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Beoordeling van materialenopuitloging vanpotentieelschadelijkestoffen krijgtsteedsmeeraandacht.Hetspeeltinvelesectoren,waaronderherwaterbeschcrmiugsbelcid, bijvoorbeeld vooremissies
vanuit bouwmaterialen naargrond- enoppervlaktewater. Devraag isechterhoemendieuitloging
danmoetmetenenbeoordelen.Wereldwijd zijn veleuitloogproevcu ingebruik en ontwikkeling.
Omdatdezeproevenonderlingvaaknietgoed vergelijkbaar zijn, rijst devraagojhetnietveel eenvoudigerkan.Inditartikelwordtdestelling toegelichtdateengrote matevanharmonisatiemogelijk is.Dehypotheseisdatvoorveelmaterialen dezelfde uitloogmechanismeneenrolspelen.Wanneer
diemechanismen bekendzijn, kanmeteenbeperktaantal proevenecubreedscalaaanmaterialenen
toepassingen beoordeeldworden, l/ervolgenskanmetscenariobenaderingen deuitlogingvoorspeld
wordenvoorspecifieke toepassingenvoordekorteenlangetermijn.
Indeafgelopen decenniaishetbesef
gegroeiddatmilicubeoordelingvanmaterialenprimairopbasisvanuitlogingmoetplaatsvinden.Hettotaalgchaltevaneenstofinhet
productisveelaltijdensdegebruiksfase van
eenmateriaalnietmilieuhygiënisch relevant.
Infeitegeldthetzelfde voordebeoordelingvan

Tabel 1.

verontreinigingen inbodemensediment.In
deafgelopenjaren bleekechterookdattalvan
verschillendeproevenzijn ontwikkeldvoor
bepalingvandeuitloging.Vaakzochtmen
naareenvoudigeproeven,toegespitstopuitlogingineenbepaaldegebruikssituatie enresulterend ineenenkelvoudigeuitloogwaarde.Het

Overzichtvanmechanismendieuitloging bepalen.

chemische factoren
wateroplosbaarheid vanstoffen inhet
product
pHvanhetproductendeomgeving
zuur-enbasebuffercapaciteit vanhetproductendeomgeving
chemischevormvandestof
totaalgehalteofbeschikbaarheid vande
stof
bindingaanopgelosteorganischestof
redoxtoestand
temperatuur
tijd (tragereacties)

fysische factoren
percolatie(korrelvormigematerialen,
doorstromingvanwaterdoorhetproduct)
diffusie (monolithische producten)
afspoeling
vormengroottevanhetproduct
porositeit
waterdoorlatendheid
wegvcrlengingsfactor (grilligheidvan
poriën)

probleemmetdeze'blackbox'-proevenisdat
deresultatenvaaknietopeenmechanistische
wijzekunnenwordenverklaard,hetgeen
extrapolatievanderesultaten naarandere
situatiesonmogelijk maakt.Ookgevenzulke
proevenveelalgeeninzichtinoorzakenvan
eventueelonverwachteuitloogniveausénvan
verschillen inuitkomsten bijvalidatie.Bovendienzijnderesultatentussenverschillende
soortenproevenniet vergelijkbaar.
Recentelijk iseenvergelijking gemaakt
tussen uitloogproevcndierelevantzijnvoor
beoordelingvandeemissiesnaar drinkwater,
grondwaterenoppervlaktewater1'.Indezestudiewetdookgekekennaardeonderliggende
mechanismen diedeuitlogingindieproeven
controlerenengetoetst inhoeverredeproeven
inderdaadeengoedevoorspellinggevenvoor
debeoogdesituaties.
Deconclusieisdatuitlogingin feite
bepaaldwordtdooreenbeperktaantalmechanismen.Wanneermendaarininzicht heeft,
kandeuitlogingineenbepaaldesituatiegoed
wordenvoorspeld.Deuitloogmechanismen
blijken nietmateriaal-ofproductgebonden te
zijn,zodatmenmeteenbeperktaantalproeveninzichtkankrijgen indeuitloogmechanismendiegeldenvoorallerleisoortenmaterialenenstoffen. Hieruitblijkt dateen
grootschalige harmonisatievanmeetmethodenbinnen handbereik ligt.Doorharmonisatieeneengoedebegeleidingbijdevertaling
vandemeetresultaten naarveldscenario'skan
veelefficiencywinst wordengeboektbijbeoordelingenkwaliteitsverklaringen van materialenenproducten.
Ditartikelgeeft eenoverzichtvande
belangrijkste factoren diedeuitlogingbeïnvloeden,zowelinhetlaboratoriumalsinhet
veld.Drieopelkaaraansluitendeuitloogproevenwordenbesprokendiegebaseerdzijnopde
belangrijkste uitloogmechanismen enwaarin
derelevantefactoren kunnenwordengemeten.Voortswordtaandehandvaneenvoorbeeldaangegevenhoedeuitlogingvoorspecifieke werkveldenmetbehulpvanalgemene
methoden kanwordengemetenenvertaaldin
eenvoorspellingvandeuitlogingindepraktijk.
Uitloogmechanismen
Tabel1geeft eenoverzicht vandebelangrijkste chemischeen/offysische factorendie
eenrolkunnenspelen bijuitlogingvan stoffen
uiteenproduct.Hetlijkt opheteerstegezicht
eencomplexgeheel,maarvaakzijnslechtseen
paarvandezefactoren dominantenkan,voorafgaand aaneenonderzoek,alingeschat
wordenwelkevandezefactoren meenbepaaldesituatierelevantzijn.
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Een belangrijk onderscheid qua uitloogmechanisme dient teworden gemaakt tussen
korrelvormigc materialen (grond, zand of
ongebonden metselwerkgranulaat) en monolithische materialen (groterestenen ofbouwblokken),omdat het dominante transportmechanisme verschillend is.
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pH afhankelijkheidsproef (prEN14429)
TOTAALGEHALTE

