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Nota'svanhet Instituut zijninprincipe interne communicatiemiddelen,dusgeenofficiële publikaties.
j
Hun inhoud varieert sterk enkan zowel betrekking hebbenopleen
eenvoudigeweergavevan cijferreeksen,alsop eenconcluderende
discussievanonderzoeksresultaten.Indemeeste gevallen zullen
deconclusies echtervanvoorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nogniet isafgesloten.
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1. INLEIDING

Door deprovincie Zuid-Holland isaan deDienst Grondwater Verkenning
(DGV-TNO)een opdracht verleend tot het globaal aangeven van het
gedrag van stoffen ingrondwaterstromingstelsels.
DGV-TNO heeft het ICWgevraagd een overzicht op te stellen van dekennis omtrent chemische processen die inhet grondwater kunnen plaatsvinden wat betreft microverontreinigingen en met name de stoffen
genoemd in de leidraad bodemsanering.
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2.VERDELING TUSSEN GROND ENWATER

Demaximale concentratie van een component inhet grondwater wordt
bepaald door de oplosbaarheid. Indat geval isde component ook als
zuivere stof of als slecht oplosbaar zout (bijzware metalen)aanwezig. Naast de oplosbaarheid zijn verdelingsprocessen over vaste en
vloeibare fase van belang. Zolang geen sprake isvan verzadiging van
debodem met een bepaald component,hetgeen bij microverontreinigingen
ingrondwater meestal terecht is,geldt:

concentratie invaste stof (mg/kg)
K

,.
(1)

d"
concentratie invloeibare fase (mg/l)

K =verdelingscoëfficient grond /water (l/kg)
Inde bodem wordt meestal gerekend met de distributieverhouding R.

R d -K d xp / e w

(2)

e = fractie met watergevuld poriënvolume (m /m )
w
p =dichtheid bodem (kg/l) 1,4-1,6kg/l

3 3

De factorR,isbepalend voor demobiliteit (V.) (m/jaar) in de bodem
d

1

van een stof.

V. =V
x 1/ (1+R )
i
H20

V

HÄ0

2

(3)
d

=effectieve snelheid van hetwater (m/jaar)
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3. ORGANISCHE MICROVERONTREINIGING

Het gedrag van organische microverontreinigingen kan met een aantal
stofeigenschappen worden gekarakteriseerd, teweten oplosbaarheid,
vluchtigheid, adsorptie en biologische afbraak. Deze eigenschappen
zijn onderling gecorreleerd (fig.1).

Vluchtigheid<Q
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\
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V

7

Afbreekbaarheid

Fig. 1.Relaties tussen deverschillende stofkenmerken
p =activiteitscoëfficient; S =oplosbaarheid (uitgedrukt als
molfractie); K =verdelingscoëfficient grond /water (l/kg);
V =afbraak snelheid (in g/tijd).

Voor het transport in de verzadigde zone isde vluchtigheid niet van
belang, omdat hier geen gas-gevulde poriën bestaan.Vluchtigheid is
wel van belang bijde bemonstering, omdat vluchtige stoffen dan kunnen
ontwijken. De gemeten waarde isdan lager dan de werkelijke.
De oplosbaarheid bepaald dehoeveelheid diemaximaal inhet water kan
worden aangetroffen. De oplosbaarheid van organische microverontreinigingen iszeer verschillend (tabel 1)en zekunnen dan ook niet over
een kam worden geschoren. Door de verschillen inoplosbaarheid isde
samenstelling van de verontreiniging inhet grondwater veelal anders
dan de oorspronkelijke verontreiniging. Erkan daarom ook niet worden
gekeken naar de oplosbaarheid van een groeps-of somparameter als
benzine, E0C1 en pak's (totaal), maar er moet worden gekeken naar de
oplosbaarheid van de individuele componenten. Een benzineverontreiniging wordt niet als benzine in het grondwater aangetroffen, wel geeft
benzine een sterk verhoogd gehalte aan aromaten als benzeen en
tolueen.
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Tabel 1.Oplosbaarheden organische verbindingen inwater (naar Bosman
1986 enVerschueren 1983). Indien bekend isde onnauwkeurigheid vermeld.

