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Nota's van het Instituut zijn inprincipe interne communicatiemiddelen,dus geen officiële publikaties.
Hun inhoud varieert sterk enkan zowel betrekking hebben opeen
eenvoudigeweergave van cijferreeksen, als op een concluderende
discussie van onderzoeksresultaten. Indemeeste gevallen zullen de
conclusies echter vanvoorlopige aard zijn omdat het onderzoek nog
niet is afgesloten.
Bepaalde nota's komen niet voorverspreiding buiten het Instituut
in aanmerking
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1. INLEIDING

Om deklopvastheid teverbeteren wordt aanbenzine tetraethyllood of tetra-methyllood toegevoegd. Het lood komt na verbranding met de uitlaatgassen inde atmosfeer en slaat vervolgens
neer indedirekte omgeving vandeweg. SINGER enHANSON (1969)
vonden voor autosnelwegen een duidelijk verband tussen het loodgehalte indebovenste grondlagen, de afstand tot deweg en de
verkeersintensiteit.
Het loodgehalte inde grond geeft een beeld van de verspreiding
en accumulatie van lood over een lange periode. Indit onderzoek
isdehuidige loodbelasting op dewegberm onderzocht door de
neerslag inclusief stofdeeltjes op tevangen. Het loodgehalte van
dezemonsters isbepaald via atomaire absorptiespektrofotometrie.
Dehierbij gevolgde methode wordt indeze nota besproken.

2. MONSTERNAME

Demonsters zijn genomen met behulp van polytheenbusjes
(diameter 11,9 cm)die opverschillende afstanden van deweg zijn
ingegraven indewegberm langs Rijksweg 12bij Veenendaal.De
busjes werden al gebruikt voor het meten van de zoutverstuiving
ten gevolge van gladheidsbestrijding (HOEKS en LOOYEN, 1975). In
de busjes wordt de 'neerslag'die op dewegberm terecht komt,
verzameld. Deze 'neerslag'bestaat uit regen, eventueel hagel en
sneeuw,water dat door het verkeerwordt verstoven, stof en andere
vaste deeltjes.

Bijdemonsternamewordtdegehele inhoudvanhetbusje overgespoeldineenmonsterfles.Dehoeveelheidmonsterenhetloodgehaltehierinwordenbepaald,waarnarekeninghoudendmetdediameter
vandebusjes kanwordenberekendhoeveel looderopeenvierkante
meterwegbermisterechtgekomenindeperiodegelegentussentwee
bemonsteringen.Eenbemonsteringsperiode vancirca 14dagengeeft
reedsgoedmeetbareloodgehalten.

3.ANALYSEVANLOODMETBEHULPVANATOMAIRE ABSORPTIESPEKTROFOTOMETRIE

3.1. P r i n c i p e
Atomaireabsorptiespektrofotometrie iseentechniek,waarmee
praktischallemetaleninoplossingkunnenwordenbepaald.
Hiertoewordthetmonsterineenvlamverstoven.Doordehoge
temperatuurvandevlamverdampthetoplosmiddelendissociërende
aanwezigeverbindingentotvrijeatomen.Deatomenkunnendoorhet
absorberenvanenergie (indevormvanlicht)overgaannaareen
hogerenergieniveau.Voorelkelementkandezeenergieslechts
bepaaldewaardenhebben,zodatalleenlichtvanbepaaldegolflengten
wordtgeabsorbeerd.Dematevanabsorptieblijktdirektevenredig
tezijnmetdeconcentratievanhettebepalenelement.
Omlichtvaneenbepaaldegolflengtetekrijgen,wordtgebruik
gemaaktvaneenhollekathodelamp.Ditiseenlamp,waarvande
kathodebestaatuithettebepalenelementendaaromhetenergiespektrumvandatelementuitzendt.
Demeestgebruiktemeetmethode isdie,waarbijvaneenreeks
oplossingenmetopklimmendegehaltenvanhettebepalenelementde
absorptiewordtgemeten,waarnaeenijklijnwordtsamengesteld.
Vanhettebepalenmonsterwordteveneensdeabsorptiegemetenen
metbehulpvandeijklijnkandanhetgehaltewordenbepaald.
Voorverdereinformatieoveratomaireabsorptiewordtverwezen
naardeliteratuur (DeGALAN,1969;VARIANTECHTRON,1972).