Bij korrelvormige materialen vindt het
transport inde meeste situaties plaats door
percolatie langsdekorrelsdoorde(grove)
poriën.Daardoor kunnen deaanwezige stoffen
snel aan het water worden overgedragen. De
hoeveelheid van een stofdieuitloogt uit het
materiaal, wordt in dit gevalprimair bepaald
door de wateroplosbaarheid van die stof Het
tempo waarmee een uitloogproefmoet worden
uitgevoerd, hangt met name afvande snelheid
waarmee het oplosbaarheidniveau wordt
bereikt.
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Bij monolithische materialen vindt de uitloging meestal plaats doordiffusie. Daardoor is
de wegdie een stofaflegt binnen het materiaal
meestal maatgevend. In dat gevalwordt het
oplosbaarheidsniveau in het water aan het
oppervlak van het materiaal meestal niet
bereikt.
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ResultaatvaneenpH-ofhonkelykhcidsproefop eenwillekeurig materiaal. Degemeten concentraties van een
metaal inde uitloogoplossing (uitgedrukt in mg/kg drogestof)zijn oplogaritmischeschaal uitgezettegende
pH.Deconcentraties variëren doorgaans enkele orden vangroottealsJunctie vanpH;zijzijn meestal veel
lagerdan hettotaalgchalte. Metderesultaten vaneenpH-ajliankelijkheidsprocj kaneenuitspraak worden
gedaan overdeuitloging van een materiaal onderinvloed van bijvoorbeeld regenwater.

Voorwat betreft dechemische factoren
blijkt dat het tempo en/ofdemate van uitloging door een aantal factoren sterk wordt beïnvloed.Dezuurgraad van het percolaat isde
belangrijkste factor diede wateroplosbaarheid
vaneen stofbepaalt.Diezuurgraad kan
worden 'opgelegd' door het uitlogende materiaal,maar ookdoor dezuurgraad van de
omgeving (zuur grondwater ofzure neerslag).
Demate waarin ditgebeurt, hangt afvan het
bufferend vermogen van het product en die
van de omgeving.
Deaanwezige hoeveelheid opgeloste organische stof(DOC]in het percolaat isook van
groot belang. Met name metalen binden stetk
aan DOC,waardoor de oplosbaarheid sterk verhoogd kan worden. Daarnaast zijn redoxomstandigheden belangrijk. Een lage redoxpotentiaal kan leiden tot onoplosbaarhcid van
metalen (sulfidevorming). Zodra echter weer
zuurstofbeschikbaar komt, kunnen de sulfiden (deels) weer omgezet worden in sulfaten
en komen demetalen weer vrij.

Kolomproef (prEN1445, NEN 7343)
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Resultaten van ecu kolomproe/(NEN7343). Decumulatie/uitgeloogdeconcentraties (op logschaal)worden
uitgezet tegen de verhouding vloeistcjf-vastcsto/(L/S).Stojjen waarvan deuitloging dooroplosbaarheid van
een mineraal wordengccoutroleerd (vaak zware metalen), hebben een rechte lijn meteen helling van v.l.

