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E.Begeman

1.INLEIDING
Aardolieiseenmengselvaneengrootaantalverschillendekoolwaterstoffenmeteensterkwisselendesamenstelling.Dezekoolwaterstoffenzijnonderteverdelenineenaantalgroepenvanverbindingen.
Alkanen,cyclo-alkanenenaromatenvormendehoofdmoot.Binnenelke
groepkomenallemogelijkevariatiesvoor,zoalsverschilleninketenlengte,vertakkingsgraad,hetaantalbenzeenringen,hetvoorkomenvan
dubbelebindingeneneventueelgesubstitueerdegroepen (LEXMOND,1976).
Veelvandezekoolwaterstoffenkomenookinkleinehoeveelhedenvoor
innatuurlijkebodemmilieus.Dezekoolwaterstoffenzijnopgenomenin
destofwisselingsprocessen indebodemzonderdatersprakeisvan
vervuiling.
Doorhetmassalegebruikvanolieishetonvermijdelijkdater
afentoeaanzienlijkehoeveelhedenvrijkomeninhetmilieu.Ditheeft
naastdirektebodemvervuiling,zoalshetongeschiktwordenvoorlandbouwkundiggebruikdooranaerobieenvergiftiging,ookbelangrijke
gevolgenvoordedrinkwaterwinningalshetongevalplaatsvindtinde
omgevingvaneenwaterwingebied.Zeerlageconcentratiesvanmetname
aromatischeverbindingenindeordevanppb'smakenhetgrondwateral
ondrinkbaar,hetgeendedrinkwaterleidingbedrijvenvoorgroteproblemenkanstellen.
Debestrijdingvanolieverontreiniging indebodemisvooralvoor
dezebedrijvenergbelangrijk.Hetverkrijgenvaninzichtinhet
transportvanolieindebodemisvanbelangomdeverspreidingvan
eeneventuelevervuiling tekunnenvoorspellen,zodatdebestrijding
'
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effectiever kan worden aangepakt. O o kchemische enbiologische o m z e t tingen zijn hierbij van belang. Vooral door debiologische omzettin. . .
gen, die ind ebodem plaatsvinden, kan d emobiliteit v a n oliecomponenten sterk toenemen e nzaldesmaak- enreukgrens n o glager komente

liggendanbijhetuitgangsprodukthetgevalwas.Eennevenaspectvan
debiologischeomzettingisdeanaerobievan-degrondwaardoorplantengroeiwordtbelemmerdofonmogelijkgemaakt.
Inditverslagzullenderesultatenvanlaboratoriumonderzoek
enliteratuuronderzoekwordenbeschreven.Hetlaboratoriumonderzoek
kon,geziendevrijkorteperiodevan 2\ maand,slechtseenoriënte....
\
rendonderzoek zijn.Daarbijzijntweeaspectenvandeolieverontreinigingonderzocht,namelijkdeafbraakvanolieindebodemende
adsorptievaninwateropgelosteoliebestanddelen.Inditverslag
zullendezetweeonderdelenbesprokenwordennadateerstwattheorie
overvoornoemdeonderdelenbehandeldwordt,vooralgerichtopde
grondwatervervuilingdiehieruitkanvoortvloeien.Andereaspecten,
zoalsveranderingenindefysischeeigenschappenvandebodem,giftigheidvoorplantendierenbestrijdingsmaatregelen zullennietbehandeldwordenomdatzebuitenhetbestekvanditonderzoekvielen
enomdathetnietindebedoelingvanditverslagligteenvolledige
verhandeling tegevenoverhetprobleemvandeolieverontreiniging.

2.THEORETISCHEACHTERGRONDENBETREFFENDETRANSPORT-ENAFBRAAKVANOLIE
2.1.Het t r a n s p o r t v a n o l i e i n d e

bodem

Bijhet transportvanoliecomponentenindebodemzijnverschillendetransportprocessen teonderscheiden,namelijk:
- stromingvanolieinvloeibarefase
-verspreidingvanvluchtigeoliecomponentenviadegasfase
-extractievanoplosbarecomponentenuitdeoliefase
- transportvandeopgelostecomponentenmetdewaterstroom
2.1.1.Stromingvanolieinvloeibarefase
Vanafdeplaatswaardeolievrijkomt zalereenoliestroomin

-*\

benedenwaartserichtingontstaan.Eendeelvandeolieblijftals
restverzadigingindebodemachter.Indienalleoliealsrestverzadigingindebodemaanwezigis,zalergeenstromingmeerplaatsvinden.
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Derestverzadiging zaleerstmetdetijdafnemenennakortereoflangeretijdeennagenoegkonstantewaardeaannemen.Dewaardevande
restverzadigingendebenodigdetijdomdietebereikenhangtafvan
deviscositeitvandeolie,deporiegrootteverdeling endegrondsoort.
Indiendeoliestroomdoorderestverzadiginguitgeput isvoorhet
grondwaterbereiktis,zalereensituatieontstaanalsinFig. IA.In
hetanderegevalzaldeoliezichoverhetgrondwateroppervlakverspreidenineenvrijdunnelaagzoalsFig.IBlaatzien.

Ground surface

Oil phase

Oil components dissolved in water
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FIGURE 1. Oilmigration pattern (case no.1).
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Fig. 1.Verspreidingvanolieindebodem (SCHWILLE,1975)
A.oliebereikthetgrondwaterniet
^

B.oliebereikthetgrondwater

Doordatwatereenhogersoortelijkgewichtheeftdanolie,zalde
olieophetwatergaandrijvenenzichoverhet grondwateroppervlak

verspreiden.Ineersteinstantieonder invloedvandezwaartekracht.
Dediktevande 'olie-pannekoek',diezoalsblijktuitpraktijkmetingenmeestal 10tot30cmbedraagt (DIETZ, 1970),zalmetdetijdafnemen.Hetlaatstestadiumvanverspreiding onderinvloedvancapillairekrachtenverlooptzeertraag.
Deoliezal,voorzoverdeolieconcentratie indepannekoekhoger
isdanderestverzadiging,methetgrondwaterniveauopenneergaan
(Fig.2),totdatalleolieopeengegevenmomentalsrestverzadiging
indebodemopgeslagenis.Ervindtdangeenverdereverspreidingvan
deolieinvloeistoffasemeerplaats.

Fig.2.Schematischeweergavevandeherverdelingvanoliedoorfluctuatiesindegrondwaterstand (B:dalinggrondwaterstand,C:
stijginggrondwaterstand)(SCHWILLE,1975)

2.1.2.Verspreidingvanolieviadegasfase
Afhankelijkvandesoortoliezaleenbepaaldehoeveelheidvan
deolieindebodemovergaanindegasfase.Voordieseloliekande
verdamptehoeveelheid in30wekenoplopentot17ä30gewichtsprocentenvandehoeveelheidvrijgekomenolie,afhankelijkvanhetbodemtype.Deverdampingssnelheidhangtondermeerafvandetemperatuurin
debodemenvanhetgasgevuldeporiënvolume.
Viadegasfasekunnendevluchtigecomponenten,diemeestalvoor
eengrootdeeluitgoedoplosbarearomatenbestaan,zichovereen
grootoppervlakverspreidenenvooreendeelindeatmosfeerontwijken.
Degoedoplosbarecomponentenzulleningevalzeinkontaktkomenmet
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wateroplossen,zodatdehoeveelheidvervuild grondwatersterkkan
toenemen.
Eenandergevolg isdat,netalsbijaardgaslekkages(HOEKS,
,

