden door 

gebruik te maken van DPD-EDTA poeder en carboxylaatfosfaatbuffer (Harp, 2002). 

Een alternatief op de DPD colorimetrie methode is de DPD titratie methode waarbij de 

Würster dye wordt getitreerd met een Fe2+ reductor zoals te zien op Figuur 2-8. De titrant 

wordt meestal bereid uit ammoniumijzer(II)sulfaat of (NH4)2Fe(SO4)2. Deze titrant is 

instabiel en makkelijk te oxideren waardoor er frequent moet gestandaardiseerd worden. 

In het algemeen is het interessanter om de colorimetrische methode te gebruiken in plaats 

van de titratie methode omdat: 

 de titratie methode tijdsintensiever is, 

 het nauwkeurig afmeten van de volumes essentieel is, 

 er een minder nauwkeurig visueel eindpunt is in vergelijking met de colorimetrie 

(Harp, 2002). 

 

Figuur 2-8 DPD titratie methode 
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2.2.3 Jodometrie 

Jodometrie is een techniek waarbij KI wordt toegevoegd aan een analyt. Het analyt zal het 

jodide-ion oxideren tot dijood of tri-jodide bij overmaat aan jodide-ionen. De tri-jodide 

wordt daarna door een titer terug gereduceerd tot jodide-ionen tot het optische eindpunt 

met behulp van een zetmeeloplossing. Het eindpunt is het lichtblauwe zetmeel-jodide 

complex. Deze methode is zeer algemeen en kan voor tal van oxiderende analyten gebruikt 

worden. Deze methode kan worden toegepast om chloor en chloorverbindingen te 

identificeren en te kwantificeren bij een minimale concentratie van 1 mg / l Cl2. Er wordt 

getitreerd bij pH 3-4 (Harp, 2002). 

 𝐶𝑙2 + 2 𝐼− → 2 𝐶𝑙− +  𝐼3
−       (r 2.46) 

 𝐼3
− + 2 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  → 3 𝐼− + 𝑆4𝑂6

2− +  4 𝑁𝑎+
     (r 2.47) 

Bij temperaturen die hoger zijn dan 20°C zullen er significante fouten zijn door het loslaten 

van trijodide uit het zetmeelcomplex. Voor goede en accurate metingen moet er gemeten 

worden bij temperaturen onder de 20°C. Bij oplossingen die chemische interferenties 

bevatten, is het aangewezen om een terugtitratie uit te voeren door een overmaat 

thiosulfaat toe te voegen en terug te titreren met een standaard dijood oplossing (Harp, 

2002). 
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2.3 Verhinderen en elimineren van chloraat in proceswater 

Chloraat is een stabiel ion in oplossing en is dus moeilijk te verwijderen uit een oplossing. 

Daarom is het noodzakelijk om eerst te focussen op het inhiberen van chloraat 

vormingsreacties in plaats van het verwijderen van de component (World Health 

Organization , 2016). 

2.3.1 Preventie 

Om de concentratie aan chloraat in het proceswater te beheersen, moeten de mogelijke 

bronnen van chloraat gekend zijn. Het vormen van chloraat of de contaminatie er van kan 

op drie verschillende momenten plaatsvinden: tijdens de productie, tijdens de opslag en 

tijdens het gebruik van het desinfectans. De productieprocessen zijn elk gebonden aan hun 

eigen efficiëntie en zullen daarom een voorspelbare concentratie chloraat bevatten per 

proces en per fabrikant. Tijdens de opslag van het desinfectans wordt chloraat gevormd 

door de degradatiereacties en zal de reactiesnelheid afhankelijk zijn van de 

omstandigheden tijdens de opslag. Door het bijhouden van de concentratie desinfectans, 

kan de kwaliteit van het desinfectans en de vorming van bijproducten worden geëvalueerd. 

De vorming van chloraat is niet afhankelijk van organische componenten in het proceswater 

maar wel van tijd, temperatuur en pH (Fielding, et al., 1999). 

Bij chloordioxide gebruik kan tot wel 35% van het chloraat afkomstig zijn van het 

productieproces. De verwijdering van chloriet door eliminatieprocessen zal de verdere 

toename aan chloraat verhinderen (World Health Organization , 2016). 

2.3.2 Eliminatie 

Voor chloriet zijn er al enkele eliminatie technieken gekend om het bijproduct te 

verwijderen gebaseerd op de reductie van chloriet naar chloride of de absorptie van 

chloriet. Voor de reductie van chloriet naar chloride wordt er gewoonlijk reducerende 

zwavelcomponenten (+IV), waaronder SO2 en Na2SO3, of ijzerhoudende (+II) zouten zoals 

FeCl2 en FeSO4 toegevoegd aan het medium (Thompson, et al., 2015). Merk op dat de 

werking bij sommige van deze additieven zoals FeCl2 en thiosulfaat afhankelijk zijn van pH, 

contacttijd en O2-concentratie (World Health Organization , 2016). 

Anderzijds kan er volgens enkele studies tot 93% chloriet verwijderd worden met 

geregenereerd actief kool, zowel granulair als verpoederd actief kool. Maar indien er vrij 

chloor of andere oxiderende componenten aanwezig zijn, kan er chloraatvorming plaats 

vinden in het absorbens.  Er kan hiernaast ook worden gebruik gemaakt worden van een 

anionwisselaar (Thompson, et al., 2015). 
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Tot op heden is er geen efficiënte lage kost behandeling beschikbaar om chloraat te 

verwijderen uit een oplossing. Chloraat wordt reversibel geabsorbeerd op actief kool 

waardoor deze behandeling een zeer lage efficiëntie heeft. Behandelingen gebaseerd op de 

reductie van chloraat, maken gebruik van peroxide en een zeer lage pH waardoor de 

oplossing zeer agressief wordt en de bruikbaarheid ervan in gevaar komt. Behandelingen 

met een hoge kost zoals reverse osmose en anionwisselaren zijn een mogelijkheid maar zijn 

niet economisch interessant. (World Health Organization , 2016). 
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3 Materiaal en Methoden 

3.1 Amperometrische titratie voor ClO2-bepaling 

Voor het opstellen van de methoden werd gebruik gemaakt van volgende bronnen: 

(American Public Health Association (APHA); American Water Works Association (AWWA); 

Water Environment Federation (WEF), 1999). 

3.1.1 Inleiding 

3.1.1.1 Principe 

Deze amperometrische methode voor ClO2 is een extensie van de amperometrische 

chloorbepaling. Door vier titraties met Na2S2O3 uit te voeren zullen de concentraties van vrij 

chloor (Cl2, HOCl en OCl-), chloraat, chloriet en ClO2 berekenbaar zijn. Er is nood aan vier 

titraties omdat de chloormoleculen kunnen interfereren met elkaar zoals opgesomd in 

Figuur 3-1. 

 

Figuur 3-1: Schematische voorstelling van de titratiemogelijkheden voor de vier belangrijke  chloorverbinding (vrij chloor, 
chloordioxide, chloriet en chloraat). Het bepalen van de uit te voeren titratie(s) is afhankelijk van de aanwezigheid van 
andere chloorverbindingen.  

Er wordt bij elke titratie een combinatie van chloormoleculen getitreerd. Door de 

parameters zoals pH van het monster aan te passen zullen specifieke chloorverbindingen 

zich gaan reduceren bij een oxidatie van I- tot I2. Het aantal geoxideerde I2 is recht evenredig 

met gereduceerde chloorverbindingen. Door berekeningen achteraf kan de concentratie 

per specie bepaald worden. Bij elke titratie wordt I2 gereduceerd met Na2S2O3 waarbij 

Gecombineerd

•Titraties wanneer meerdere Cl-
verbindingen aanwezig

Interferentie

•Andere Cl-verbindingen kunnen ook 
reageren bij deze specifieke situatie

Standaard

•Titraties wanneer enkel specifieke Cl-
verbinding aanwezig

Te bepalen chloorverbinding

•Enkele de 4 meest relevante Cl-
verbindingen worden behandeld.

Te bepalen Chloor

Vrij Cl

Titratie A

ClO2

Titratie 
A, B en D

ClO2

Titratie A 
of B

Vrij Cl en 
Chloriet

Titratie B 
en D

Chloriet

Titratie B 

ClO2

Titratie D

Chloraat

Titratie E

Andere 
Cl

Titratie 
A, B en E



28 
 

volgende halfreacties plaatsvinden met hun overeenkomstig gestandaardiseerd 

reductiepotentiaal (25 °C) (Vany´sek, 2004): 

 𝐼2 + 2 𝑒− → 2 𝐼−      E° = + 0,535 V (r 3.1) 

 𝑆4𝑂6
2− + 2 𝑒− → 2 𝑆2𝑂3

2−      E° = + 0,169 V (r 3.2) 

Hoe kleiner het reductiepotentiaal, hoe sterker de reductor. Hieruit volgen volgende 

redoxreacties met gestandaardiseerd reductiepotentiaal (er wordt geen rekening 

gehouden met de concentratie) (Vany´sek, 2004): 

 𝐼2 + 2 𝑆2𝑂3
2− → 2 𝐼− +  𝑆4𝑂6

2−    E° = + 0,366 V (r 3.3) 

Door de overmaat aan I- die aanwezig is, zal I2 zich binden en I3
- vormen. Het verschil in 

potentiaal is miniem in vergelijking met I2 (Vany´sek, 2004). 