3.2.V o o r b e h a n d e l i n g e n

a n a l y s e

Aanhetmonsterwordt3,5mlsalpeterzuur (65%)per50ml
monstertoegevoegdenhetwordtinclusiefallevastedeeltjes
overgebracht ineenplatbodemkolfvan250ml (C.O.D.kolven).
Hiernawordthetgedurende 15minutenonderterugvloeikoeling
gekookt.Naafkoelingwordthetmonstergeheelofgedeeltelijk
overgebracht ineenreageerbuis.Alsdevastedeeltjeszijn
bezonken,wordtvandebovenstaandeheldereoplossingdeabsorptie
gemetenopdeatomaireabsorptiespektrofotometer (modelAA-4,
VARIANTECHTRON).Deabsorptiewordtvergelekenmeteenijklijn
diegemaaktisvanminstens4oplossingendiehetteverwachten
meetgebiedbestrijken (tot20ppmPb)endieeveneens3,5ml
salpeterzuurper50mlbevatten.Erdientgecorrigeerd teworden
vooreventuele 'non-atomicabsorption'metbehulpvaneenH„-lamp.

3.3.B e t r o u w b a a r h e i d

en

a c h t e r g r o n d e n

v a n d e m e t h o d e
Hetblijkt,datindemonsterspraktischalhetloodgebondenis
aanvastedeeltjes.Voordeanalyseishetechternoodzakelijkdat
hetloodinoplossing is.Hetloodkanhetbestwordenontsloten
metbehulpvansalpeterzuurennietmetzwavelzuur,omdatdit
aanleidingkangeventotverliezendoorvormingvanhetonoplosbare
PbSO,ofadsorptievanloodaaneventueelgevormdCaSO, (BALRAADJSING,
1973).Eenveelgebruiktemethodeisomnaindampenvanhetmonster
tedestruerendoorhetafterokenmetsalpeterzuur (65%). (METHODS
FORCHEMICALANALYSISOFWATERANDWASTER,E.P.A.,U.S.A.).
Eenvoudigerisdehiergebruiktemethode,waarbijhetmonsterwordt
aangezuurd tot 1nsalpeterzuur (65%)engedurende 15minuten
onderterugvloeikoelingwordtgekookt.Dezemethodegeeftdezelfde
resultatenalsdeeerstgenoemdemethode.
Nahetkokenwordthetmonsterovergebracht ineenreageerbuis,
zodatdevastedeeltjes,dieverstoppingenindeapparatuurzouden
kunnenveroorzaken,bezinken.Filtreren'isnagelaten,omdateenveel
gehoordeervaring isdatfiltreerpapierzwaremetalenkanabsorberen.

Destandaardmonstersvoordeijklijndienen,evenalsdemonsters,
aangezuurd tezijntot1nsalpeterzuur.Infig.1isdealdusverkregenijklijnweergegeven.
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Fig. 1.IJklijnvoorloodbepaling

Eenvandemogelijkestoringenbijdebepalingvanloodwordt
veroorzaaktdoor 'nonatomicabsorption*.Ditisabsorptievan
lichtdoornietgedissocieerdemoleculen indevlam.Voordeze
absorptiekanwordengecorrigeerdmeteenH_-lamp(VARIANTECHTRON
PRODUCTMEMO).De 'nonatomic'absorptiemoetwordenafgetrokken
vandegemetenabsorptie.Bijdehiergemetenmonstersbleekde
correctieechtersteedsverwaarloosbaarkleintezijn.
DaarindewinterdoorgladheidsbestrijdinghogeNaClgehalten
indemonsterskunnenvoorkomen (HOEKSenLOOYEN,1975)isgekeken
ofditdebepalingzoustoren.Aanmonstersmetbekendloodgehalte
werdenverschillendehoeveelhedenNaCl (tot3gramperliter)toegevoegd.HetNaClbleekechterdeabsorptieniettebeïnvloeden.
Omnategaanofeventueelanderestorendestoffenaanwezig
waren,werdenbekendehoeveelhedenloodtoegevoegdaaneenmonster
en,werdvervolgenshetloodgehaltegemeten.Deopbrengstbleekgoed
tezijn,zodatdekansopstoringen

kleinis (zietabel1).