1972)binnenhetverspreidingsgebiedvandevluchtigecomponentendoor
afbraakanaerobiekanontstaan,wat invloedheeftophetbodemleven
endeplantengroei.
2.1.3.Extractievanoplosbarecomponentenuitdeoliefase
Olieindegrond zalvoortdurend inkontaktzijnmetgrondwater
ofperkolerendregenwater,waarbijeenkleindeelvandeolieinoplossingzalgaan.
Dekoolwaterstofconcentratieinwaterwordtbepaalddoordeverdelingscoëfficiëntenolie-watervandeopgelostekoolwaterstoffen,de
water-olieverhoudingendekontakttijd.Doordefijneverdelingvan
olieenwaterindegrond zalervrijweldirekteenevenwichtontstaan
tussenwaterenolie.Aangeziendeconcentratieindeolievandebeschouwdecomponentsteedsafneemt,zaldeconcentratie inhetlangsstromendewaterafnemen.Naverloopvantijdzullenalleoplosbarebestanddelenuitdeoliezijnverdwenen.
Deconcentratievankoolwaterstoffeninwateriserglaag(zie
Bijl. 1)enbedraagtvaaknietmeerdan 1tot 10ppm,waarbijdesmaakgrensechterruimoverschredenwordt.Debestoplosbarecomponenten
zullenheteerstuitdeolieverdwijnen.Hierdoorzaldeolieconcentratieinwaterookafnemen(VANDERWAARDENetal.,1971).Hetkan
echterletterlijkeeuwendurenvooralleolieinoplossingisgegaan.
Afbraakvanoliekandeuitlogingversnellen.Deafbraakprodukten(gedeeltelijkgeoxideerdekoolwaterstoffen)zijnnamelijkbeteroplosbaar
inwaterdandeoorspronkelijkeolieproduktenendezehebbendanook
hetgrootsteaandeelindegrondwatervervuiling.Doorafbraakkande
concentratievankoolwaterstoffenoplopentot50ppmenhoger.Ook
doorbindingvanoliebestanddelen aanbeteroplosbarestoffenzoals
organischezurenkunnendezebestanddelenbeteroplosbaarworden.Deze
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bijdragezalechternietzogrootzijn.

^

2.1.4.Transportvandeinwateropgelostekoolwaterstoffen
Deinhetwateropgelostekoolwaterstoffenzullenmetdegrondwa-

terstroomwordenmeegevoerd (Fig.1).Deverplaatsingvankoolwaterstoffen,dienietwordengeadsorbeerd,kanmetmassastromingsformules
wordenberekend.Verschillendekoolwaterstoffen zullenechterwel
wordengeadsorbeerdaandebodemdeeltjes.

r

Debelangrijkstebindingsmechanismenvoorkoolwaterstoffenaan
debodemzijndeVanDerWaals-Londonbinding,devormingvanwaterstofbruggen,deliganduitwisseling endezout-binding (DeHaan/Goring
enHamaker).Heteerstgenoemdemechanismeisvooralvanbelangvoor
koolwaterstoffenmetlangeapolaireketens.Deanderebindingstypen
geldenvoordemeerpolaireverbindingen.Erisnogweinigbekend
overhetadsorptiegedragvandeoliebestanddelenafzonderlijk.
Deadsorptievankoolwaterstoffenwordtbeïnvloeddooreenaantal
factoren,afgezienvanhuneigenstruktuur.Dematevanadsorptieis
o.a.afhankelijkvanhetaantalbeschikbareadsorptieplaatsen inde
bodem.Kleideeltjesenvooraldeorganischestofvormendebelangrijksteadsorberendebestanddelen,maarookhetmetaaloxide-silicaat complexkaneenbijdrageleverentotdeadsorptie.Hierdoorkanookin
relatiefhumus-ofkleimineraal-armegronden,dievaakvoorkomenin
drinkwaterwingebieden,nogadsorptieplaatsvinden.BijzwakkeorganischezurenenbasenzaleenpH-veranderingduidelijkeffekthebben
opdeadsorptie.Hetadsorptiegedragvansterkezurenenbasenenvan
neutralestoffenwordtnietofnauwelijksbeïnvloeddoordepH.
Doorstijgingvandetemperatuurneemtdeadsorptieaf.Ookde
kontakttijd isvanbelangomdaternietdirekteenevenwichtbestaat
tussenvloeistofenbodem,datwilzeggendatdeverdelingvandebetreffendeoliecomponenttussenwaterenadsorbentvolgensdeverdelingsconstantenietdirektbereiktwordt.Debenodigdekontakttijdverschiltperkomponentenperadsorbentenkanvariërenvanenkeleuren
totenkeledagen.
Veranderingvandeconcentratievandekoolwaterstoffengeeft
eenevenredigeverandering indeadsorptiezolanghetverzadigingspunt
nognietbereiktis,datwilzeggenzolangernogvrijeadsorptieplaatsenzijn.Degeadsorbeerdekoolwaterstoffenzijnvooreendeelrever-
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sibelgebonden,datwilzeggenwanneerdeconcentratievankoolwaterstoffeninhetlangsstromendewaterdaalt,danzaleendeelvande
geadsorbeerdestoffenweerinoplossinggaan.Ditprocesvanadsorp-
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tieenweerinoplossinggaanwordtwelchromatografischevertraging
genoemd.Eenanderdeelvandekoolwaterstoffenzaltesterkzijngebondenofisintussenafgebroken.Bijhetweerinoplossinggaan
duurthetduidelijk langeromhetevenwichttussenadsorbentenoplosmiddelweertebereiken.
Aangezienernogweinigoverhetadsorptiegedragvanolieinde
bodemenoverdeafbraakvanolietijdenstransportbekend is,ishet
nognietmogelijkdeverspreidingvandeopgelostekoolwaterstoffen
methetgrondwaterteberekenen.Welzijnereenaantalpraktijkvoorbeeldenwaardeverspreidingvanafdebronoverlangeretijdkon
wordenbestudeerd.
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Fig.3.Deverspreidingvanoliemethetgrondwater.Hetgearceerde
gebiedgeeftdeverspreidingvandeolie-faseaan(SCHWILLE,
1969)

Deverspreidingvandeoliewordtinzo'ngevalbepaalddoorop
verschillendepuntenopgepomptwaterteonderzoekendoormiddelvan
eensmaakproef,omdatdateeneenvoudigemaarzekeremethodeis.Een

kleinbeetjeoliegeeftnamelijkalvolledigsmaakbederf.BijeenbenzinelekkageinDuitsland (Fig.3)bleekdatna7jaarop700mvande
bronnogopgelostekoolwaterstoffenkondenwordenaangetoond.
Aandehandvandergelijkegevallenkanbijnieuweolielekkages
eenvoorspellinggedaanwordenoverdeverspreidingvandevervuiling.

2.2.D e b i o l o g i s c h e
de

afbraak van olie

in

bodem

Olieblijktvrijgoedafbreekbaar tezijn.Metbehulpvanaeratie
eneengoedmineraalmediumkanineenolie/watermengsel eensnelle
olie-afbraakdoorbodembacteriënwordenverkregen.Ditwijsteropdat
micro-organismenindebodemgeschikteenzymsystemenbezittenomolie
volledigaftebreken.Vaakkomtvolledigeafbraakpastotstandmet
behulpvancombinatiesvanmicro-organismen,dieelkhuneigenspecifiekeenzymenbezitten.Dezeafbraakmechanismenwordeninpar.2.2.1
besproken.
Indebodemismeestalsprakevaneenonvolledig enlangzaam
verlopend afbraakproces.Dehiervoorverantwoordelijkebeperkendefactorenkomeninpar.2.2.2aandeorde.Inpar.2.2.3zaltenslotte
wordeningegaanopdeeffectenvandeafbraakopdekwaliteitvanhet
grondwater.
2.2.1.Afbraakmechanismen
Voordebeidehoofdbestanddelenvanolie,tewetenalkanenen
aromaten,geldenverschillendeafbraakwegen.
Deafbraakvanalifatischekoolwaterstoffenverloop inhoofdzaak
volgensde3-oxidatie (Fig.4;SCHLEGEL, 1974).Heteindstandig C-atoom
wordtgeoxideerdmetbehulpvaneenoxygenase-enzym,waarbijmolekulairezuurstofvereistis.Daarnavindtverdereoxidatieplaatstot
eenalkaan-carbonzuur.HetCo-enzymCoA-SHactiveertdeverbindingen
brengthetafgesplitsteC-brokstukindestofwisselingvanhetbetreffendeorganisme.
Devertakkingsgraadendeketenlengtevandealkanenisvanbelangvoordeafbreekbaarheid.Sterkvertakteverbindingenpassenniet
altijd inhetactievecentrumvandebijdeafbraaknoodzakelijkeen-
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Fig. 4.Afbraakvanalkanendoor3-oxidatie (SCHLEGEL, 1974)