 𝐼3
− + 2 𝑒− → 3 𝐼−      E° = + 0,536 V (r 3.4) 

A Titratie van het vrij chloor, ClO2 en chloriet 

Bij het bepalen van het vrij chloor, ClO2 en chloriet zal het monster twee keer worden 

getitreerd (A en B). Figuur 3-2 geeft een beknopte versie weer van de stoffen die gevormd 

en toegevoegd worden bij beide titraties. 

 

Figuur 3-2 Schematische voorstelling van titratie A en B voor de bepaling van vrij chloor, ClO2 en chloriet 

A.1 Titratie A 

Er wordt getitreerd bij pH 7, bekomen door toedienen van fosfaatbuffer, voor de 

reactiesnelheid (zie 3.1.1.2 interferenties) en omdat een lagere pH de kans op reductie van 
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chloriet zou versterken. Vervolgens wordt er een overmaat aan KI toegevoegd. De I-ionen 

zullen redoxreacties aangaan met residuele chloor en 1/5 ClO2 ter vorming van Cl-, chloriet 

en I2. Met 1/5 ClO2 wordt er verwezen naar de reductie tot chloriet waarbij 1 elektron nodig 

is. Een verdere reductie tot Cl- vereist 4 elektronen voor de redoxreactie of 4/5 ClO2. Bij pH 

7 en KI overmaat zullen volgende (half)reacties plaatsvinden (Vany´sek, 2004): 

 𝐼2 + 2 𝑒− → 2 𝐼−      E° = + 0,535 V (r 3.1) 

 𝐶𝑙2 + 2 𝑒− → 2 𝐶𝑙−      E° = + 1,358 V (r 2.2) 

 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻+ + 2 𝑒− → 𝐶𝑙− +  𝐻2𝑂    E° = + 1,482 V (r 2.16) 

 𝐶𝑙𝑂2 +  𝑒− →  𝐶𝑙𝑂2
−      E° = + 0,954 V (r 2.25) 

 𝐶𝑙2 + 2 𝐼− → 2 𝐶𝑙− +  𝐼2     E° = + 0,823 V (r 3.5) 

 𝐻𝑂𝐶𝑙 +  𝐻+ + 2 𝐼− → 𝐶𝑙− +  𝐻2𝑂 +  𝐼2   E° = + 0,947 V (r 3.6) 

 𝐶𝑙𝑂2 +  𝐼− →  𝐶𝑙𝑂2
− +  

1

2
 𝐼2     E° = + 0,419 V (r 3.7) 

Het gevormde I2 zal zich door de KI overmaat onder vorm van I3
- bevinden. Dit is een 

belangrijk verschijnsel want I2 is slecht oplosbaar in water. Na de vorming van I3
- wordt er 

met Na2S2O3 getitreerd tot het eerste eindpunt (Punt A) waarbij al de gevormde I3
- 

gereduceerd is. 

A.2 Titratie B 

Na het uitvoeren van titratie A zal de pH van het behandelde monster worden verlaagd tot 

pH 2 met HCl (2,5 M). Door de pH verlaging kan het gevormde en originele ClO2
- 

gereduceerd worden tot chloride ter vorming van I2 (Vany´sek, 2004): 

 𝐼2 + 2 𝑒− → 2 𝐼−      E° = + 0,535 V (r 3.1) 

 𝐻𝐶𝑙𝑂2 + 3 𝐻+ + 4 𝑒− → 𝐶𝑙− +  2 𝐻2𝑂   E° = + 1,570 V (r 3.8) 

 𝐻𝐶𝑙𝑂2 + 3 𝐻+ + 4 𝐼− → 𝐶𝑙− +  2 𝐻2𝑂 + 2 𝐼2  E° = + 1,035 V (r 3.9) 

De oplossing wordt voor 5 minuten in het donker geplaatst zodat de reactie kan 

plaatsvinden zonder interferentie van licht. Onder invloed van licht kan KI oxideren tot I2 

waardoor er een positieve meetfout ontstaat. Het gevormde I2 zal gereduceerd worden 

door titratie met Na2S2O3 tot het tweede eindpunt (Punt B).  

Het reductiepotentiaal van HClO2 (1,570 V) is veel groter dan ClO2
- (0,76 V).  Hierdoor is het 

niet mogelijk om bij titratie A chloriet te titreren. De verwezen halfreacties worden 

hieronder weergegeven (Vany´sek, 2004): 

 𝐻𝐶𝑙𝑂2 + 3 𝐻+ + 4 𝑒− → 𝐶𝑙− +  2 𝐻2𝑂   E° = + 1,570  V (r 3.8) 

 𝐶𝑙𝑂2
− + 3 𝐻+ + 4 𝑒− → 𝐶𝑙− +  2 𝐻2𝑂   E° = + 0,760  V (r 3.10) 
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HClO2 is een zwak zuur met ClO2
- als geconjugeerde base. Omdat HClO2 een zwak zuur is, 

zal de  verdeling van HClO2 en ClO2
- afhankelijk zijn van de H+ concentratie (pH). Door de 

aanzuring is de pH gedaald waardoor het evenwicht de HClO2 bevoordeeld. HClO2 heeft een 

groter reductiepotentiaal, hierdoor zal de reductie van chloriet enkel mogelijk zijn bij een 

pH 2 of lager (Larsen, 2016). 

 𝐻𝐶𝑙𝑂2  ↔  𝐶𝑙𝑂2
− + 𝐻+      pKa = 1,96 (r 3.11) 

B Titratie van oorspronkelijk chloriet 

In de vorige titraties werd chloriet al eens getitreerd, maar door interferentie van ClO2 kan 

er geen analytische waarde gevonden worden voor de concentratie van ClO2 en chloriet in 

het monster. De interferentie komt uit het feit dat ClO2 eerst werd gereduceerd tot chloriet 

bij pH 7 waardoor de totale chloriet concentratie werd verhoogd. Bij de term 

“oorspronkelijk” chloriet wordt enkel het chloriet bedoeld dat al aanwezig was voor de start 

van analytische titraties.  

Eerst dient de aanwezige ClO2 geneutraliseerd of verwijderd te worden. Door te purgeren 

zullen de vluchtige verbindingen in het monster worden verwijderd, waaronder ClO2 en een 

deel van het vrij chloor. Het vrij chloor wordt geneutraliseerd bij titratie C en door een pH 

verlaging kan chloriet worden gereduceerd bij titratie D. Figuur 3-3 stelt een beknopte 

samenvatting voor titraties C en D.  

 

Figuur 3-3 Schematische voorstelling van titratie C en D voor de bepaling van oorspronkelijk chloriet 
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B.1 Titratie C 

Het monster wordt eerst gepurgeerd voor de derde titratie. Door het purgeren met 

stikstofgas zal de vluchtige chloorspecie (ClO2) verwijderd worden uit het monster en 

vervolgens wordt I- toegevoegd. Het overige, niet-vluchtige vrij chloor wordt gereduceerd 

met een KI overmaat. Het gevormde I2 wordt weg getitreerd met Na2S2O3 bij pH 7 (Zie 

titratie A) tot het eerste eindpunt (Punt C). 

B.2 Titratie D 

Voor de vierde titratie wordt de pH verlaagd tot 2 met HCl zodat deze keer enkel het 

oorspronkelijke chloriet in het monster wordt gereduceerd met KI overmaat. Het gevormde 

I2 wordt weg getitreerd met Na2S2O3 (Zie titratie B) tot het tweede eindpunt (Punt D). 

C Titratie van chloor, ClO2, chloraat en chloriet 

Door de stabiliteit van chloraat zal de reductie van het ion bij normale omstandigheden 

miniem zijn en zal er daarom sterk moeten worden aangezuurd. De reductie van chloraat 

zal door deze goede stabiliteit enige tijd duren, zelfs bij zeer extreme pH. Op Figuur 3-4 

wordt de preparatie van het monster en de titratie voorgesteld in een beknopt schema. 

 

Figuur 3-4 Schematische voorstelling van titratie E voor de bepaling van chloor, ClO2, chloraat en chloriet 
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C.1 Voorbereiding titratie E 

In een reactiefles wordt volgens volumeverhouding 10/15 monster en geconcentreerd HCl 

samengevoegd. Door HCl toe te voegen zal de reactiesnelheid toenemen. Door de lage pH 

zal alle vrij chloor voorkomen onder de vorm van Cl2. Onder deze omstandigheden zal er 

geen direct gebruik kunnen gemaakt worden van KI als reductor omdat I- bij een extreem 

lage pH zal reageren met zuurstof tot jodaat. Daarom wordt KBr gebruikt als intermediaire. 