STOF

OPLOSBAARHEID (mg/ liter)

benzeen

1804

+/-

82

ethylbenzeen

169

+/-

15

tolueen

522

+/-

27

p-xyleen

175

+/-

20

o -xyleen

167

+/-

24

m-xyleen

187

+/-

22

+/-

3.0

fenol
naftaleen

82000
32.5

anthraceen

0.042

+/-

0.020

fenanthreen

1.19

+/-

0.24

fluorantheen

0.234

+/-

0.032

pyreen

0.178

+/-

0.036

benzo (a)pyreen

0.003

trichloormethaan

804

+/-

64

1,1,2-trichloorethaan

449

+/-

75

chloorbenzeen

508

+/-

73

p- dichloorbenzeen

83

+/-

10

1,2,3-trichloorbenzeen

24

1,2,3,4-tetrachloorbenzeen

43

pentachloorbenzeen

0.6

hexachloorbenzeen

0.005

n -oktaan

0.72

+/-

0.12

dodekaan

0.0036

+/-

0.0012

PCB's

0.04 -

0.2

neemti ïfmet

toenemend

aantal Cl-atomen.
p- chloorfenol
2,4,5-trichloorfenol
pentachloorfenol

DDT

27100
1190

14
0.0009
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Deoplosbaarheidkanwordenbeïnvloed dooraanwezigheidvanopgeloste
organischestofzoalshumus-enfulvozuren (Chioue.a.1986).Dit
speeltmetnameeenrolbijdeslechtoplosbarecomponenten.Dezecomponentenadsorberenalshetwareaandeopgelosteorganischestof,
waardoordeoplosbaarheid wordtverhoogd.Voorde"goed"oplosbare
componentenalsbenzeenentritreedtditeffectnietop.Voldoende
kwantitatievegegevenszijnechternognietbekend.

Hettransportvanorganischemicroverontreinigingenwordtvertraagd
tengevolgevanadsorptie.Deadsorptievanorganischemicroverontreinigingenwordtvolledigbepaalddoordeorganischestof inde
bodem.
Integenstellingtotdeadsorptievanzwaremetalenspeelt lutumgeen
rolvanbetekenis.DeverdelingovergrondengrondwaterwordtvastgelegddoordeVerdelingscoëfficientgrond/waterK, (l/kg).
d
Omdatalleendeorganischestofvanbelangisvoordeadsorptiekan
ookwordengewerktmetdeverdelingscoëfficientK voororganisch
oc
koolstof /waterwaarbij:

K. = F
x K
d
oc

F

(4)
oc

=fractieorganischkoolstof (=0.58xfractieorganischestof)

K -waardenzijnvoorveelorganischeverbindingen experimenteel
vastgesteld.HetisookmogelijkK -waardenteberekenenuitde
oplosbaarheid ofmetbehulpvandeverdelingscoëfficientK voor
ow
octanol /water.Hiervoorworden indeliteratuurverschillenderelatiesgegeven.DezezijndoorVanderMeydenenDriessen (1986)samengevat.Despreidingdiedeverschillenderelatiesgevenisvrijgroot.
Tussendehoogsteenlaagstevoorspellingziteenfactor10.Vander
MeydenenDriessen (1986)komentotdekeuze:
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logK

=-0.729 logS+0.231
oc

en logK

= 0.989 logK
oc

(5)

-0.346
ow

(6)

S =oplosbaarheid inmol/1

Uit onderzoek vanHarmsen (1987)blijkt datdeadsorptie vangoed
oplosbare stoffen alsdearomaten benzeen, tolueen enxyleen deze
vergelijkingen redelijk volgt.