zymen(LEXMOND, 1976).Verbindingenmeteenketenlengtevanongeveer
10à20 C-atomenwordenhetsnelstafgebroken.Voorlangereketens
verlooptdeafbraaktrager.Cyclo-alkanenkunnenvoorzoverbekendalleeninmengcultures goedafgebrokenworden (LEXMOND, 1976).
Bijaromatenisdeopeningvandebenzeenringdebelangrijkste
reactie.InFig.5ishetreactiemechanismevoorverschillendearomatenweergegeven.Ookhieris voordeeersteoxidatiemolekulaire
zuurstofvereist.Deeventueelaandebenzeenringgesubstitueerde
alkylgroepenkunnenweervolgensdeß-oxidatiewordenafgebroken.
Nadeeersteoxidatiestapkanverdereoxidatieookonderanaerobe
omstandighedenplaatsvinden.Hierisdaneenanderewaterstofacceptor
voornodig,bijvoorbeeldnitraatof sulfaat.
Totdeolie-afbrekendeorganismenbehorenbacteriënzoals
Pseudomonas,Nocardia-enArthrobacteriesoorten,maarookveleschimmelsengistenkunnenopoliegroeien.

ÇH3

Lulucne

.4
CH 2 OH
3-hydroxy-2-naphthoic «cid

4
COOH

phcQOl

I
Fig. 5.Reactiemechanismevoordeafbraakvanverschillendearomaten
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2.2.2.Factoren,dieinvloedhebbenopdebiologischeafbraak
Debelangrijkstefactoren,dieindebodemdeafbraakvanolie
beperken,zijn:
- zuurstofvoorziening
- aanwezigheidvanvoedingszouten
-temperatuur
-pH
-dehoeveelheid opgelosteengeadsorbeerdekoolwaterstoffen
Afgezienvandeeersteoxidatiestap,waarbijmolekulairezuurstof
aanwezigmoetzijn,isvoorhetbereikenvaneenzohoogmogelijkeafbraaksnelheiddeaanwezigheidvanluchtzuurstofgewenst.Om 1golie
volledigaftebrekenisongeveer5gzuurstofnodig.Bijeenvervuilingvanenigeomvangzaltijdenshetbeginvanhetafbraakproces,dat
vrijsnelverloopt,alspoedigzoveelzuurstofnodigzijndatdebodem
doorgasdiffusieofaanvoermetregenwaternietmeerinzijnzuurstofbehoeftekanvoorzien.Alleenaanderandvanhetolielichaamzaldan
nogzuurstofvoorkomen.
Inhetolielichaameninhetgrondwateronderdeoliepannekoek
zalondankshetontbrekenvanzuurstof tochnogafbraakplaatsvinden,
alligtdeafbraaksnelheidongeveereenfactor5lager (JOHNSTON,1970).
BijanaerobeafbraakwordtvaaknitraatofsulfaatalsH-acceptorgebruikt.Ditheefttotgevolgdathetgehalteaannitraatensulfaat
afneemtenhetgehalteaannitriet,ammonium,suifietenwaterstofsulfidetoeneemt (SCHWILLE,1971).
Debelangrijkstevoedingszoutenzijnnitraatenfosfaat.Deze
zijnvaaknietinvoldoendemateaanwezig.Vooralindrinkwaterwingebiedenwaarolievervuilinghetmeestwordtgevreesdzulleninderegel
vrijweinigvoedingszoutenaanwezigzijn.Fig.6laatheteffectvan
bemestingmetfosfaatennitraatzien.
Mitsvoldoendezuurstofaanwezig is,kaninmetolieverontreinigdegrondeenbehoorlijkestikstof-fixatieoptreden (LEXMOND,1976).
Aangezienonderveldomstandighedenzuurstofvaakbeperkend is,zaldezestikstof-fixatieindepraktijknietzobelangrijkzijn.
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JsA^A

oil removed
l b s / f t 3 of soil
30

Fig.6.Invloedvandetemperatuuropdeafbraaksnelheidvanoliein
debodembijverschillendebemestingshoeveelheden(KINCANNON,
1972,geciteerddoorDEHAANandZWERMAN,1976)
1.1100kgNen220kgP20 perha
2. 550kgNen 110kgP20 perha
3.

0kgNen 0kgP„0 perha

Detemperatuurindebodemisvooralindewinterbeperkend (Fig.
6). Beneden5Cvindtbijnageenafbraakmeerplaats.Daarbovenneemt
deafbraaksnelheidmetdetemperatuurtoetoteenmaximumisbereikt.
Deoptimumtemperatuur isvoorelkolie-afbrekend organismeverschillend.
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DepHbeïnvloedtdeoplosbaarheid endeadsorptievankoolwaterstoffen.Voordemeestekoolwaterstoffengeldtdatzeinoplossing
veelbeterafbreekbaar zijndanwanneerzeindeoliefasezittenof
aandegrondgeadsorbeerd zijn.Sommigekoolwaterstoffenzijnechter
beterafbreekbaar indienzeaandebodemzijngeadsorbeerd.DeactiviteitvanenzymenwordtookmedebepaalddoordepH.Elkenzymheeft
zijneigenpH-optimum.Voordemeesteolie-afbrekendeorganismenis
eenpHlagerdan6nadelig.
Dehoeveelheidbeschikbarekoolwaterstoffenbepaaltineersteinstantiedemogelijkeafbraaksnelheid endehoeveelheidafgebroken
koolwaterstoffen.Indienéénvandebovengenoemdefactoreninhetminimumis,gaatdiefactordeafbraaksnelheidbepalen.Indatgeval
zalbijkleinerehoeveelhedenoliedetotaleafgebrokenhoeveelheid
oliekleinerzijn,maardeomzettingenzullenmeervolledigzijn.
2.2.3.Effectenophetgrondwater
Aangeziendeomstandighedenvoorafbraakindebodemlangniet
optimaalzijn,zullenveelkoolwaterstoffenslechtsgedeeltelijk
wordengeoxideerd.Dezegedeeltelijkgeoxideerdeverbindingenzijn
meestalbeteroplosbaardandeuitgangsprodukten.Hetgehalteaan
stikstof,zuurstofenzwavelhoudendeverbindingenwordtvergrootals
gevolgvangenoemdegedeeltelijkeoxidatieendoorhetuitscheiden
vanbepaaldestofwisselingsproduktendoormicro-organismen.Hetal
sneloptredendezuurstofgebrekgeefteenverhoogdeconcentratievan
nitriet,ammonium,sulfiet,waterstofsulfideenijzer (II)- en
mangaan (Il)-ionen.Doordeafbraakneemtookdeconcentratievan
agressiefkoolzuur toe.Degrondwaterkwaliteit zaldoorditalles
aanzienlijkteruglopenenzalinveelgevallenongeschikt zijnvoor
dedrinkwaterbereiding.Alleenbijzeerkleinehoeveelhedenvrijgekomenoliezaldebodeminstaatzijndezevervuilingoptevangenen
zogrondwatervervuilingovergrotereafstandentevoorkomen.
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3.ONDERZOEKNAARADSORPTIEENAFBRAAKVANOLIEINDEBODEM