De kinetiek van chloraat-broom reactie is zeer laag bij gematigde pH  (Williams, 2013). Bij 

deze pH zullen volgende (half)reacties plaatsvinden (Vany´sek, 2004). 

 𝐵𝑟2 + 2 𝑒− → 2 𝐵𝑟−      E° = + 1,065 V (r 3.12) 

 𝐶𝑙2 + 2 𝑒− → 2 𝐶𝑙−      E° = + 1,358 V (r 2.2) 

 𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻+ +  𝑒− →  𝐻𝐶𝑙𝑂2     E° = + 1,277 V (r 2.24) 

 𝐻𝐶𝑙𝑂2 + 3 𝐻+ + 4 𝑒− → 𝐶𝑙− +  2 𝐻2𝑂   E° = + 1,570 V (r 3.8) 

 𝐶𝑙𝑂3
− +  6 𝑒− + 6 𝐻+ → 𝐶𝑙− + 3 𝐻2𝑂   E° = + 1,451 V (r 2.31) 

 𝐶𝑙𝑂3
− + 6 𝐵𝑟− + 6 𝐻+ → 𝐶𝑙− + 3 𝐻2𝑂 + 3 𝐵𝑟2  E° = + 0,386 V (r 3.13) 

 𝐶𝑙2 + 2 𝐵𝑟− → 2 𝐶𝑙− +  𝐵𝑟2     E° = + 0,293 V (r 3.14) 

 𝐶𝑙𝑂2 +  𝐻+ +  𝐵𝑟− →  𝐻𝐶𝑙𝑂2 +  
1

2
 𝐵𝑟2   E° = + 0,212 V (r 3.15) 

 𝐻𝐶𝑙𝑂2 + 3 𝐻+ + 4 𝐵𝑟− → 𝐶𝑙− +  2 𝐻2𝑂 +  𝐵𝑟2  E° = + 0,505 V (r 3.16) 

Na de vorming van Br2 ter reductie van alle relevante chloorverbindingen (Cl2, ClO2, chloriet 

en chloraat), wordt er een overmaat KI aan het monster toegevoegd. Er komt een 

redoxreactie op tussen Br2 en I- omdat er een significant verschil is in reductiepotentiaal 

(Vany´sek, 2004). 

 𝐵𝑟2 + 2 𝑒− → 2 𝐵𝑟−      E° = + 1,065 V (r 3.12) 

 𝐼2 + 2 𝑒− → 2 𝐼−      E° = + 0,535 V (r 3.1) 

 𝐵𝑟2 + 2 𝐼− → 2 𝐵𝑟− +  𝐼2     E° = + 0,530 V (r 3.17) 

C.2 Titratie E 

Voor de titratie wordt aan de oplossing een verzadigde Na2HPO4-oplossing toegevoegd. De 

verzadigde oplossing bezit een matig zwakke base, HPO4
2-. Deze basen zullen met het 

overmaat aan H+ ionen reageren en zo de pH verhogen tot ongeveer pH 0,1 (Larsen, 2016). 

 𝐻3𝑃𝑂4  + 𝐻2𝑂 ↔  𝐻2𝑃𝑂4
− +  𝐻3𝑂+    Ka = 6,9 . 10-3 (r 3.18) 

 𝐻2𝑃𝑂4
−  +  𝐻2𝑂 ↔  𝐻𝑃𝑂4

2− + 𝐻3𝑂+    Ka = 6,2 . 10-8 (r 3.19) 

 𝐻𝑃𝑂4
2−  +  𝐻2𝑂 ↔  𝑃𝑂4

3−  + 𝐻3𝑂+    Ka = 4,8 . 10-13 (r 3.20) 

I2 kan worden getitreerd met Na2S2O3 tot het eindpunt (Punt E). 
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3.1.1.2 Interferentie 

De meest belangrijke interferenties bij amperometrische titratie van chloor zijn: andere 

vrije halogenen, Cu- of Ag-depositie, pH. 

Andere vrije halogenen (F, I en Br) zullen ook reageren zoals het vrij chloor. Wanneer 

titraties van vrij chloor volgen op gecombineerde chloortitraties, waarbij KI wordt omgezet 

naar I2, kunnen er foute resultaten verkregen worden. De elektrode moet telkens zeer goed 

gereinigd worden voor een vrij chloor-meting. 

Stalen die afkomstig zijn van koperen pijpen of metingen na zware CuSO4 behandelingen 

zullen door koper worden geïnterfereerd. Het aanwezige koper zal door de elektrodepositie 

zich percipiëren op de elektrode. Zilverionen zullen ook de elektrode vergiftigen. Kationen, 

zoals zilver, zullen de elektrode vergiftigen. Tijdens de vergiftiging kunnen deze kationen op 

het Pt-oppervlak reduceren en neerslaan waardoor er wordt geïnterfereerd. 

De reactie- en titratietijd zijn afhankelijk van de temperatuur en de pH. Zeer lage 

temperaturen zullen een significante impact hebben op de reactietijd maar zullen de 

precisie niet beïnvloeden. Een pH die groter is dan 7,5 zal de reactiesnelheid ook negatief 

beïnvloeden. Het is daarom aan te raden om gebruik te maken van een buffer met een pH 

lager dan 7,5. 

Naast de problemen bij een te hoge pH, is er bij een pH die lager is dan 4 de kans op jodaat 

(IO3
-) vorming uit dijood. Dit is enkel significant indien er geen overmaat is van jodide 

waardoor er dijood zal gevormd worden in plaats van trijodide. De jodaat zal niet kunnen 

worden gemeten in vergelijking met dijood waardoor dit een negatieve fout geeft. Het is 

daarom van groot belang dat er altijd een overmaat aan jodide is in het analyt tijdens de 

meting en de voorbereiding. Naast de jodaatvorming zal er bij een pH lager dan 4 

geïnterfereerd worden door mangaan en nitriet. 

In het geval van sterk zure oplossingen is het mogelijk dat het opgeloste zuurstof het 

aanwezige KI zal oxideren tot dijood. Om deze positieve fout te minimaliseren wordt er 

gebruik gemaakt van KBr bij titratie E in plaats van KI. Bromide is minder gevoelig aan 

zuurstofoxidatie en zal de fout minimaliseren. Om te kunnen meten wordt er KI toegevoegd 

om te oxideren door het gevormde Br2. Het KI moet zo snel mogelijk worden toegevoegd 

om het Br2-gas dat gevormd is niet te laten ontsnappen. Om te kunnen meten wordt het 

behandelde analyt toegevoegd aan een verzadigde  NaH2PO4-oplossing om pH te verhogen 

tot ongeveer 1 en de hiervoor opgesomde fout te vermijden. 
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Het sterk aggregeren van het analyt kan er voor zorgen dat de vluchtige componenten, met 

name het vrij chloor en ClO2, verwijderd worden uit het mengsel en de concentraties 

significant kunnen beïnvloeden. Dit geeft een negatieve fout. 

ClO2 kan reageren met de connectie tussen de Pt-plaat en de electrode waardoor er minder-

waardige resultaten worden geproduceerd. 

3.1.2 Materiaal en reagentia 

Apperatuur: 

 Buret 

 Glaswerk. ClO2 zal met het glas reageren en een hydrofobe filmlaag vormen 

waardoor het glaswerk niet bruikbaar is voor andere toepassingen. Voor het eerste 

gebruik moet het glaswerk voor 24 uur in een sterke ClO2-oplossing (200 – 500 mg/l) 

ondergedompeld worden en met water gereinigd worden tussen elk gebruik.  

 Eindpunt detectie apparaat. (Tacussel; Potentiostat-galvanostat PJT 24-1) 

 Agitator/Magnetische roerder. 

o Roerder dat ontworpen is om voldoende stroming te geven aan het edel-

metalen oppervlak van de elektrode om een goede gevoeligheid te 

garanderen. Voor gebruik grondig reinigen van agitator en electroden in een 

chloorbad (1-2 ppm vrij chloor) voor enkele minuten om chloorverbruikende 

contaminaties te vermijden. Voeg KI toe en laat de apparaten nog 5 minuten 

ondergedompeld zijn. Na grondig spoelen met chloor-vraag-vrij water of met 

het monster, zullen de elektroden en de agitator klaar voor gebruik. 

Verwijder de jodide reagens volledig van de cel. 

o Niet te hoge snelheden om menging van O2 te vermijden. 