Tabel 1.Recoverytoegevoegd loodbijanalysevanlood

Monster
omschrijving

Pbgehalteppm

Pbrecoveryppm Pbrecovery

Monster

2,50

Monster+
0,5 ppm Pb

3,02

0,52

104

" +1,0

3,55

1,05

105

" +1,5

4,04

1,54

103

" +2,0

4,48

1,98

99

" +2,5

5,02

2,52

101

" +3,0

5,50

3,00

100

4.LOODBELASTING INDEWEGBERM

Gedurende3periodenzijnde busjes indewegbermbemonsterd.
(4-18mrt; 18mrt- 1april;1april- 13mei 1976).Debusjes
stondenopeenafstandvan 1;2,5;5en 10metervandewegverharding,zowelaandenoord-alszuidzijdevandeweg (HOEKSenLOOYEN,
1975). Indemonsters,dieinduplozijngenomen,isdehoeveelheid
loodbepaaldenomgerekendnaarhoeveelhedenloodperm perdag.

2

Deloodbelasting isgemiddeldoverdegehelemonsterperiode.De
resultatenstaanweergegeven infig,2.
Uitfig.2blijkt,datdichtbijdewegveelmeerloodterecht
komtdanopgrotereafstand.DitisinovereenstemmingmetderesultatenvanSINGERenHANSON (1969),dievoorhetloodgehalte
indebovenstegrondlaagmetdeafstandtotdewegeengelijkvormige
kurvevonden.
Opeenafstandvan 10meter isnogsteedsloodtemeten.
SINGERenHANSONvondenna 15metereenconstantewaarde.Tot
hoeverhetloodhierwordtverspreid isnognietnagegaan.Wel
moethierbijrekeningwordengehoudenmetdenatuurlijkebelasting
vänlood.Uiteenonderzoeknaarregenwaterkwaliteit inNoord-Holland
isgeblekendatdebelastingvanloodgemiddeld circa0,06mg
2

Pb/m.dagis,metuitschieterstot0,3en1,1mgPb/mdag.
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Fig. 2.LoodbelastingopdebermvanRijksweg 12bijVeenendaal
alsfunctievandeafstandtotdewegverharding

(PROVINCIALEWATERSTAATVANNOORD-HOLLAND,1975).Behalvemethet
opgelosteloodindeneerslagmoetechterookrekeningworden
gehoudenmethet aanstofdeeltjesgebondenlood.
TussendeNoord-enZuidbermisweinigverschilteconstateren.
Blijkbaariserinderuimtweemaandendurendemonsterperiode
geensprakegeweestvaneenoverheersendewindrichtingnaaréën
vandebermen.Welzijnindeverschillendebemonsteringsperioden
verschillentussenbeidebermenwaargenomen,zoalsblijktuit
tabel2.Dithoudtduidelijkverbandmetdewindrichting.Gemiddeld
overdeheleperiodehebbendeNoordbermendeZuidbermechtereen
ongeveergelijkeloodbelastinggehad.
Omnatégaantothoeverhetlooddoordringt indegrond ishet
nietmogelijkgebruiktemakenvandebijhetproefobjektgeplaatste
tensiometerpotjesomwateraandegrondteonttrekken (HOEKSen
LOOYEN, 1975),aangeziendetensiometerpotjesloodadsorberen.
Erzullendaaromgrondmonstersmoetenwordengenomenomeenbeeld
tekrijgenvandeverdelingvanhetloodindegrond.Gezienhet
feitdatindemonstershetmeesteloodgebondenisaanvastedeeltjes,

-»"-a
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Tabel2.Pb-belasting (inmg/mdag)opdeZuidbermenNoordbermvan
Rijksweg 12perbemonsteringsperiode

Afstandtot
wegverharding

Pbbelasting
4-18mrt

18mrt-1apr. 1

inmg/mdag
apr.-13mei

gemiddeldover
deheleperiode

m
2,5 m

1,78

1,50

3,07

2,50

0,64

1,17

1,29

1,14

5

m

0,44

0,44

0,96

0,75

10

m

0,27

0,52

0,49

0,45

m
2,5 m

1,27

4,49

1,48

2,04

0,83

1,46

0,61

0,82

0,50

0,48

1,17

0,90

0,26

0,56

0,36

0,38

Zuidberm1

Noordberm1

5
10

m
m

ishetaannemelijkdathetloodwordtgeadsorbeerd indebovenste
grondlagen.Uitgaandevaneenloodbelastingvan2,3mgPb/m dagkan

2

detoenamevanhetloodgehalteindegrondwordenberekend (tabel3).