Als vergelijking (4)gecombineerd wordtmetvergelijking (2)en(3)
wordt eenvergelijking verkregen diedesnelheid vaneenorganisch
component geeft tenopzichte vandestromingssnelheid vanhetgrondwater.

v

- / V „ „ = e / ( e + F x K x p )
ï
HO
w
w
oc
oc

(7)

De relatieve snelheid isafhankelijk vandebodemeigenschappen e ,p
w
enF

endeverdelingscoëfficientK
oc

(experimenteel of berekend),
oc

Infiguur 2isderelatieve snelheid uitgezet tegen de oplosbaarheid
voor eenbodem met1 %organische koolstof, eenwatergevuld porievolumevan0.4 eneendichtheid van1,6kg/l.Indefiguur zijn eenaan
tal stoffen alsvoorbeeld vermeld. Linksboven staan demobiele stoffen, rechtsonder de immobiele.Er isgeen rekening gehouden meteventuele verhoging vandeoplosbaarheid tengevolge vanaanwezigheid van
opgeloste organische stof.

Ineenaantal publicaties wordt gesproken over chemisorptie. Hierbij
komt eendeel vanhetgeen adsorbeert niet meer bijdesorptie vrij,het
isgefixeerd. Deadsorptie/desorptie reaktie isdan irreversibel (niet
omkeerbaar).

'i
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Andere onderzoekers vindendatdereaktiewelreversibel is.Inhoeverredechemisorptie werkelijk plaats vindtofdatheteengevolgis
van biologische afbraakofeenonvolkomenheidvandeanalytische «eettechniekisnogniet duidelijk.
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Fig.2.Derelatieve transportsnelheidvanorganische componentenin
een bodemmet1 %organisch koolstof,eenporievolumevan0.4
eneendichtheidvan1,6kg/l.

De meeste organische microverontreinigingen worden afgebroken door
micro-organismen.Eenvoorwaardeisechter,daterjuiste omstandigheden moeten zijn (temperatuur, vocht,pH,nutriënten, organische
stof, e t c ) . Eenstofalsbenzeen,dieonder aerobe omstandigheden
goed afbreekbaar iswordt onder anaerobe condities nietofslecht
afgebrokenenzalzichverkunnen verspreiden.Vaak moetendemicroorganismen,dieverantwoordelijk zijn voordeafbraak zichnogontwikkelen.Detijd,diehier voor nodig is,wordtdeadaptatietijd
genoemd,enkanenkele uren zijn, maarookmaanden.
Afbraak heeft geen invloedopdetransportsnelheid. Alleenalsde
micro-organismenalaanwezig zijniserweleenverhogingvande
adsorptie waargenomen (Harmsen 1987).
Afbraak heeftwelinvloedopdeconcentratie inhetgrondwater.
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Afgezien van diffusie en dispersie zal bij het volgen van een stroombaan de concentratie gelijk blijven. Bij afbraak zal de concentratie
afnemen met de afstand, mits de omstandigheden voor microbiologische
activiteit overal hetzelfde is.Snelheden van afbraak zijn moeilijk te
geven, omdat deze sterk afhangen van de omstandigheden. Ruwweg geldt
voor verwante stoffen dat de afbraaksnelheid toeneemt naarmate de
oplosbaarheid toeneemt (fig.1 ) .
Op deze regel bestaan echter veel uitzonderingen.

Samengevat geldt voor organische stoffen dat de transportsnelheid
groter wordt naarmate de oplosbaarheid groter en het organische koolstof gehalte van de bodem kleiner wordt.Als een stof doorgebroken is
hangt de concentratie inhet grondwater af van hetgeen oorspronkelijk
isopgelost envan de afbreekbaarheid.
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4.ZWAREMETALEN

Regelsvoororganischemicroverontreinigingenwijkenafvandievoor
zwaremetalen.Demetalenzijnbetrokkenbijveelmeerreaktiesdie
somsooklangzaamverlopenwaardoordeverdelingscoëfficient nietzo
eenvoudigteschattenis.Omgekeerdhoeftgeenrekeninggehoudente
wordenmetmicrobiologischeafbraak.Zwaremetalenkunnenalleentijdelijkwordenopgenomendooreenmicro-organisme,zewordenerniet
dooruithetmilieuverwijderd.

Reaktieswaaraanzwaremetalenmeekunnendoenzijn (fig.3):

Neerslaanenoplossen.
Omwisselingaanhetkationenomwisselingscomplex.
Selectieveadsorptie.
Complexatieindewaterfase.