 Elektroden. Pt-Pt elektroden zijn stabieler en vragen minder onderhoud 

 Purgeerder 

 Digitale buret. Dosimat 775 van Metrohm 

 

Set-up: 

In figuur 3-5 is opstelling voor amperometrische titraties weergegeven. 
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Figuur 3-5 Set-up voor amperometrische titraties 

Producten: 

 Na2S2O3.5H2O     (VWR international bvba, 27905.362) 

 K2Cr2O7     (Merck KGaA, 6053806) 

 H2SO4       (Merck KGaA, 1.12080.1000) 

 KH2PO4     (VWR international bvba, 26925.295) 

 Na2HPO4.12H2O    (VWR international bvba, 28028.298) 

 HCl      (Sigma-Aldrich, 07102) 

 KI      (Sigma-Aldrich, 793582)  

      (VWR international bvba, 26846.235) 

 KBr      (Ferak Berlin GmbH, 00 872) 

 Zetmeel     (Carl Roth GmbH + Co. KG, 4701.1) 

Standaarden: 

 NaClO3      (Chem-Lab NV, CL00.1449.1000) 

 NaClO2      (Sigma Aldrich, 71388-250G) 

 OCl-      (Brenntag N.V., 231-668-3) 

 ClO2      (Brenntag Specialties, 10049-04-4) 

Reagentia: 

 Na2S2O3 (0,100 N)      

o Preparatie: Los 25 g Na2S2O3.5H2O op in 1 L gekookt demiwater. 
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o Standaardisatie: Los 4,904 g K2Cr2O7 op in 1 L demiwater voor 0,1 N. Voeg 

aan 80 ml demiwater 1 g KI, 1 ml geconc. H2SO4 en 10 ml K2Cr2O7-oplossing 

toe. Laat het mengsel 6 minuten bezinken in het donker en titreer. Na 

getitreerd te hebben van donkerbruin tot geel, wordt er zetmeeloplossing 

toegevoegd. Titreer verder tot lichtblauw. De K2Cr2O7-oplossing is bruikbaar 

zolang het zijn oranje kleur behoud (degradeert naar bruinachtig). 

 Fosfaatbuffer (pH7).       

o Los 25,4 g anhydrisch KH2PO4 en 34,1 g anhydrisch Na2HPO4 op in 800 ml 

demiwater.  

 Verzadigde Na2HPO4-oplossing.     

o Voeg Na2HPO4.12H2O toe aan koud demiwater. Oplosbaarheid bij 20°C is 7,7 

g/100 ml. Los 4,7 g op in 25 ml demiwater. 

 KBr-oplossing (5%). 

o Los 5 g KBr op in 100 ml demiwater. 

 Purgeer gas, N2. 

o Zorg dat het gas vrij is van contaminatie door te laten doorborrelen in 5% KI-

oplossing. Oplossing vernieuwen bij verkleuring. 

 KI-oplossing. 

o  Los 50 g KI op en leng aan tot 1 L met demiwater dat werd gekookt en 

afgekoeld is. Bewaar in een bruine fles met glazen stolp in het donker, liefst 

in een koelkast. De oplossing is niet meer bruikbaar indien de oplossing geel 

kleurt (vorming van I3
-). 

 Zetmeeloplossing (0,5 %). 

o  Los 5 g zetmeel op in 1 l en kook de oplossing tot de zetmeel is opgelost. 

Niet langer dan 1 maand houdbaar door micro-organismen. 

3.1.3 Methode 

Als titrans wordt er gebruik gemaakt van Fenylarseenoxide (PAO) of Na2S2O3. PAO is een 

kankerverwekkende stof, het is daarom dat thiosulfaat de voorkeur krijgt als titrant.  De 

concentratie is afhankelijk van de verwachte concentratie van de monster. Gebruikelijke 

hoeveelheden liggen tussen de 200 en 300 ml. 

A. Titratie van residuele chloor en 1/5 beschikbaar ClO2. Plaats 1 ml fosfaatbuffer (pH 

7) in een erlenmeyer en voeg demiwater toe indien nodig. Voeg het monster toe 

met zo weinig mogelijk beluchting en voeg 1 g KI toe tijdens het mengen. Titreer tot 

het eindpunt. A = volumes titrant (ml) / volume monster (ml). Getitreerde overmaat 

na het eindpunt zal moeten worden meegerekend bij B. 



37 
 

B. Titratie van 4/5 beschikbaar ClO2 en chloriet. Verdergaand met het monster van A 

wordt er HCl (2,5 M) toegevoegd tot pH 2. Laat het monster voor 5 min in het donker 

staan en titreer daarna tot het eindpunt. B = volumes titrant (ml) / volume monster 

(ml). 

C. Titratie van niet-vluchtig chloor. Plaats 1 ml fosfaatbuffer (pH 7) in een purge vat en 

voeg demiwater toe indien nodig. Voeg het monster toe en purgeer met N2-gas voor 

15 minuten. Gebruik een gasdispersie buis voor goed gas-vloeistof contact. Voeg 1 

g KI toe tijdens het roeren en titreer tot het eindpunt. Getitreerde overmaat na het 

eindpunt zal moeten worden meegerekend bij D. 

D. Titratie van chloriet. Verdergaand met het monster van C, wordt er HCl (2,5 M) 

toegevoegd tot pH 2. Laat het monster voor 5 min in het donker staan en titreer 

daarna tot het eindpunt. D = volumes titrant (ml) / volume monster (ml). 

E. Titratie van chloor, ClO2, chloraat en chloriet. Voeg 1 ml KBr en 10 ml geconc. HCl in 

een fles en meng. Voeg voorzichtig 15 ml van het monster toe met zo weinig 

mogelijk beluchting. Plaats de stopper op de fles en meng. Laat het mengsel voor 20 

minuten in het donker staan. Voeg vlug 1g KI toe en mix krachtig voor enkele 

seconden. Neem een erlenmeyer en voeg 25 ml verzadigde Na2HPO4-oplossing toe. 

Verplaats het mengsel van de fles naar de erlenmeyer zo snel mogelijk. Reinig de 

reactiefles grondig en giet het reinigingswater in de erlenmeyer. Titreer tot het 

eindpunt. 

i. Herhaal procedure E met demiwater in plaats van het monster om een 

blanco waarde te bekomen.  E = (ml titrant monster – ml titrant blanco)/ ml 

monster. 

ii. Er kan meer of minder dan 15 ml van het monster gebruikt worden maar het 

volume HCl moet evenredig worden aangepast. 

iii. Eindvolume is rond de 200 en 300 ml. 

iv. Er zal in de fles Cl2 gas (tussenproduct) gevormd worden dus reactiefles 

openen onder de trekkast. 

3.1.4 Berekeningen  

De berekeningen zijn gebaseerd op de resultaten bekomen bij de titraties en de 

equivalente massa voor chloorverbindingen (tabel 2-1): 

 Chloriet  mg ClO2
-/L = D * N * 16 863 

 Chloraat  mg ClO3
-/L = [E – (A + B)] * N * 13 909 

 Chloordioxide  mg ClO2/L = 5/4 * (B – D) * N * 13 490 

 Vrij chloor  mg Cl2/L = [A – (B – D) /4] * N * 35 453 
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Waarbij: 

 Waarde N de normaliteit (eq/L) van de titrant is 

 Waarden A tot D zijn de volumes titrant (ml) / volume monster (ml) 

 E = (ml titrant monster – ml titrant blanco)/ ml monster 

Tabel 3-1 Equivalente massa voor chloorverbindingen (Aieta, et al., 1984) 

Chloorverbinding pH Moleculaire 

Massa 

(mg/mol) 

Overgedragen 

Elektronen 

Equivalente 

Massa (mg/eq) 

Chloordioxide 7 67 450 1 67 450 

Chloordioxide 2; 0,1 67 450 5 13 490 

Vrij chloor 7; 2; 0,1 70 900 2 35 450 

Chloriet 2; 0,1 67 450 4 16 863 

Chloraat 0,1 83 450 6 13 909 
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3.2 DPD-methode 

(American Public Health Association (APHA); American Water Works Association (AWWA); 

Water Environment Federation (WEF), 1999) 

3.2.1 Materiaal en reagentia 

Apparatuur: 

 UV/Vis-spectrofotometer 

Producten: 

 N,N-diethyl-p-fenylenediamine sulfaatzout (DPD) (Sigma-Aldrich, 07670) 

 KMnO4      (VWR international bvba, 26906.290) 

 KH2PO4     (VWR international bvba, 26925.295) 

 Na2HPO4.12H2O    (VWR international bvba, 28028.298) 

 H2SO4      (Merck KGaA, 1.12080.1000) 

 Glycine      (Merck KGaA, 70117832) 

Reagentia: 

 DPD indicator oplossing 

o Leng 2 ml geconcentreerd H2SO4 aan tot 8 ml met demiwater. Voeg 1,1 g 

DPD toe aan de H2SO4-oplossing en leng aan tot 1 l. Bewaar de oplossing in 

een donkere fles om lichtoxidatie te vermijden. Vermijd langdurig contact 

met de lucht om oxidatie te vermijden. 

 Fosfaatbuffer 

o Los  24 g watervrij Na2HPO4 en 46 g KH2PO4 op in 1 l demiwater. 

 Glycine-oplossing (10%) 

o Voeg 1 g glycine toe aan 10 ml demiwater. 