Adequate selectie van uitloogproeven
Vooreengoedevertaling van labresultaten
naar depraktijk ishet belangrijk dat uitloogproeven rekening houden met debovengenoemde factoren en dat indie proeven dejuistesetvan parameters wordt gemeten. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij de meetprotocollen
zoalsdiezijn ontwikkeld in CENTC292(afval).
DezeCEN-commissic heeft een stelsel van
proeven ontwikkeld: meer gedetailleerde
karakteriseringsproeven versuseenvoudige en
36
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Andereprocessen zoals uitputting zijnduidelijk herkenbaar.

goedkope proeven voor kwaliteitscontrole- en
m o n i t o r i n g . Met enkele voorbeelden k u n n e n
saillante uitloogkarakteristieken w o r d e n geïllustreerd.

pH-tijTiankelijklieidsproej
Indeze proefwordt (tot 4mm) verkleind
materiaal in eenaantal parallelle schudproeven uitgeloogd, bij een vethouding

vloeistof/vaste stofvan tien liter per kilo.Bij
elkeschudproefwordt echter met zuur en base
een andere pH opgelegd in deproef Na een
contacttijd van48uur worden de concentraties
in elkvan de uitloogoplossing gemeten. Dit
levert voor de uitloging van een willekeurig
metaal het resultaat inafbeelding 1 op.
Uitjarenlang onderzoek2' blijkt dat de
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het water methetproefstuk op verschillende
tijden ververst. Wanneer sprake isvanuitdroging doot diffusie, heeft decumulatieve uitloging alsfunctie vandetijd eenhelling van0.5
in een presentatie zoals weergegeven in afbeelding3.

Diffusieproef (CENTC292, NEN 7345)
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Presentatievandeiiffusimroef.Decumulatief uitgeloogdeconcentratieswordenuitgezettegendelogaritme
vandetijd.Stoffenwaarvandeuitlogingpuurdoordiffusiewordtgecontroleerd,geveneenhellingvan 1:0,511t
dezepresentatievorm.Anderemogelijkeprocessen,zoalsafspoeling,zijnduidelijkherkenbaar.

resultaten vaneenveelheid van verschillende
uitloogproeven opallerlei materialen hoofdzakelijk zijn terug teleiden naar deoplosbaarheid bij eenspecifieke pH.Deinformatie uit
een pH-afhankelijkhcidsproef vormt bovendien een goede basis voordeidentificatievan
deonderliggende uitloogprocessen enchemische vorm (speciatie) vandeverontreiniging').
Wanneer men een materiaal onderwerptaan
een pHvaneenmild zureomgeving (zoalseen
bodem),zal meneenuitloging meten diebij
die bepaalde pHhoort. Ookkanmen ziendat
deuitloging zaldalen wanneer bijvoorbeeld
een verontreinigde grond (met een pHvan5)
wordt bekalkt (totpH8).Deverschillende stofgroepen,zoalszware metalen enanionen, hebben elkhunkarakteristieke uitloogcurve, hetgeen erop duidt datdoor alle materialen heen
dezelfde uitloogprocessen een rolspelen.Aan
deze karakteristieke curven kanworden afgelezen watvoor chemische processen aan de uitloging tengrondslag liggen.
Kolomproef
DeNederlandse kolomproef(NEN 7343)en
zijn Europese tweelingbroer (prENi4429J
meten de uitloging van korrelvormige materialen als functie vandegepasseerde hoeveelheid water. Hetpercolaat wordt opgevangen in
een aantal fracties. Deuitloging wordt meestal
cumulatief (mg/kg) uitgezet tegen degepasseetde hoeveelheid water (l/kg).Ookhiet kunnen aandeuitloogcurve deverschillende processendieeenrolspelen, worden afgelezen.
Het blijkt datdeverschillende stofgroepeneen
eigengedrag laten zien (afbeelding 2).Goed
oplosbare zouten spoelen vluguit. Wanneer