3.1.O p z e t v a n d e

e x p e r i m e n t e n

Hetonderzoeknaardeafbraakvanoliewasgerichtopdemeting
vandeafbraaksnelheid indebodem.Inpottengevuldmetgrond,waaraanhuisbrandolieI (HBOI)eneenvoedingsoplossingwerdentoegevoegd,isdeafbraaksnelheid indirektbepaalddoordeafnamevanhet
zuurstofgehaltevandedoorgeleideluchttemeten.Ditisgedaanvoor
eenzavel-eneenzandgrond,waaraanverschillendehoeveelhedenolie
envoedingsoplossingwerdentoegevoegd.
Bijhetonderzoeknaardeadsorptievanolieiswatermetdaarin
opgelosteHBOIcomponentendoor2kolommetjesgeleid,deenegevuld
metzandgrond,deanderemetzavel.Hetdoorgeleidewaterisgefractioneerdopgevangen.Deolieconcentratie indefractiesisbepaald
doormiddelvangaschromatografie.Hetverloopindeolieconcentratie
geefteenindrukvandeadsorptieaandebodem.
Enigekwalitatieveinformatieisverkregenmetbehulpvankolomengaschromatografie.Verderisgekekennaardeoplosbaarheidvanolie
inwaterendeextractievanolieuitwaterengrond.
Eerstzullendegebruiktetechniekenbesprokenwordenalvorens
overtegaanopdebesprekingvandeadsorptie-enafbraakproeven.
3.2.G e b r u i k t e

a n a l y s e t e c h n i e k e n

3.2.1.Extractievanolieuitwater
Ommetbehulpvangaschromatografiebepalingentedoenaanolie
moetdeolieineengeschiktoplosmiddelwordengebracht.Inditgeval
isalsoplosmiddeln-hexaangekozen.Omdeopgelostehoeveelheidolie
ineenbepaaldwatermonstertekunnenbepalenmoetdusdeopgeloste
olieuithetwaterwordengeëxtraheerd.Hierbijzijntweemethoden
gevolgd:
a.Voorgroterehoeveelhedenmonstervan 1tot22literiseencontinu-extractie toegepast (Fig.7).Demethodeisovergenomenvanhet
KIWA.Hetmonsterwordtineenvatmeteeninhoudvan22literge-
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1
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destillatie kolf
dubbele vigreux
thermometer
koeler
extractie vat (22 0
afvoer, olie en hexaan naar 1
gasslot
roerder
verwarmings-element

Fig.7.Schemavandeopbouwvanhetcontinueextractie-apparaat

brachtenzonodigaangevuld tot22liter.Inhetvatopstijgende
belletjeshexaannemendeolieopuithetwater.Olieisveelbeter
oplosbaarinhexaandaninwater.Hethexaandatbovenophetwater
drijftdoordelageresoortelijkemassavloeitafnaareendestillatiekolf.Hierwordthethexaanverdampt.Doordedubbelevigreuxopzetwordtvoorkomendatstoffenmeteenhogerkookpuntdanvan
n-hexaanuitdedestillatiekolfverdwijnen.Deuithetwatergeëxtraheerdeolieblijftdusachter indedestillatiekolf.Viaeen
koelerkomthethexaanviaeenbuisweeronderinhetextractievat.
Hethexaandatuitdebuiskomteninhetvatopstijgtwordtdoor
middelvaneenroerderfijnverdeeld,zodathetgrensvlakhexaanwatersterkwordtvergroot.Na 16uurextraherenwordthethexaan
ineenKuderna-Danishapparaatingedampttot+5ml.Deolieuit
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hetwaterisnumeteenfaktor4400geconcentreerd inhethexaan.
Bijnauwgezetteuitvoeringkanopdezewijzeeenolieconcentratie
tot0,1yg/1wordenbepaald.Hetnadeelvandezemethodeisdelangeextractietijd.
b.Kleinerehoeveelhedenmonsterzijngeëxtraheerdmetbehulpvandiscontinueextractie.Eenwatermonstervancirca250mlwordt2keer
3minutenmet25mlhexaanmetdehandgeschud.Nadeeerstekeer
schuddenmoetdescheidtrechter 15minutenstaanomwaterenhexaan
telatenontmengen.Nadetweedekeerwordthethexaanafgepipetteerd,nadatweer 15minutenisverlopenvoorhetontmengen.Het
watermonsterwordttotaaldriekeeropdezewijzegeëxtraheerdmet
25mlhexaan.Vervolgenswordthethexaanweeringedampttot5ml.
Deoliewordthierdoormeteenfactor50geconcentreerd.Dezeextractiemethodegeefteenmindergoedeextractiedanmetdecontinuextractie.Denauwkeurigheid isnietbekend.Hetvoordeelvandeze
methodeisechterdatperdagmeermonstersbewerktkunnenworden.
3.2.2.Extractievanolieuitgrond
Deextractievanolieuitgrondisuitgevoerd ineensoxhletapparaatmetn-hexaanalsextractiemiddel.Ineenextractiehulswordt
+ 150gmetwaterverzadigdegrondgebrachtengedurende2uurgeëxtraheerd.Hetextractwordtingedampt totcirca5ml.Hetoliegehalte
wordtdaarnametbehulpvangaschromatografiebepaald.Bijdezemethode
zullenookvannatureindegrondaanwezigekoolwaterstoffenworden
geëxtraheerd.Hetisdaaromwenselijkeenolie-vrijgrondmonstervan
dezelfdegrondsoortteextraheren.Hetverschilinkoolwaterstofgehalte
isgelijkaanhetoliegehalte.Dezekontroleisbijditonderzoekniet
uitgevoerd.Uitdegaschromatogrammenbleekechterdatdeuitdebodem
afkomstigestoffenlangeketensbezaten.Dezelangeketenszijnbijhet
bepalenvanhetpiek-oppervlaknietmeegerekend,duszalheteffectop
degemetenhoeveelheidolieindebodemgering zijn.Denauwkeurigheid
vandezemethodeisnietbekend.
3.2.3.Kolomchromatografie
Metbehulpvankolomchromatografieisgeprobeerddeolieopte
splitseninverschillende groepen.Ditomenigekwalitatieveinforma-
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tieteverkrijgenoverdesamenstellingvandeolieentekijkenof
bijbepaaldeprocessenzoalsafbraak,adsorptieenoplossendeverhoudingentussendeverschillendegroepenzichwijzigen.
Hetkolommateriaalwassilicagel (FischerS662), versgeactiveerd
doorminstens 3uurverhittenbij 140C.Bovenopdesilicagelwordt
nog+ 1cmwatervrijnatriumsulfaataangebracht.
Degroepenscheidingwordtverkregendoornahetopbrengenvan
hetmonster (deinhexaanopgelosteoliecomponenten)verschillende
vloeistoffendoordekolomteleiden.Elkevloeistofneemteenbepaald
soortverbindingenmeeafhankelijkvandebindingssterkteaandekolom
endeoplosbaarheid indevloeistof.Eerstwordenvloeistoffenvoor
dezwakgebondenstoffendoorgeleid.Daarnawordendesterkergebonden
stoffenverwijderdmetdedaarvoorgeschikteoplosmiddelen.
Voordegroepenscheiding ishetoliemonsteropdekolomgebracht
eneerstuitgespoeldmethexaan.Hetmeerpolairedeelvandeolie
blijftdanindekolomachter.Heteluaatbevatdealifatischeverbindingen.Daarnawordtbenzeendoorgeleid.Heteluaatbevatnudenietpolairearomatischeverbindingen.Tenslottewordteenchloroform-methanolmengsel (1:1)doorgeleid,waarmeedemeerpolairestoffenuit
dekolomkomen,zoalsfenolen,aromatischezurenenanderegeoxideerde
verbindingen.
3.2.4.Gaschromatografie
Hetoliegehaltevandealdusverkregenfraktiesmethexaan,benzeenenchloroform-methanol isbepaaldmetgas-vloeistof-chromatografie (GLC).VoortheoretischeachtergrondenwordtverwezennaarBRINK
enFLINK (1971).
DemethodeisontleendaanhetKIWA.Degaschromatografischeomstandighedenzijnalsvolgt:
-kolommen