3.2.2 Methode 

3.2.2.1 DPD-methode voor vrij chloor 

Een proefbuis wordt gevuld met 1 ml fosfaatbuffer en 1 ml DPD-oplossing. Hierna wordt er 

met zo min mogelijk beluchting 5 ml van het vrij chloor analyt toegevoegd en wordt vlug de 

absorbantie gemeten bij 515 nm met een UV/vis-spectrometer. 
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3.2.2.2 DPD-methode voor ClO2 

Een proefbuis wordt gevuld met 1 ml fosfaatbuffer, 1 ml DPD-oplossing en 100 µl glycine-

oplossing. De glycine zal reageren met het aanwezige hypochloriet. Hierna wordt er met zo 

min mogelijk beluchting 5 ml van het ClO2 analyt toegevoegd en wordt vlug de absorbantie 

gemeten bij 515 nm met een UV/vis-spectrometer. 

3.2.2.3 Kalibratie 

Voor er echter kan er gemeten worden moet er eerst een ijklijn op basis van KMnO4 worden 

opgesteld. Hierbij is een KMnO4-oplossing van 891 mg / l gelijkwaardig aan een oplossing 

van 1000 mg / l vrij chloor. Deze ijklijn heeft een interval tussen 1 en 15 mg / l vrij chloor en 

wordt gemeten volgens de DPD-methode voor vrij chloor.  

Indien er ClO2 gemeten wordt, moet de ijklijn vermenigvuldigd worden met 1,9 om het 

verschil in equivalente massa te verrekenen (zie tabel 2-1). 

3.3 Verwijdering van hypochloriet uit bleekwater 

Voor het bepalen van de chlorieten en chloraten in de hypochlorietoplossingen, zal de 

hypochloriet zelf eerst moeten worden verwijderd omdat de concentratie aan hypochloriet 

de resultaten van de andere chloorspecies zou kunnen overschaduwen.  

3.3.1 Materiaal en reagentia 

Apparatuur: 

 3 gasflessen 

Set-up: 

 

Figuur 3-6 Opstelling voor ontchlooring van bleekwater 
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Reagentia: 

 KI      (VWR international bvba, 26846.235) 

 NaOH      (VWR international bvba, 28240.361) 

 HCl      (Sigma-Aldrich, 07102) 

3.3.2 Methode 

Door het aanzuren van de hypochlorietoplossing met HCl-oplossing (2,5 M), wordt het 

evenwicht tussen chloorgas, hypochloriet en hypochlorietzuur beïnvloed en zal leiden tot 

de vorming van chloorgas. De aanzuring vindt plaats in een gasfles zodat de schadelijke 

chloorgas niet kan diffuseren in de atmosfeer. De hypochlorietoplossing wordt doorborreld 

met N2. Het gevormde chloorgas wordt voor economische redenen eerst door een gasfles 

met NaOH-oplossing (5 M) gestuurd waarbij de chloorgas zal regeren om terug hypochloriet 

te vormen. Na de NaOH-oplossing volgt er een gasfles met KI-oplossing (5 %) om het restgas 

op te vangen. Er wordt aangezuurd tot de pH kleiner is dan 1. Bij het gebruik van pH-papier, 

is de aanwezigheid van hypochloriet merkbaar door de verbleking van het papier in plaats 

van verkleuring in functie van de pH. De toegevoegde hoeveelheid zuur moet verwerkt 

worden in de concentratieberekeningen. 
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4 Resultaten en bespreking 

4.1 Implementatie van de amperometrische titratie methode 

4.1.1 Aandachtspunten bij uitvoering 

Bij het uitvoeren van methoden zijn er altijd enkele aandachtpunten. 

Om de storingen die eigen zijn aan elektrochemische systemen te verminderen, wordt er 

een gekende hoeveelheid titer toegevoegd per bepaalde tijdseenheid. Zoals aangegeven in 

de literatuurstudie zal volgens de Cottrell vergelijking, de stroom autonoom dalen in functie 

van de tijd. Hoe groter het titervolume per tijdseenheid, hoe sneller er naar het eindpunt 

wordt getitreerd maar hoe minder specifiek het bekomen eindvolume. Er moet worden 

gezocht naar een evenwicht tussen snelheid en nauwkeurigheid. 

Door de instabiliteit van de elektrische cel zal er moet worden gewacht tot de stroom over 

de cel stabiel is. Bij de gebruikte opstelling zal dit 15 tot 30 minuten in beslag nemen. 

Zorg dat er een overschot aan KI aanwezig is bij het begin van de titratie zodat de 

amperometrische titratie zonder veel storingen verloopt. Een tekort aan jodide wordt 

gekenmerkt door de vorming van een zwarte dijood precipatie.  

4.1.2 Resultaatverwerking 

Door de uitvoering van de titratie zal er een titratiecurve worden opgetekend. Tijdens de 

titratie zal de stroom dalen en daarna terug stabiel worden wanneer er geen analyt meer is 

om te titreren. Uit deze 2 toestanden van het analyt kunnen er twee rechten worden 

getekend: De dal  en constante rechten. De rechten worden beschreven als: 

𝐼 = 𝑎 ∗ 𝑉 (µ𝑙) + 𝑏         (vgl. 4.1) 

Het snijpunt van deze rechten is gelijk aan het eindpunt van de titratie zoals te zien op 

Grafiek 4-1. De punten van de titratiecurve die de richting van de rechten zullen bepalen, 

worden geselecteerd op basis van de afgeleiden op Grafiek 4-2. De punten van de dal-rechte 

worden geselecteerd op basis van de grootse absolute piek op de afgeleide. De constante 

rechte wordt bepaald door de punten die volgen na de piek van de dal-rechte. Als de 

rechten bepaald zijn dan wordt het eindpunt berekend als: 

𝑉𝐸𝑃 =  
𝑏1−𝑏2

𝑎2−𝑎1
          (vgl. 4.2) 
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Grafiek 4-1 Titratiecurve van 20 ppm HOCl (24 µl/min); Demiwater; Eindpunt EP= 129 µl 

 

Grafiek 4-2 Afgeleide van titratiecurve voor 20 ppm HOCl (24 µl/min); Demiwater; Eindpunt EP= 129 µl 

4.2 Bepalen van Actief chloor (HOCl) met zijn afbraakproducten 

4.2.1 Experimentele curven en ijklijnen 

4.2.1.1 Chloraat 

Voor chloraat werden er 4 experimentele curven opgesteld in 4 verschillende media: 

demiwater, leidingwater, water met een COD van 840 ppm en water met een COD van 300 

ppm. Elk van deze curven ligt in een bereik van 0 en 20 ppm chloraat. Het bereik stopt bij 

20 ppm omdat er altijd een overmaat aan KI moet zijn. Indien er geen overmaat is, zal er 

precipatie van I2 optreden in het reactievat en zal niet alle aanwezige chloraat deelnemen 

aan de redoxreactie waardoor er een negatieve fout zal optreden. De ijklijn van chloraat in 

demiwater werd in triplex uitgevoerd zoals te zien in Grafiek 4-3 en de experimentele 

curven werden eenmaal uitgevoerd in op Grafiek 4-4. 
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Grafiek 4-3 Chloraat in demiwater medium: Metingen in functie van de standaard (n=3) 

 

Grafiek 4-4 Experimentele curven voor chloraat (Leidingwater, COD 300 en COD 840) : Metingen in functie van de 
standaard (n=1) 

De dataset werd geanalyseerd via een lineaire regressieanalyse in Microsoft Excel. Deze 

gegevens zijn terug te vinden in Tabel 4-1. Het model per medium wordt beschreven 

volgens de parameters: R², N, p-waarde en significante F.  
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 De R² of de determinatiecoëfficiënt is bij een lineaire regressie gelijk aan de 2de 

macht van de correlatiecoëfficiënt. De R² is het percentage van de variantie op de 

afhankelijke veranderlijke dat wordt verklaard door het model. 

 De N is het aantal punten in het model 

 De P-waarde is de kans dat de nulhypothese juist is. Indien de p-waarde kleiner is 

dan 0,05 kan de nulhypothese met zekerheid worden verworpen. Voor Tabel 4-1 is 

de p-waarde gelijk aan de kans dat de bijhorende coëfficiënt gelijk aan nul.  

 De significante F is de kans dat alle coëfficiënten van het model behalve het snijpunt 

gelijk zijn aan nul. 

Voor de opgestelde ijklijn en experimentele curven zijn de significante F en R² respectievelijk 

kleiner dan 0,001 en groter dan 0,95. Het model correleert zeer goed en er is een sterk 

verband bestaat tussen de amperometrische methode en de vaste chloraat standaard.  

Alle curven en ijklijn behalve het leidingwater hebben een grote p-waarde voor het snijpunt 

waardoor het snijpunt gelijk aan nul wordt geacht. Het hogere snijpunt bij het leidingwater 

is afkomstig van de lage hoeveelheid chloorspecie residu dat werd gebruikt bij de 

ontsmetting van het drinkwater. Dit residu zal gereageerd hebben met het organisch 

materiaal dat wordt gebruikt voor het COD aan te maken waardoor het snijpunt daar gelijk 

is aan nul. 

Bij de meting van COD 840 varieerde de stroom bij de meting bij 1 en 5 mg/l sterk waardoor 

de curve van COD 840 niet even betrouwbaar is. De invloed van de COD wordt later 

besproken. 