Tabel3.Toenamevanhet loodgehalteindegrond (mg/kggrond)bij
2
eenbelastingvan2,3mgPb/mdag

Periode

na 1dag
na1jaar
na 10jaar-

Pb-gehalteindegrond (mg/kggrond)bijaccumulatie
indebovenste
5cm

10cm

15cm

0,030

0,015

0,010

11
110

5,5
55

3,7
37

5.ONDERZOEKNAARANDEREZWAREMETALEN
Indeperiodevan 18maarttot1aprilzijnindemonsters
tevenszink,koper,nikkel,cadmiumenchroomgeanalyseerd.Nikkel
enchroomkondennietwordenaangetoond (gehalten<0,01ppm).
Zinkwasinruimemateaanwezigencadmiumenkoperwarennognet
tebepalen (tabel4).

Tabel4.Belastingvandewegbermmetzink,koperencadmium
Afstandtot
wegverharding

Belasting inmg/mdagvan
Zink

Koper

Cadmium

m

0,92

0,16

0,045

2,5 m

0,90

0,10

0,010

5

m

0,55

0,07

0,010

10

m

0,58

0,10

0,005

m

3,01

0,42

0,030

2,5 m

1,45

0,12

0,030

5

m

0,92

0,08

0,020

10

m

0,84

0,08

0,010

Zuidberm 1

Noordberm 1

Geziendeafstandsafhankelijkheidvandezebelastinglijktde
conclusiegewettigddathetverkeerbehalveloodookzink,koper
encadmiuminhetmilieubrengt.

6.SUGGESTIESVOORVERDERONDERZOEK

Demonsternamezoalsdiegebruikelijkwasvoordebepalingvan
deCl-belasting,bleekvoorditonderzoeknietideaal,omdathet
moeilijkwasallestofuitde busjesovertespoelenindemonsterflessen.Eenbeteremonstername ismogelijkdoordebusjes mee
tenemennaarhetlaboratorium,daardemonstersaantezuren,over
tespoeleninC.O.D.kolvenenvervolgensdehoeveelheidmonster

doorwegingenhetloodgehalteviadebeschrevenmethodetebepalen.Inplaatsvande busjes:kunnenbijvoorbeeld afsluitbare
koelkastdozenwordengebruikt.
Zoalsinhoofdstuk4alisvermeld,ishetbelangrijkde
natuurlijkeloodbelasting tekennenalseenreferentietenopzichte
vandeloodbelastingdoorhetverkeer.Demetingvandenatuurlijke
loodbelastingmoetniettevervandemonsterplaatsgebeuren,omdat
deverspreidingvanloodoverhetlandnietoveralgelijkis
(PROVINCIALEWATERSTAATVANNOORD-HOLLAND, 1975).
Hetoriënterendeonderzoeknaardeaanwezigheidvananderezware
metalenheeftaangetoond,datbijonderzoekvandebelastingvan
wegbermenmetzwaremetalenookaandachtgeschonkenmoetwordenaan
demetalenzink,koperencadmium.Indatgevalzaltevensmoeten
wordennagegaan,watvoordezeelementendemeestgeschikteanalysetechniekis.
Eendergelijkonderzoekdienttewordenaangevuldmetmetingen
vanhetgehaltevandezemetalenindegrond.

7.SAMENVATTING

Hetloodindeuitlaatgassenvanhetverkeerwordt,afhankelijk
vandewindrichtingenwindsnelheid,meerofminderver indeomgevingvandewegverspreid.MetingenindewegbermlangsRijksweg12
(bijVeenendaal)hebbenaangetoonddatdeloodbelastingvlaknaast
2
dewegverhardinghethoogst is(ca.2,3mgPb/mdag)enafneemt
metdeafstand totdeweg.Op 10meterafstandwasdeloodbelasting
duidelijkhogerdandebelastingzoalsdieopgroteafstandvande
wegmagwordenverwacht.Aangeziengeenmetingenopgrotereafstand
vandewegzijnverricht,kannietwordenvastgesteldhoegrootde
natuurlijkebelastingvanloodhierisenhoeverhetlooduitde
uitlaatgassenindeomgevingwordtverspreid.
Deemissievanzwaremetalendoorhetverkeerblijftnietbeperkt
totlood.Ookdebelastingmetzink,koperencadmiumgafeenduidelijkerelatietezienmetdeafstand totdeweg.
Gezienhetoriënterendkaraktervanditonderzoekisnader

onderzoekgewenstommeerexactegegevensteverkrijgenoverde
belastingvanwegbermenmetzwaremetalen.Behalveaanpassingvan
demonsternametechniekzalookdeanalysetechniekvoordeandere
zwaremetalenopbetrouwbaarheidmoetenwordenonderzocht.
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