:(2stuks)6ft.x 1/8"roestvrijstaal

-drager

:ChromosorbW.AW DMCS80/100mesh

- stationairefase:5%0V-1
- gassen

:waterstof 30ml/min;lucht500ml/min

-draaggas

:stikstof30ml/min

- temperaturen

:injectiestuk200C
detector

350°C
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:kolom 5minop75°;75-300°C,10°C/min;20minop
300°C
-papiersnelheid :10mm/min
-verzwakking

:8*100

- 5Uiinjecteren
- standaardoplossing:563.6mgolie/100mlhexaan;hetchromatogramvan
dezestandaardoplossing isinBijl.2gegeven
Hetpiek-oppervlakisbepaaldmetbehulpvaneenrecordermeteen
integrator.Hetoppervlakisgemetenvanaf5mintot24minnainjectie.Bijbepalingenmetbenzeenisdevlamvandedetectortot3minutennainjectieuitgezetomroetvormingtevoorkomen.
3.2.5.Bepalingvanhetzuurstofverbruik
Dezuurstofconsumptie isvoordezeproefgekozenalsmaatvoorde
afbraak.Hetgrotenadeelvandezemethodeisdathetrendementvan
hetzuurstofverbruik tenaanzienvandeomgezettehoeveelheidsubstraat
nietbekend isenooknietwordtbepaald.Hetaandeelvanbijvoorbeeld
deendogeneademhalingisnietbekend,zodatdewerkelijkomgezette
hoeveelheid substraatmoeilijktebepalenisaandehandvanhetzuurstofverbruik.
Omtewetenwatdeverbruiktehoeveelheid zuurstof ismoetde
hoeveelheid gebruikteluchtendedalingvanhetzuurstofgehaltevan
dieluchtwordengemeten.
Hetzuurstofgehalte isbepaaldmeteenzuurstofindikator,die
werktmeteenelectrolytischecel.DezecelheeftalskathodeeenAuofC-electrodeenalsanodeeenAg-ofZn-electrode.Zuurstofwordt
gereduceerd aandekathode.Dereactievergelijking (HOEKS,1972)is
alsvolgt:
aankathode:0 2+2H20+4e ->4H20
aananode :4Ag+4Cl + 4 AgCl+4e
of

2 Z n +2Zn2++4e~

Hetdoordezereactieontstanestroompjeisproportioneelmetde
zuurstofconcentratievandedoorgeleide lucht.Hetmeetbereikgaatvan
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Otot25%0 bijeennauwkeurigheid van+0,1%0„.Demeterwasaangeslotenopeenrecorder,watdeafleesnauwkeurigheidbelangrijkvergrootte.
HogeCO„-concentratiesverstorendewerkingvandecel.Alsna
elkemetingverseluchtwordtdoorgeleid,zalhiervanechtergeenhinderwordenondervonden (HOEKS,1972).
Dehoeveelheid lucht (hetdebiet)isgemetenmeteenzeepbel-flow
meter.Dezemethodeisgeschiktvoorstroomsnelhedenvan5tot30ml/
min.
Uitdezetweemetingenvalthetzuurstofverbruik (inmg)teberekenen.Dezewaardeisalsdegemiddeldedagwaardegenomen.Hetzuurstofverbruikovereenlangereperiode isverkregendoorzogoedmogelijkeencurvetetrekkendoordegemetenwaardenenhetoppervlakonderdiecurveoverdebetreffendeperiodeteberekenen.

3.3.B e p a l i n g v a n d e o p l o s b a a r h e i d

van

o l i e i n w a t e r
Aangeziendeoplosbaarheidvanolieeenbelangrijkgegevenis
voordegrondwatervervuilingenbovendienwatermetopgelosteoliecomponentennodigwasvoordeadsorptieproef,zijnenkeleoplosbaarheidsbepalingenuitgevoerd.
Voordeeerstebepalingis31watergedurende20minutengeschud
met50mlolie (schudmonster 1).Omdeolieenwaterfasetelatenontmengenishetwatermetfijnedruppeltjesolie2keergefiltreerddoor
eenpapierfilter.Erontstondeenheldereoplossing,zodatisaangenomendatdeaanwezigeoliedruppeltjeswarenverwijderd.Deaangewezen
methodeomolieenwatertescheideniscentrifugeren,maardedaarvoorvereisteapparatuurwasnietbeschikbaar.Decontinu-extractieis
uitgevoerdmet21oplossingaangevuld tot221.Zieverderpar.3.2.l.a.
Degaschromâtischebepalingleverdeeenolie-concentratievanschudmonster 1opvan 13,7mgolieper1water.
Vooreentweedebepalingis 13,51watergeschudmet 1200mlolie
(schudmonster 2). Dezegroterehoeveelheidwasgekozenomeengrotere
nauwkeurigheid tebereiken.Aangezienhetschudvatnogalvolwasisde
mengingwaarschijnlijknietzogoedgeweest.Deproceduregingverder
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netalsbijschudmonster 1.Degevondenolieconcentratiebedroeg 8,4
mg/l.Dezelagereconcentratieinvergelijkingmetdievanschudmonster
1iswaarschijnlijk tewijtenaandemindergoedemenging.
Deolie-oplossingvoordeadsorptieproeven isbereiddoor61waterteschuddenmet600mlolie (schudmonster 3). Dezeoplossingbleek
14,9mg/lolietebevatten.Voordeextractieisgebruikgemaaktvan
deschud-extractievolgenspar.3.2.l.b,omdatdeandereanalysesvan
deadsorptieproefopdezelfdewijzeuitgevoerdzijn.
Methetverkregenhexaan-extract iseengroepenscheidingvolgens
par.3.2.3 uitgevoerd.Deresultatenstaanvermeld inTabel 1.Bijlagen3,4,5en6gevendegaschromatogrammenvanrespektievelijkhet
eerstehexaan-extract endehexaan,benzeenenchloroform-methanol
fracties.Hetchromatogramvanschudmonster3(Bijl.7)isietsanders
dandechromatogrammenvanschudmonster2(vergelijkBijl.3en7).
Ditverschilkanontstaanzijndoordebereidingvandeoplossing
(wisselendeinhoudschudvat)ofdoordeandereextractiemethodevoor
schudmonster3(discontinueextractie).

Tabel 1.Aandeelvandeverschillendefractiesindetotaalopgeloste
hoeveelheidolieinschudmonster2

Monster

Olieconcentratie
(mg/l)

Percentage

Schudmonster2

8,4

100,0

n-hexaan-fractie

0,8

9,5

benzeen-fractie

1,6

19,0

chloroform-methanolfractie

2,6

31,0

Totaalvandefracties

5,0

59,5

Uitdetabelisaftelezendatcirca40%vandeolieindekolom
achtergeblevenis.Deze40%isblijkbaarzeerpolair.Eenextractie
metpuurmethanolhaddezecomponentenwaarschijnlijkwellosgemaakt.
Doorhetintussendroogvallenvandekolomkonditnietmeeronderzocht
worden.Dezegegevenszijnechternogwelnuttiggeblekenbijdeadsorptieproeven,omdatdandechromatogrammenvandeverschillendefrac-
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tiesvergelekenkunnenwordenmetdechromatogrammenvandeoliein
hetperkolatiewater,waardoorietsoverdeaardvandegeadsorbeerde
bestanddelengezegdkanworden.
Dezeschudproevenhebbenenkelecijfersopgeleverdmetbetrekking
totdeoplosbaarheidvanHBOIinwater.Deverkregencijferszijn
nietzobetrouwbaardoorhetgeringeaantalproevenendesteedswisselendeomstandigheden.Welissteedseenovermaatolietoegevoegd.
Dehoeveelhedenopgelosteolie (8-15mg/l)zijnvrijhoog.Waarschijnlijkbevatdegebruikteoliealreedsoxydatieprodukten.Degaschromatogrammentonendatookaan.
Uitliteratuurstudie isachterafgeblekendatcirca20mlolie
perliterwatervoldoendeisomeenverzadigdeolie-oplossing teverkrijgen.Bijl. 1geefteenvoorbeeldvandesamenstellingvandeoplosbarefractievaneenlichtehuisbrandolie (RAPPELER, 1976).Debetreffendeoplossingisbereiddoor 1literwaterteschuddenmet 1ml
olie.
3.4.O n d e r z o e k n a a r d e a d s o r p t i e v a n
in

olie

grond

Ditonderzoekhadtotdoeleniginzicht teverschaffeninhetadsorptiegedragvandeinwateropgelosteolie-componenten.Hiertoezijn
2kolommetjesgevuldmetgrond.Terhoogtevandeaan-enafvoeropeningeniseenlaagjegrintaangebracht (Fig. 8).