Tabel 4-1 Regressieanalyse van chloraatmetingen (Y) (ppm) in functie van de standaardconcentraties (X) (ppm)bij de 
verschillende media (n = 3;1) 

Medium R² Significante 

F 

N 

 

Snijpunt richtingscoëfficiënt 

Coëfficiënten Standaardfout P-waarde Coëfficiënten Standaardfout P-waarde 

Demi 0,9958 4,63E-18 16 0,1160 0,1832 0,537 1,0006 0,0173 4,63E-18 

Leiding 0,9986 2,15E-05 5 0,6829 0,2269 0,057 1,0310 0,0220 2,15E-05 

COD 300 0,9944 1,80E-04 5 0,6949 0,5266 0,279 1,0758 0,0468 1,80E-04 

COD 840 0,9644 2,89E-03 5 0,1177 1,3879 0,938 1,1701 0,1298 2,89E-03 

 

Voor de ijklijn in demiwater wordt er op basis van de standaarddeviatie van de metingen bij 

1 mg/l een LOD of Limit of Detection opgesteld van 0,5 mg/l en een LOQ of Limit of 

Quantification van 1,81 mg/l. De LOD is gelijk aan drie maal de standaarddeviatie en LOQ is 

gelijk aan tien maal de standaarddeviatie. 



46 
 

4.2.1.2 Chloriet 

Voor chloriet is er een ijklijn opgesteld voor demiwater in duplex en een experimentele 

curve voor leidingwater. Er werden metingen uitgevoerd bij 0; 0,5; 1;5; 10; 20; 50; 100 mg/l 

chloriet voor zowel de ijklijn als de curve op Grafiek 4-5 en Grafiek 4-6. Omdat chloriet ook 

een vast standaard is, is er geen nood aan een referentietechniek. 

 

Grafiek 4-5 Chloriet in demiwater medium: Metingen in functie van de standaard (0-100 mg/l) (n=2) 

Bij de regressieanalyses worden er een vergelijking gemaakt tussen de waarden voor 0-10 

mg/l en 0-100 mg/l om te bepalen of er een verschil of afvlakking is in de waarden voor 

chloriet. De waarden van de regressieanalysen zijn terug te vinden in Tabel 4-2 en Tabel 4-

3 voor 0-100 en 0-10 mg/l. 

Bij de vergelijking van de regressies voor 0-10 en 0-100 mg/l in demiwater wordt snel 

duidelijk dat het verschil miniem is tot op 0,1. Voor beiden zijn de R² groter dan 0,95 en de 

significante F kleiner dan 0,01 waaruit een goede correlatie en een sterk verband is vast te 

stellen tussen standaard en meting in Tabellen 4-2 en 4-3. 

Bij de vergelijkingen van leidingwater is de R² groter dan 0,99 en de significante F is kleiner 

dan 0,001 voor beiden. Dit wijst op curves met een goede correlatie en een sterk verband 

tussen meting en standaard. 

Voor de ijklijn in demiwater wordt er basis van de standaarddeviatie van de metingen bij 

0,5 mg/l een LOD opgesteld van 0,015 mg/l en een LOQ van 0,051 mg/l. 
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Tabel 4-2 Regressieanalyse van chlorietmetingen (Y) (mg/l) in functie van de standaard (X) (mg/l)bij de leidingwater en 
demiwater van 0 tot 100 mg/l (n=1;2) 

Medium R² Significante 

F 

N Snijpunt Rico 

Coëfficiënten Standaardfout P-waarde Coëfficiënten Standaardfout P-waarde 

Demi 0,9989 4,97E-28 20 0,1399 0,3037 0,651 1,0200 0,0080 4,97E-28 

Leiding 0,9999 2,25E-13 8 -0,0826 0,1579 0,620 1,0126 0,0039 2,25E-13 

Tabel 4-3 Regressieanalyse van chlorietmetingen (Y) (mg/l) in functie van de standaard (X) (mg/l)bij de leidingwater en 
demiwater van 0 tot 10 mg/l (n=1;2) 

Medium R² Significante 

F 

N Snijpunt Rico 

Coëfficiënten Standaardfout P-waarde Coëfficiënten Standaardfout P-waarde 

Demi 0,9570 7,27E-09 13 0,1645 0,3208 0,618 1,0799 0,0690 7,27E-09 

Leiding 0,9969 7,21E-05 5 -0,1013 0,1592 0,570 0,9869 0,0316 7,21E-05 

 

 

Grafiek 4-6 Chloriet in leidingwater medium: Metingen in functie van de standaard (0-100 mg/l) (n=1) 

4.2.1.3 Hypochloriet  

Hypochloriet maakt deel uit van het vrije chloor dat wordt uitgedrukt als mg Cl2 /L en dus 

niet als mg OCl- /L. 

Hypochloriet heeft geen vaste standaard en kan daarom niet analytisch worden afgewogen. 

Er werd daarom geijkt op basis van de spectroscopische DPD-methode. Bij concentraties 

die groter zijn dan 7 mg/l Cl2, werd er verdund. De ijklijn is te zien op Grafiek 4-7.  

Voor hypochloriet is er een ijklijn opgesteld in demiwater (in duplex) en een experimentele 

curve voor leidingwater. Er werden metingen uitgevoerd bij 0; 0,5; 1; 5; 10; 20; 50; 100 mg/l 

hypochloriet voor zowel de ijklijn als de curve. Uit Grafiek 4-8 kan worden vastgesteld dat 

er een negatieve fout plaatsvindt vanaf 50 mg/l hypochloriet. De regressieanalyse zal 

daarom plaatsvinden tussen 0 en 30 mg/l. 
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Grafiek 4-7 Ijklijn voor DPD op basis van KMnO4 bij 515 nm (n=3) 

 

Grafiek 4-8 Hypochloriet in demiwater medium: Metingen in functie van DPD (0-100 mg/l) (n=2) 

Er kan een ijklijn tussen 0 en 20 mg/l worden opgesteld zoals voorgesteld in Grafiek 4-9 met 

de meting in functie van de DPD methode. De regressie voor hypochloriet in demiwater 

heeft een R² van 0,9855 en een significante F kleiner dan 0,001. Er is dus een goede 

correlatie en een sterk verband vast te stellen tussen de DPD en de amperometrische 

meting in demiwater. De waarden van de regressieanalyse zijn terug te vinden in Tabel 4-4. 
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Grafiek 4-9 Hypochloriet in demiwater medium: Metingen in functie van DPD (0-20 mg/l) (n=2) 

De experimentele curve werd opgesteld tussen 0 en 30 mg/l in Grafiek 4-10 waarbij de 

amperometrische metingen in functie van DPD methode staan. De bijhorende regressie 

heeft een R² van 0,9977 en een significante F dat kleiner is dan 0,001. Er is dus een goede 

correlatie en een sterk verband vast te stellen tussen de DPD en de amperometrische 

meting in leidingwater. 

 

Grafiek 4-10 Hypochloriet in leidingwater medium: Metingen in functie van DPD (0-30 mg/l) (n=1) 
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Tabel 4-4 Regressieanalyse van hypochlorietmetingen (Y) (mg/l) in functie van DPD (X) (mg/l)bij de leidingwater en 
demiwater van 0 tot 30 mg/l 

Medium R² Significante 

F 

N Snijpunt Rico 

Coëfficiënten Standaardfout P-waarde Coëfficiënten Standaardfout P-waarde 

Demi 0,9855 1,57E-10 12 0,4630 0,3148 0,172 0,9482 0,0363 1,57E-10 

Leiding 0,9977 3,61E-09 8 -0,2734 0,3581 0,474 1,0743 0,0209 3,61E-09 

 

Voor de ijklijn in demiwater wordt er basis van de standaarddeviatie van de metingen bij 

0,5 mg/l een LOD opgesteld van 0,073 mg/l en een LOQ van 0,242 mg/l. 

4.2.2 Belang van opslagtechnieken (Analyse van commerciële hypochlorietoplossingen) 

Om het belang van de juiste opslagtechnieken voor hypochlorietoplossingen te 

onderstrepen worden er drie commerciële hypochlorietoplossingen (Brenntag N.V., 231-

668-3) geanalyseerd op chloriet, chloraat en hypochloriet.  

1. Een maand oude hypochlorietoplossingen die werd bewaard onder 5°C en van het 

licht werd afgeschermd. 

2. Een jaar en een maand oude hypochlorietoplossingen die werd bewaard onder 5°C 

en van het licht werd afgeschermd. 

3. De oplossing van 2 wordt na een jaar onder een huiskameromgeving gebracht bij 

ongeveer 20°C en onderhevig aan zonlicht voor 30 dagen. 

Door de grote overmaat aan hypochloriet (±15 %) zal het meten van chloriet en chloraat 

zwaar beïnvloed worden waardoor de metingen onbetrouwbaar worden. Door een 

techniek die werd beschreven in de materiaal en methoden (3.3 Verwijdering van 

hypochloriet uit bleekwater), word het hypochloriet verwijderd om verdere analyses 

mogelijk te maken. Doordat chloriet een intermediair is, zal de concentratie veel lager dan 

het chloraat en zal daarom in mg/l worden uitgedrukt terwijl chloraat en hypochloriet in g/l 

worden uitgezet. 