«n+

M

* c

org.stof

Bodemcomplex.
Selectieveadsorptie.

M+nCl'
WATER

Neerslag
<

>

GROND

Fig.3.Evenwichtenvanbelangvooreenmetaalion indebodem.

2Neerslagen indebodemkunnenonderanderewordengevormdmetS
23CO ,PO
enOH .Vooral sulfidenzijnweinigoplosbaar.Zezijn
echteralleenonderanaerobeconditiesstabiel,aëroobkunnenze
wordenomgezet inhetveelbeteroplosbaresulfaat.Welkeneerslagen
wordengevormd isafhankelijkvaneengrootaantalparameters,zoals
pH,redoxpotentiaal,CO spanningenactiviteitenvandebetrokkenen
componenten.
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Zware metalen kunnen omwisselen met lonengeadsorbeerd aan het adsorp
tiecomplex. Het complex bestaat hoofdzakelijk uit lutum en organische
stof,waarbij de adsorptie aan lutum sterker lijkt te zijn dan de
adsorptie aan organische stof (Hoeks e.a. 1984).
Omdat het een omwisseling betreft, isdehoeveelheid zwaar metaal die
gebonden wordt afhankelijk van demetaalconcentratie en ionsterkte in
dewaterfase.Andere ionen als natrium en calcium kunnen de zware
metalen weer verdrijven van het complex
2+
Bijvoorbeeld: Pb + 2 complex
comple Na <
> complex Pb

+2Na

De evenwichtsvergelijkingis:

[ complex Na ]
2+
[ complex Pb ]

[Na ]
Kg L

J

(8)
2-!

^ [Pb

]

K (KGapon) isde omwisselingsconstante.Voor demeeste omwisselingen
heeft K eenwaarde tussen 0.5 en 2.0.Aan een klein deel van het
g
complex isdebinding echter zeer sterk. We spreken dan over specifieke adsorptie.De omwisselingsconstante heeft een waarde tussen 200
en 1000 (DeHaan 1978). Als de specifieke plaatsen bezet zijn,vindt
verder normale omwisseling plaats met een omwisselingsconstante van
0.5 à2.0.

Indewaterfase kunnen zware metalen worden gecomplexeerd door aanwezige organische stof of door het chloride-ion. Dit laatste isvan
belang bij zout grondwater. Demate van complexatiewordt bepaald door
de concentratie van de complexvormer en de sterkte van debinding.
Organische stoffen zijn over het algemeen betere complexvormers bij
hogere pH. Een hogere pH hoeft echter niet gepaard tegaan met meer
metaal inoplossing, omdat hetzelfde geldt voor organische stof inde
vaste fase.Bovendien gaan bijhogere pHmetalen neerslaan alscarbonaat ofhydroxide.
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Eenaantalzwaremetalen (seleen,arseenenmolybdeen)zijninde
bodemaanwezigalsnegatiefgeladenion.Dezewordennauwelijkstegengehoudendoordebodemenkunnenalszeermobielwordenbeschouwd.Ze
wordenalleengeadsorbeerd onderspecifiekeomstandigheden.Zowordt
bijvoorbeeldarsenaatanaloogaanfosfaatgeadsorbeerdaanijzeroxide.
Samengevatgeldtvoorzwaremetalendatdemobiliteitvanpositief
geladenzwaremetalenbepaaldwordtdooreengroot aantalparameters
indevasteendevloeibarefase.Omdeverdelingoverbeidefasente
kunnenberekeneniseenmodelberekeningnodig.Metdenodigevoorzichtigheidkunnendevolgenderegelswordengehanteerd.
Deconcentratie indewaterfaseneemttoebij(K,neemtaf):
-dalingvandepH.
-toenamevandehoeveelheid organischestofindewaterfase.
-stijgingchloridegehalte.

Hetadsorptievermogenvandegrondneemttoebij (K.neemttoe)
-groterlutumgehalte.
-groterorganischstofgehalte,
-hogerepH.

Voordemobiliteitgeldt:

Cd

Zn

Cu

Pb.

Negatiefgeladenzwaremetalenzijnmeestalergmobiel.
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