afvoer

aanvoer
Fig.8.Schemavandekolomopstelling
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Erzijntweegrondsoortengebruikt.Dezandgrondkomtvande
ICW-proefboerderijSinderhoeve.Dezavelgrondkomtuithetnoorden
deslands.Desamenstellingeneigenschappenvandebeidegrondenzijn
nietonderzocht.Vandezandgrondwasbekenddathethumusgehaltevrij
laagwas.
Dekolommetzavelbevatte 389gluchtdrogegrond.Dekolommet
zandbevatte425g.Hetwatermetdeopgelosteoliecomponenten (14,9
mg/l)werdonderindekolomgepomptenbovenweerafgevoerd enin
fractiesvancirca250mlopgevangen.Hetporiënvolumevandezandendezavelkolombedroegrespektievelijk 126,2en 160,4ml.
Hetperkolerenisgestartzonderdekolommenvoorafmetschoon
waterteverzadigen.Hierdoor iserbijdeeerstopgevangenfractie
geenverdunningseffectopgetreden.Bijdeberekeningvandeolieadsorptieindekolomishierrekeningmeegehouden.Deopgelosteolie
dienabeëindigingvanhetperkolerenindebodemoplossingachter
bleefisbijdegrondextractiemeebepaald.Erisbijhetperkoleren
eenvoordezekolommenhoogdebietaangehoudenvan250ml/uur.Door
dekorteverblijftijd indekolomvan30à40minutenzalafbraak
geenrolvanbetekenishebbengespeeld.Vooreendeelvandeoliecomponentenzalechter,zoalsachterafduidelijkwerd,hetverdelingsevenwicht tussenwaterenadsorbentwaarschijnlijknietzijnbereikt.
Defractieszijngeëxtraheerdvolgenspar.3.2.l.b.Hethexaanextractisnaindampenmetdegaschromatograafonderzocht zodatnaast
deolieconcentratieooknogenigekwalitatieve informatieuitdevorm
vandechromatogrammenverkregenis.Degroepenscheidingbeschreven
inpar.3.2.2kwamhierbijvanpas.
Dezavelkolomisopoliegehalteonderzocht.Hiervoor isdegrondextractievolgenspar.3.2.2toegepast.
InTabel2zijndeolieconcentratiesvanhetinfluentendeopgevangeneffluentfractiesweergegeven.
Hetporiënvolume isvoordezand-enzavelkolomrespektievelijk
17,5en 13,5keerververst.Indeuitkomstenvandezandkolomismoeilijkeenlijnteontdekken.Uitdegaschromatogrammenvande2een3e
fractiebleekopgeenenkelewijzedatorganischestofuitdebodem
ismeebepaald.Uitberekening volgde datdeolie-afvoermetdeeerstedriefractiesgroterwasdandetoevoertotdatmoment.Ditis
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Tabel 2. De olieconcentratie in de opgevangen effluentfracties en het
influent (V== effluentvolume, V =.watergevuld poriënvolume
in de kolom)

Zavelkolom

Effluentfracties

v/v o

olieconcentraties

Zandkolom

v/vo

olieconcentraties

(mg/l)

(mg/l)

1

1,88

7,2

1,56

10,4

2

3,64

7,9

3,20

17,9

3

5,57

11,1

4,82

16,3

4

7,52

11,7

6,40

10,5

5

9,50

11,0

7,95

-

6

11,31

12,8

9,32

-

7

13,11

13,6

10,89

12,7

8

15,20

9,9

12,40

10,6

9

17,24

11,5

13,82

1.2,6

-

14,9

-

14,9

Influent

uiteraard onmogelijk zodat er een meetfout moet zijn gemaakt. In het
volgende worden daarom alleen de resultaten van de zavelkolom uitvoeriger besproken. De resultaten met de zavelkolom zijn namelijk
duidelijker.
Uit extractie van de zavelgrond bleek dat in de kolom 7,2 mg olie
was geadsorbeerd aan de grond, wat neerkomt op 18,4mg olie per kg
droge grond. Ongeveer 22%van de met het influent toegevoerde olie is
geadsorbeerd. De gemeten hoeveelheid olie in de fracties plus de hoeveelheid in de bodem bedroeg 99,5%van de in totaal toegevoerde olie.
Er is circa 0,2 mg olie verloren gegaan. Hierbij is aangenomen dat de
kolom bij beëindiging van het perkoleren 160,4 ml water bevatte met
een concentratie gelijk aan die van de 9e en laatst opgevangen fractie.
De sterke concentratiestijging na de eerste 2 fracties is waarschijnlijk veroorzaakt door het bezet raken van die bindingsplaatsen,
waarbij de adsorptie snel verloopt. Er vindt vanaf de 3e fractie nog
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weladsorptieplaats,maarblijkbaartrager.
De5efractielaateenlichteconcentratievermindering zienten
gevolgevanhetstoppenvandepompgedurendecirca30minuten.Door
delangereverblijftijd isermeergeadsorbeerd.Hieruitvolgtdatde
kontakttijdbijdehogeperkolatiesnelheid beperkend isgeweest.Dit
effectisnogsterkertezienbijde8efractie.Hetperkolerenis
toennahetopvangenvande7efractiecirca 14uurgestopt.Afbraak
kanenigeinvloedopdeconcentratiedalinggehadhebben,hoewelde
tijddaarvoorergkortwas.Degaschromatogrammenvandeverschillende
fractiesvandezavelkolomlatenziendatbijdeeerstefractieseen
paarpiekenduidelijklagerzijngewordenofgeheelontbreken.Ditzijn
vooraldeverbindingenmetkortereC-ketens diebijeenkolomtemperatuurvan75tot200Cuitdekolomwordenverwijderd.Dechromatogrammenvanhetinfluentvande Ieende9efractiezijngegeveninrespectievelijkBijlagen7,8en9.Tussende250en300Czijnerinhet
effluenteenpaarpiekenbijgekomen.Dezestoffenzijnwaarschijnlijk
uitgespoeldeorganischebodembestanddelen.Dewerkelijkeolieconcentratiesvandeeerstefractieszullendanooklagerzijndanhieris
berekend (zieTabel 2), omdatdezeorganischestofookismeebepaald.
Hetchromatogramvanhetgrondextract (Bijlage 10)laatziendat
ookwatorganischestofuitdezavelisgeëxtraheerd.Dezeorganische
bodemstoffenkwamenoverigenspas24minutennainjectieuitdekolom,
zodatzebijdeconcentratiebepalingnauwelijksmeegeteldhebben.
Hetismogelijkdezeorganischestoffenafkomstiguitdebodem
teverwijderen (BRIDIËetal., 1973),waardoordebepalingvandeolieconcentratie indeverschillendefractieseninhetbodemextractnauwkeurigerwordt.Ditwordtechterpasvanbelangwanneerderestvande
proefooknauwkeurigerwordtuitgevoerd.Doordevrijgroteeffluentfractiestenopzichtevandeporiënvolumeskondendeveranderingen
vandeolie-concentratiesnietnauwkeurigerwordengevolgd.
Erisgeblekendateendeelvandeopgelosteolieaandegrond
kanwordengeadsorbeerd,vooralwanneerhetgrondenbetreftmeteen
hoogorganischstof-ofkleigehalte.Onderpraktijkomstandighedenzal
deadsorptievermoedelijkbelangrijkhogerzijnomdatdekontakttijd
veellangeris,zodatereenvolledigevenwichttussenadsorbenten
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oplossingkanontstaan.Uitdeliteratuurblijktdatbepaaldecomponentenpraktischgeenvertragingondervinden,endusnietofnauwelijks
geadsorbeerdworden.Hetbetrefthiervooralgedeeltelijk geoxideerde
verbindingenofuitscheidingsproduktenvanmicro-organismenenjuist
dezeveroorzakendanookdegrootsteproblemeninwaterwingebieden.