Alle waarden van de analyses zijn in triplex uitgevoerd en uitgezet in Tabel 4-5. De gegevens 

rond de stalen staan in Tabel 4-6 

Tabel 4-5 Analyses van hypochlorietoplossingen met de amperometrische titratie (n=3) 

  Nieuw Bleekwater (1) Oud Bleekwater (2) Oude "Worst Case" (3) 

Concentratie Standaardfout Concentratie Standaardfout Concentratie Standaardfout 

Cl2 (g/l) 177 4 123 10 63,4 5,9 

ClO2
- (mg/l) 37,5 3,6 0,86 0,45 21,2 1,1 

ClO3
- (g/l) 26,9 0,7 46,1 1,6 91,8 8 
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Tabel 4-6 Gegevens van de verschillende stalen 

 Nieuw Bleekwater (1) Oud Bleekwater (2) Oude "Worst Case" (3) 

Datum Levering 1-11-2016 1-12-2015 22-11-2016 

Datum Opening 17-11-2016 12-12-2015 22-12-2016 

Datum Meting 20-12-2016 16-12-2016 22-12-2016 

CCl2 bij opening (DPD) 146,6 154,5 154,5 

 

De waarden uit Tabel 4-5 worden vergeleken met de concentraties die werden bepaald 

door een extern laboratorium met een LC-MS/MS in Tabel 4-7. De dichtheid van de 

oplossing ligt tussen de 1100 en 1200 kg/m³. Er is bij de amperometrische methode voor de 

staal 1 en staal 3 een overmaat van respectievelijke 49 en 18 % opgemeten ten opzichte 

van de LC-MS/MS metingen voor de chloraat concentratie. Er zijn drie plausibele redenen 

om de grote variatie in concentratie te verklaren. 

 Er kan een verdunningsfout zijn opgetreden aangezien voor beide methoden 

minstens 2000 keer verdund werd. 

 De analyse met de LC-MS/MS vond vier maand na de amperometrische meting 

plaats waardoor het hypochloriet tijdens opslag (-20°C) nog verder kon degraderen. 

 Voor de verwijdering van het hypochloriet uit de oplossing werd er aangezuurd met 

HCl tot ongeveer pH 2-3 om chloorgas te vormen maar ondertussen waren de pH en 

temperatuur ideaal om ook chloraat te vormen. 

Tabel 4-7 Analyse van chloraatconcentraties op basis van LC-MS/MS 

 Nieuw Bleekwater (1) Oud Bleekwater (2) Oude "Worst Case" 

(3) 

ClO3
- (g/kg) 15,70 45,40 67,40 

ClO3
- (g/l) 18,06 52,21 77,51 

Verschil met 

amperometrische titratie (%) 

48,9 -11,7 18,4 

 

Ook al is er een verschil tussen de meettechnieken. Er kan worden vastgesteld dat 

omstandigheden van de opslag bepalend zijn voor de kwaliteit van oplossing. Door de 

omstandigheden bij oplossing 3 is 60 g Cl2 /l omgezet in 1 maand terwijl het bij ideale 

opslagomstandigheden van 2 er slechts een verlies is van 30 g Cl2 /l over een jaar tijd. 
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Er kan ook worden opgemerkt dat er al 18 g chloraat / l aanwezig is in een ‘vers’ 

aangemaakte hypochlorietoplossing. Dit chloraat is afkomstig van het productieproces. Dit 

probleem werd al in de literatuurstudie beschreven (Zie 2.1.1.2 Productieprocessen en 2.3.1 

Preventie). 

4.2.3 Invloed van COD 

Door tijdsgebrek werd de COD bepaling alleen uitgevoerd bij het bepalen van de chloraat 

meting. Bij het meten van chloraat worden ook de concentraties van chloriet, hypochloriet 

en chloordioxide meebepaald in de titratie waardoor de invloed van COD over de totale 

amperometrische titratie kan worden bepaald. De COD-oplossing is gebaseerd op sla in 

leidingwater. Door het gebruik van leidingwater voor het aanmaken van de COD zal er op 

basis van de experimentele leidingwatercurve worden vergeleken. 

Door de fluctuaties bij COD 840 zijn de waarden van deze curve minder betrouwbaar 

waardoor de standaardfout voor de waarden van de regressie zo groot zijn. Dit komt door 

het matrix-effect waarbij chloraat wordt opgenomen door de complexe organische 

componenten. 

Er wordt een Anova-test of Analysis of Variance (α=0,05) uitgevoerd bij COD 840, COD 300 

en leidingwater. De nulhypothese van de test wordt niet verworpen want P is gelijk aan 

0,980. De nulhypothese stelt dat de gemiddelde van de groepen gelijk zijn aan elkaar. De 

gegevens van de Anova-test staan in Tabel 4-8. 

Tabel 4-8 ANOVA-test voor leidingwater, COD 300 en COD 840 

 
Kwadratensom Vrijheidsgraden Gemiddelde 

kwadraten 
F P-

waarde 
Kritische gebied 

van F-toets 

Tussen groepen 3,57 2 1,79 0,020 0,980 3,885 

Binnen groepen 1066,24 12 88,85 
   

Totaal 1069,81 14         
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4.3 Chloordioxide 

4.3.1 Verschil tussen amperometrische titratie en metrische methode 

Zoals bij hypochloriet is er geen vaste standaard voor chloordioxide. Daarom zal de 

amperometrische meting worden geijkt met de DPD-methode. Er wordt een ijklijn in duplex 

opgesteld bij demiwater. 

Bij het opstellen van het verband tussen de DPD en de amperometrische methode in Grafiek 

4-11 is een polynoom van de 2de graad gevormd bij concentraties van 0 tot 100 mg/l.  

 

Grafiek 4-11 Chloordioxide in demiwater medium: Metingen in functie van DPD (0-100 mg/l) 

Door de afplatting van de ijklijn worden de regressie voor 0 tot 100 en 0 tot 10 mg/l met 

elkaar vergeleken. De bijhorende waarden van de regressieanalyse zijn terug te vinden in 

Tabel 4-9. Bij de regressie van 0-100 mg/l kan er met 99 % zekerheid worden vastgesteld 

dan de snijpunt niet gelijk is aan nul. Bij de regressie van 0-10 mg/l is de richtingscoëfficiënt 

(2,11) het dubbel dan dat verwacht werd in vergelijking met 0-100 mg/l (1,12). 

Tabel 4-9 Regressieanalyse van chloordioxidemetingen (Y) (mg/l) in functie van de DPD (X) (mg/l)bij demiwater 

Concentratie 

(mg ClO2/l) 

R² Significante 

F 

N Snijpunt Rico 

Coëfficiënten Standaardfout P-waarde Coëfficiënten Standaardfout P-waarde 

0-10 0,9508 1,54E-08 13 0,3205 0,6541 0,6338 2,1107 0,1448 1,54E-08 

0-100 0,9813 5,33E-17 20 5,0169 1,2930 0,0011 1,1248 0,0366 5,33E-17 

 

y = -0,0049x2 + 1,5912x + 2,1859
R² = 0,9938
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De positieve fout zal worden uitgedrukt als de relatieve fout. Bij het opstellen van de 

gemiddelde relatieve fout in functie van de DPD-waarden blijkt er een piek te zijn bij 5 mg/l 

dat dan daalt in functie van de DPD-waarden. Van 0 tot 10 is de relatieve fout om en bij de 

100 %. Het verband werd opgesteld in Grafiek 4-12. 

 

Grafiek 4-12 Gemiddelde Relatieve Fout in functie van DPD voor ijklijn van demiwater 

Voor de ijklijn in demiwater wordt er basis van de standaarddeviatie van de metingen bij 

0,5 mg/l een LOD opgesteld van 0,283 mg/l en een LOQ van 0,945 mg/l. 

4.3.2 Verschil tussen demi- en leidingwater 

Er wordt een experimentele curve opgesteld voor chloordioxide in leidingwater bij een 

concentratie van 0 tot 100 mg/l in Grafiek 4-13. De regressieanalyse wordt uitgevoerd voor 

0-10 en 0-100 mg/l om de resultaten van de ijklijn te volgen. De waarden van de regressie 

zijn terug te vinden in Tabel 4-10. Bij de curve van leidingwater kan worden vastgesteld dat 

de richtingscoëfficiënt zo goed als identiek zijn en er een grote P-waarde is voor de 

snijpunten. De richtingscoëfficiënt van de curve (1,53) ligt tussen de waarden van de ijklijn 

(1,12 en 2,11). 