3.5.O n d e r z o e k
in

n a a r de a f b r a a k v a n

olie

grond

MetbehulpvanpotexperimentenisdeafbraaksnelheidvanHBOI
inverschillendegrondsoortenbijverschillendehoeveelhedenvoedingszoutenenoliebepaalddoormetingvanhetzuurstofverbruik.1Erisin
dezeproefgewerktmet6goedafsluitbareplasticpottenmeteeninhoudvan3liter.Driepottenzijngevuldmetzavelendriemetzand.
Dezelfdegrondsoortenalsindeadsorptieproef zijnhierweergebruikt.
Onderaandepotteniseenplasticslangetjeindezijwandaangebracht.
Hierover iseenlaagjegrintaangebracht zodatdeviahetslangetje
toegevoerdeluchtzichoverhethelebodemoppervlakvandepotverspreidt.Hieropiscirca3litergrondindrielagenaangebracht.Na
hetaanbrengenvanelkelaagis 1/3deelvandeolieendevoedingsoplossingtoegevoegd,zodatdeolieendevoedingsoplossingredelijk
overdegehelegrond zijnverdeeld.Depottenzijnvolgensonderstaand
schemavoorzienvanolieenvoedingsoplossing.

potnr.

grondsoort

mlHBOI

ml voedingsoplossing

mlwater

1

zand

50

-

400

2

zand

100

-

400

3

zand

100

400

-

4

zavel

50

-

600

5

zavel

100

-

600

6

zavel

100

600

_

Devoedingsoplossingbevatte2000mgNaN0~en407mgNaH„P0,per
liter,watneerkomtopeenP„0,./N-verhoudingvan 1/12.BijdetoevoegingvandeolieisaangenomendatderestverzadigingvandeHBOI
10%vanhetporiënvolumebedroeg.Overschrijdingvanderestverzadiging
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wasnietgewenst.Hetsurpluszouopdebodemvandepotterechtkomen
enhierdoormindergoedbeluchtworden.
Doordetoevoegingvanwaterofvoedingsoplossingwerdhetvochtgehaltevandezand-enzavelgrondrespectievelijk op9%en12%gebracht.Bovendienisnogeenslangetjeaangebrachtvoordeluchtafvoer.
Tussendeksel-enpotrand isbuccariet (eenstopverfachtigesubstantie)
aangebrachtomlekkagetevoorkomen.
Deafbraaksnelheid isgemetenaandehandvanhetzuurstofverbruik.Ermoetduseenbekendehoeveelheid luchtdoordepotgeleid
wordenmeteenbekendenconstantzuurstofgehalte.Voordeluchtvoorzieningiseenpersluchtcilinder genomen.Deluchtwerdviaeenweer2
standondercirca0,7kg/cm overdruk indepotgeblazenmeteenflow
vangemiddeld7,8ml/min,gemetenaandetoevoerleiding.Erwaswel
eensverschiltussenhetgemetendebietaandetoevoerenafvoerslang.
Ditverschilwerdveroorzaaktdoorlekkagevanhetdeksel.Omdatde
luchtvanbenedennaarbovenstroomdeendelekkagepasnahetpasseren
vandegrondoptrad,zijnvoordeberekeningvandehoeveelheiddoorgeleidezuurstofdedebietwaardengebruiktdiegemetenzijnaandetoevoerleiding.Deflow-enzuurstofmetingstaanbeschreveninpar.3.2.5.
Hetdebietisaandetoevoer-enafvoerleidingbepaaldomoplekkage
tecontroleren.Dezuurstofmeter isgeijktop21%zuurstofmetdeperslucht.
Na7dagenisbegonnenmethetmetenvanhetzuurstofverbruik.
Gedurende2maandeniserregelmatiggemeten.Demeetresultatenzijn
weergegeveninFig.9.Hetzuurstofverbruik,inmg0„/min,isuitgezet
tegendetijd.Deafbraakindepotten4totenmet6wassnellerop
ganggekomendanwasverwacht,waardoorhetbeginvandecurvenontbreekt.Dezekortelag-fasegeeftaandatdevoordeeersteafbraakbenodigdeorganismeninruimemateindezavelgrondaanwezigwaren.Om
degetoondesnellegroeimogelijktemakenmoetdeenergie-opbrengst
vrijhoogzijn.Deonbemestepottenmetzand (nr.1en2)vertonen
praktischgeenzuurstofverbruik.Bijpot3isechterduidelijkheteffectvandebemestingvoordezandgrondtezien.Deveeltragerestijgingvandezuurstofconsumptieinpot3invergelijkingmetdezavelpottenkanveroorzaaktwordendoordegeringerehoeveelheidbeschikbare
voedingszouten.Dezavelgrond iswaarschijnlijkookzondertoevoeging
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Ö2-verbruik
mg 0 2 /min
1,4 r

pot nr

Fig.9.Hetverloopvanhet0„-verbruikinmetolieverontreinigde
grondalsfunctievandetijd

vanvoedingszoutenalveelrijkeraanvoedingsstoffendandezandgrond.
Ookhetsoortmicro-organismedataanwezigisindeverschillende
grondsoortenkanditverschilveroorzaken.
Dezuurstoftoevoerperpotbedroeggemiddeld 2,21mg0„/min.Het
maximalezuurstofverbruikbedroeg 1,20-1,30mg02/minperpot.Detoevoervanzuurstof isdusgeenbeperkendefactorgeweest.
Indeeerste50dagenisinpot6 38-39gzuurstofverbruikt.
Bijeenzuurstofverbruikvan5g0„pergramolie (JOHNSTON,1970)
geeftditeenvolledigeomzettingvan7,6-7,8golie.Desoortelijke
3
3
massavanHBOIbedraagt0,8.10 kg/m ,zodatin50dagenongeveer10%
vandeolievolledigafgebrokenkanzijn.Pot5heeftin50dagen3940g0„verbruikt,watneerkomtopeenmogelijkeafbraakvanookcirca
10%.Pot4hadeenlager0„-verbruikdandepotten5en6.Ditisvoor
eendeelveroorzaaktdoorhetuitvallenvandezuurstoftoevoergedurende4dagen (10e-14edag).Deindepotaanwezigezuurstofwasop2%
nageheelverbruikt.Nahetweerstartenvandeluchttoevoerherstelde
hetzuurstofverbruik zichsnel.In50dageniserinpot426-28g0„
verbruikt.Hiermeekan5,2tot6,4 golievolledigomgezetworden.Dit
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bedraagtongeveer 15%vandetotalehoeveelheidolievanpot4.Pot3
geefteentotaalzuurstofverbruikvan 15-16g0~,zodat3,0-3,2g
olieafgebrokenkanworden.
Uithetvoorgaandekanwordengeconcludeerd datzuurstofvoorde
afbraaknietbeperkendwas.Dezuurstoftoevoerwasgroterdanhetverbruik.Indepotten5en6isookdebeschikbaarheidvanoliegeenbeperkendefactorgeweest.Hoewelhier2xzoveelolieaanwezigwasals
inpot4washetzuurstofverbruik slechts 1,5xhoger.
Watwelopvaltisdegelijkvormigheidvandecurvenvanhetzuurstofverbruikvoordepotten4totenmet6.Ditduidteropdatdeprocessenindezepottenongeveergelijkverlopenzijn.
Alsuitgegaanwordtvanvolledigeomzettingvandeolie,waarbij
50%vandeolievoordegroeivandemicro-organismenwordtgebruikt
bijeenC/N-quotiëntvan6(RAPPELER, 1976),danispergramafgebrokenoliecirca80mgNnodig.Deaanpot3toegevoerdehoeveelheid
stikstofbedroeg 120mgN.Voordevolledigeafbraakvandeberekende
3,0-3,2goliezoudancirca260mgNnodig zijngeweest.Bijeentekortaanstikstoftreedtvaakonvolledigeafbraakop (LEXMOND,1976).
Eendeelvandeoliezaldusonvolledig zijnafgebroken.
Eendeelvandezuurstofkanookverbruiktzijnvoordeendogene
ademhaling.Ditlaatstegeldtvoorallepotten.Stikstoffixatieheeft
waarschijnlijk geenrolgespeeld,omdatditdanookopgetredenzou
zijnindepotten 1en2.Dezevertoondenechtergeenverhoogdzuurstofverbruik,zodataangenomenwordtdatstikstoftekortverantwoordelijkwasvoorhetlagezuurstofverbruik indepotten 1en2.Dezebedroegover50dagenrespectievelijk0,94 en1,44g0„.Ditkomtongeveerovereenmethetnormalezuurstofverbruikvandebodem.
Dereden,datindepotten5en6ondanksdegroterehoeveelheid
oliegeenevenredig hogerzuurstofverbruik isopgetreden (invergelijkingmetpot4),isonbekend.Uitderesultatenvanpot4bleekimmersdathetpercentagevandeolie,datisafgebroken,hogerwasdan
indepotten5en6.Destikstof--enfosfaatvoorzieningwasblijkbaar
voldoendegezienhetontbrekenvaneenduidelijkeffectvandevoedingsoplossing inpot6.Indezuurstofbehoeftekonookruimworden
voorzien.
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DepHvandepottenisnaafloopvanhetexperimentnietbepaald.
-

EenlagepHzoudeafbraakgeremdkunnenhebben.Hetbeperkendzijn

f

vansporenelementenzoalsijzerofzink,vangroeifactoren,datwil
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zeggenstoffenmeteenvitamine-achtigewerking,kunnenverantwoordelijkzijnvooreennietoptimaleafbraak.Ookophopingvanuitscheidingsproduktenkaneenoorzaakgeweestzijn.Omdituittezoeken
zijnzeeruitgebreideproevennodigmetnauwkeurigeanalyse-apparatuurzodatookkwalitatievebepalingenkunnenwordengedaan.Hierbij
kandanookhetnadeelwordenondervangen,dathetzuurstofverbruik
hierdeenigeparametervoordeafbraakisgeweest.Het0~-verbruik
geeftgeenindikatieoverdevolledigheidvandeafbraak.Bijonvolledigeafbraakkomenafbraakproduktenvrij.

4.SAMENVATTINGENCONCLUSIES
Tweeaspectenvandebodem-engrondwatervervuilingdoorolie,
tewetenafbraakentransportvanolie (onderinvloedvanadsorptie)
zijninditverslagbehandeld.Bijolielekkagedringtdeolieinde
grondenafhankelijkvandehoeveelheidoliewordteenolielaagop
hetgrondwatergevormd.Doorperkolerend regenwaterenkontaktmet
grondwatergaateendeelvandeolieinoplossingenwordtmetde
grondwaterstroommeegevoerd.Zeerlagekoolwaterstofconcentraties in
deordevanppb'smakenhetgrondwaterreedsongeschiktvoordrinkwater.Hettransportvandeverschillendeopgelostecomponentenwordt
meerofmindervertraagddooradsorptieaanbodemdeeltjes.Aerobe
biologischeafbraakvindtplaatsaanderandvandezone,dievervuild
ismetolie.Indeoliezonezaldoordeintensieveaerobeafbraakaan
derandnauwelijkszuurstofkunnendoordringen.Daarzaldusanaerobe
afbraakmoetenplaatsvinden.Ditisalleenmogelijkalsdeoliecomponenteneeneersteaerobeoxydatiestaphebbenondergaan.Dedoorde
afbraakontstanestoffenhebbenvanwegehunrelatiefhogeoplosbaarheideenbelangrijkaandeelindegrondwatervervuiling.
Deadsorptieproefheeftaangetoonddaterinbehoorlijkemateadsorptievandeinhetwateropgelosteoliecomponentenkanplaatsvinden.Deoplosbaarheidvanolieisbepaaldop8tot15mgolieperli-
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terwater.Kwalitatieve informatieisechteronontbeerlijkomdeverspreidingvanoliecomponentenmethetgrondwatertekunnenbepalen.
Hetonderzoek zalzichdaardanookopmoetenrichten,o.a.metbehulp
vannauwkeurigeanalyse-apparatuur.
Deafbraakproefheeftvooralkwantitatievegegevensopgeleverd.
Minderdan10%vandeolieinpottenmetgrondisineenperiodevan
2\ maandafgebrokenmetbehulpvanvoldoendeaeratie.Welkefactoren
hierbijbeperkend zijnisnietgeheelduidelijkgeworden.Nauwkeuriger
onderzoekisdanookvereistomhetverloopvandeafbraakvastte
kunnenstellen,zodathetrendementvanhetzuurstofverbruikkanwordenbepaald.
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Bijl. 1.Samenstellingvandeoplosbarefractievaneenlichtehuis-

brandolie.Deoplossingisbereiddoor 1literwaterteschuddenmet 1mlolie (KAPPELER,1976)
*

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Verbinding
Toluol
Aethylbenzol
m/p-Xylol
o-Xylol
i-Propylbenzol
n-Propylbenzol
l-Aethyl-3-methylbenzol
l-Aethyl-4-methylbenzol
1,3,5-Trimethylbenzol
l-Aethyl-2-methylbenzol
1,2,4-Trimethylbenzol
sec.Butylbenzol
1,2,3-Trimethylbenzol
X
Indan
1,3-Diäthylbenzol
X
n-Butylbenzol
1,4-Diäthylbenzol
1,3-Dimethyl-5-äthylbenzol
1,2-Diäthylbenzol
X
X
1,4-Dimethyl-2-äthylbenzol
1,3-Dimethyl-4-äthylbenzol+X
l,2-Dimethyl-4-äthylbenzol
1,3-Dimethyl-2-äthylbenzol
1,2-Dimethyl-3-äthylbenzol
1,2,4,5-Tetramethylbenzol
1,2,3,5-Tetramethylbenzol
n-C11
X
X
1,2,3,4-Tetramethylbenzol
1,2,3,4-Tetrahydronaphtalin
Naphtalin
l,3-Dimethyl-5-tert.butylbo
X
n-C12
X
2-Methylnaphtalin
1-Methylnaphtalin
n-C13
C2Naphtalin
C2Naphtalin

Concentratie (yg/1H„0)
75,2
53,2
181,4
136,5
12,0
25,3
84,1
72,7

66,5
111,9
302,5
2,9
145,3

9,5
27,2
. 9,0
16,6
13,9
22,7

20,6
5,7
19,0
38,4
21,4
1,7
14,6
9,6
20,5
3,6
13,8
40,2
11,2
117,6
5,6
4,9
6,1
77,3
67,0
1,7
5,5

r

vervolgbijl.1

41
42
43
44
45
46
47

C2Naphtalin
C2Naphtalin
1,4-Dimethylnaphtalin
2,3-Dimethylnaphtalin
C2Naphtalin
C2Naphtalin
n-C14
C3Naphtalin
n-C15
Totaal

5,9
4,7
22,8
21,3
7,9
3,2
1,7

1941,6
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minuten na injectie
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B i j l . 2. Standdaardoplossing van HBO I in n-hexaan
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Bijl.3.HexaanextractvanHBOI,opgelost inwater
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Bijl.6.Chloroform-methanolfractie,nascheidingopsilicagelkolom,
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Bijl. 10.Grondextractvandeadsorptieproefmetzavelgrond (hexaanextract)
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