Tabel 4-10 Regressieanalyse van chloordioxidemetingen (Y) (mg/l) in functie van de DPD (X) (mg/l)bij leidingwater 

Concentratie 

(mg ClO2/l) 

R² Significante 

F 

N Snijpunt Rico 

Coëfficiënten Standaardfout P-waarde Coëfficiënten Standaardfout P-waarde 

0-10 0,9950 1,52E-04 5 0,2536 0,3181 0,4835 1,5267 0,0628 1,52E-4 

0-100 0,9982 1,96E-09 8 1,1959 1,0969 0,3174 1,5396 0,0270 1,96E-09 
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Grafiek 4-13 Chloordioxide in leidingwater medium: Metingen in functie van DPD (0-100 mg/l) 

De relatieve fout bij leidingwater daalt niet zoals bij de demiwater zoals te zien in Grafiek 4-

14. In plaats van te dalen vanaf 20 mg/l zoals bij demi, blijft de relatieve fout bij 50 en 100 

mg/l hangen bij de 55%. 

 

Grafiek 4-14 Relatieve Fout in functie van DPD voor experimentele curve van leidingwater 
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4.3.3 Chloraat en Chloriet 

De typische precursoren voor chloordioxide zijn chloriet en chloraat. De commerciële 

chloordioxide die niet ter plaatste wordt geproduceerd, wordt in oplossing van ongeveer 5 

g/l verhandeld. Voor het meten van chloriet en chloraat wordt de chloordioxide eerst 

verwijderd. Alle metingen worden in triplex uitgevoerd. 

De waarden voor chloordioxide, chloriet en chloraat volgens de amperometrische methode 

worden voorgesteld in Tabel 4-11. De waarden van de chloordioxide werden gedeeld door 

de richtingscoëfficiënt van de ijklijn (2,11) vanwege de positieve fout. 

Tabel 4-11 Amperometrische analyse van de ClO2 oplossing 

  
ClO2-oplossing 

Concentratie Standaardfout 

ClO2 (g/l) 5,62 0,28 

ClO2
- (mg/l) 307,75 6,85 

ClO3
- (g/l) 2,09 0,15 

 

De gemeten chloraat concentratie wordt vergeleken met een extern laboratorium via een 

LC-MS/MS. Het extern laboratorium meet een waarde van 3,63 g chloraat per kg of 5,95 g/l 

bij een dichtheid van 1640 kg/m³ (0°C). Er is evenveel of meer chloraat aanwezig dan 

chloordioxide in de desinfectans oplossing. Door de grote concentratie aan chloraat en de 

kleine hoeveelheid aan chloriet kan worden geconcludeerd dat de chloordioxide werd 

gevormd uit de reductie van chloraat. Het chloraat dat aanwezig is in de oplossing, is 

afkomstig van het productieproces.  
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5 Conclusie 
De methode voor het bepalen van chloraat, chloriet, chloor en hypochloriet met behulp van 

amperometrische titratie werd in het labo geïmplementeerd. 

Bij het opstellen van de ijklijnen en experimentele curven voor chloriet en chloraat werd er 

gebruik gemaakt van vaste standaarden. De amperometrische meetwaarden (Y) werden 

uitgezet in functie van de standaarden (X). 

De ijklijn en experimentele curven van chloraat werden lineair opgesteld bij een 

concentratie-interval van 0 tot 20 mg/l. De richtingscoëfficiënt van de demiwater ijklijn is 

gelijk aan 1,0006. Er is een LOD en LOQ van respectievelijk 0,5 en 1,81 mg/l. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat er in het algemeen geen fout optreedt bij amperometrische 

methode bij het meten van concentratie van chloraat dat binnen het interval ligt. De 

bijhorende experimentele curves (leidingwater, 300 mg/l COD en 840 mg/l COD) vertonen 

een minimale afwijking van de richtingscoëfficiënt waarbij deze respectievelijk 1,0310; 

1,0758 en 1,1701 zijn. Bij de waarden van 840 mg/l COD is er een grotere standaardfout op 

de coëfficiënten merkbaar, 0,12, terwijl de standaardfout bij de andere media onder de 0,05 

blijft. Dit komt door het matrixeffect. Ondanks de fluctuaties in de meetpunten van 840 

mg/l COD, kan er worden besloten uit de Anova-test dat bij een p-waarde van 0,98 dat de 

gemiddelde van de curven voor de COD en leidingwater aan elkaar gelijk zijn. 

Bij het opstellen van de ijklijn en de experimentele curve voor chloriet werden de 

concentratie-intervallen van 0 tot 10 en van 0 tot 100 mg/l met elkaar vergeleken. Bij het 

vergelijken van de regressie voor ijklijnen en curven liggen de waarden in elkaars 

standaardfout. Voor de ijklijn in demiwater van chloriet zijn bij 0-10 en 0-100 respectievelijk 

de richtingscoëfficiënt gelijk aan 1,02 en 1,0799. Er is een LOD en LOQ van respectievelijk 

0,015 en 0,051 mg/l. Voor de experimentele curve in leidingwater werd er voor 0-10 en 0-

100 respectievelijk 1,0126 en 0,9869 gemeten. Bij al deze regressie wijken de 

richtingscoëfficiënten nooit meer af dan 0,1 van 1. Hieruit kan worden besloten dat er geen 

fout optreedt bij het meten van concentratie van chloriet dat binnen de twee intervallen 

met de amperometrische methode. 

Voor vrij chloor en chloordioxide zijn er geen standaarden beschikbaar waardoor er gebruik 

werd gemaakt van de spectroscopische DPD als referentie. De amperometrische 

meetwaarden (Y) werden uitgezet in functie van de DPD methode (X). 

Bij het tekenen van de ijklijn en experimentele curve van het vrije chloor worden de 

waarden uitgedrukt als mg Cl2/l. Voor het opstellen van de lijnen voor het vrije chloor wordt 

er gebruik gemaakt van hypochloriet. Door een duidelijke negatieve fout op de punten van 
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de ijklijn in demiwater wordt er slechts gewerkt in een concentratie-interval van 0 tot 30 

mg Cl2/l. Voor de ijklijn in demiwater en de experimentele curve in leidingwater van 

hypochloriet is de richtingscoëfficiënt respectievelijk gelijk aan 0,9482 en 1,0473. Er is een 

LOD en LOQ bij demiwater van respectievelijk 0,073 en 0,242 mg/l.  

Bij het vergelijken van de chloraat concentraties volgens de amperometrische methode en 

de LC-MS/MS, kan er worden vastgesteld dat de amperometrische waarden 2 van de 3 1,2 

tot 1,5 keer groter waren dan bij LC-MS/MS. Dit komt door tijdsverschil tussen metingen, 

mogelijke verdunningsfouten en vorming van chloraat tijdens hypochlorietverwijdering. 

Desondanks kan worden er worden besloten dat  opslagomstandigheden vitaal zijn voor 

kwaliteit van een hypochloriet oplossing. Ook kan er worden opgemerkt dat er relatief grote 

hoeveelheden chloraat (18 g/l) aanwezig is bij ‘verse’ hypochlorietoplossingen. 

De ijklijn voor chloordioxide wordt bij een concentratie-interval van 0 tot 100 mg/l een 

tweedegraadspolynoom. Daarom wordt er gewerkt bij een interval van 0 tot 10 mg/l 

waarbij de richtingscoëfficiënt gelijk is aan 2,1107. Bij opstellen van de gemiddelde relatieve 

fout van de ijklijn wordt er een piek gevormd bij 5 mg/l dat dan zal dalen in functie van de 

DPD-waarde. Er is een LOD en LOQ van respectievelijk 0,283 en 0,945 mg/l. Bij de 

experimentele curve van chloordioxide in leidingwater is er nauwelijks een verschil tussen 

de 0-10 en 0-100 interval. Beide intervallen hebben een richtingscoëfficiënt gelijk aan 1,53. 

Er is dus een verschil tussen de experimentele curve en de ijklijn. Bij de leidingwatercurve 

vindt er geen duidelijke daling plaats van de relatieve fout en is de beginpiek kleiner in 

vergelijking met de ijklijn. 

Er is een relatief grote hoeveelheid chloraat van 3-6 g/l bij 5,5 g/l chloordioxide aanwezig in 

de commerciële chloordioxide oplossing. Dit chloraat is grotendeels afkomstig van 

productieproces waarbij niet alle chloraat-ionen werden gereduceerd tot chloordioxide. Dit 

heeft tot gevolg dat vanaf het begin van het gebruik van het desinfectans er al accumulatie 

is van chloraat in het proceswater. 

In het algemeen kan worden besloten dat de amperometrische methode een goede 

meetmethode is voor het bepalen de chloriet, chloraat en vrij chloor waarbij er een 

rechtlijnig verband is tussen de amperometrische titratie en de referentie. De invloed van 

COD op de meting van de totale chloor is verwaarloosbaar. 

Verder onderzoek dat kan uitgevoerd worden over dit onderwerp is: 

 De relatie tussen de titratiesnelheid en de precisie van de meetwaarde per 

chloorspecie 
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 De oorzaak naar het verschil tussen de ijklijn en experimentele curven van 

chloordioxide 

 Mogelijke invloed van de COD op de andere chloorspecie  
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