dit binnen de tijdsduur van deproefplaatsvindt, leidtdittoteen afvlakking vandeuitloogcurve.Andere stoffen geven gedurendede
proefbij iedere fractie dezelfde concentratie af,
wat leidt toteen 1op i-lijn inde afbeelding.
Ditgedrag duidt opoplosbaarheidscontrole,
dat wilzeggen hetoplossen vaneenbepaalde
hoeveelheid vaneenmineraal (bijvoorbeeld
zinkoxide) inhetproduct. Daarnaast kunnen
adsorptieprocesseneenrolspelen.Ditonderscheidt instofgedrag treft mendoor alle (korrelvormige) materialen aan.
DeL/S-schaalvan dekolomproeflaat zich
vertalen naar eentijdschaal, wanneer detoepassingshoogte vaneenmateriaal ende infiltratiesnelheid bekend is.De resultaten vaneen
kolomproefzijn, evenals de pH-afhankehjkheidsproef, uitgedrukt inmg/kg bij L/S10.
Wanneer depHgemeten isinde kolomproef
zijn deresultaten vandekolomproefen depH
afhankelijkheidsprocf onderling vergelijkbaar.
AlsdepHvandekolomproefzichineensteil
gebied bevindt vandeemissiccurve (verkregen
met depHafhankelijkheidstcst) kanworden
verwacht datdeemissie uitde kolomproef
sterk door depHwordt beïnvloed.
Diffusieproef
DeNederlandse diffusieproef (NEN
7345/7375)geeft inzicht indeuitlogingvan
vormgegeven materialen enmonolieten.De
proefisopgezet omtekunnen bepalen ofsprakeisvan uitloging door diffusie. Wanneer diffusie eenrolspeelt, blijkt deuitloging afhankelijk tezijn van degrootte van hetuitte logen
oppervlak.Omdeuitloging tebepalen, wordt

Uit demeetresultaten ishetmogelijk om
een zogeheten effectieve diffusiecoè'fficiè'nt te
berekenen. Dezekanworden gebruikt omde
uitloging teberekenen voor tijdschalen langer
dan deduur van deproefofvoor materialen
dieperiodiek natendroogzijn. Bijsommige
materialen lijkt deuitloging sterker tebeginnen danmogelijk isdoor diffusie. Indie gevallenismeestal sprake vaneenkort durende
oppervlakteafspoeling van stoffen (zie afbeelding 3).Bijdunne materialen kande uitloging
statten meteenduidelijke uitloging door diffusie, maat kansomsaltijdens deproefde uitloging afgaan nemen door uitputting.Als
men eenmaal dediffusiecoëfficient ende
beschikbaatheid van stoffen inhet materiaal
heeft bepaald, kanberekend worden wanneer
(binnen ofbuiten delooptijd vandeproef) uitputting gaat optreden.
Tenslotte zijn ermaterialen dieniet onder
'granulair' of'monolitisch' zijn intedelen,
zoals kunststoffen enmetalen plaatmaterialen
alsdakgoten. Gebleken isdatdeuitloogmechanismen ookhier zijn terug tevoeren oppHafhankelijke oplosbaarheidscontrole (zinken
dakgoten) ofdiffusie (migratie van stoffen uit
kunststoffen dakgoten). Inmiddels hebben
laboratoriumproeven uitgewezen dateenpHafhankelijkheidsproef en/ofeen diffusieproef
goede instrumenten zijn omdeuitloging van
ook deze materialen tekwantificeren ener
voorspellingen meetedoen1'.
Dehier besproken proeven zijn zo ingericht datetvoldoende tijd isvoot stoffen om
hun oplosbaarheidevenwicht tebereiken. Toch
kan hetzijn datmen geïnteresseerd isinde
snelheid waarmee datgebeurt, zoals bijvoorbeeld hetgeval isbijmatetialen die uitlogen
door hetoplossen vanhetmateriaal aanhet
oppervlak (bijvoorbeeld metalen in leidingen
ofdakbcdekkingmatetialen). Ditkanmente
weten komen door ineendiffusieproef inéén
ofenkele meetstappen heel frequent detoename vandeconcentratie temeten.
Afbeelding 4bevat uitloogdata vaneen
aantal zeer verschillende materialen, gemeten
indediffusieproef. Deuitloging van chtoom
en koper isweergegeven vooreenstuk betonnen waterleidingbuis, Portland cementmortel,
cementmortel waatin hoogovenslak isverwetkt,baksteen, asfaltbeton eneenblokje verduurzaamd hout. Deze materialen zijn allemaal monolithisch van vorm.Dehypotheseis
dan ookdatdeuitloging door diffusie wordt
H20
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Uitloogdata van chroom en koper uit aantal zeer verschillende materialen (betonnen waterleidingbuis, Portland cementmortel, cementmortel waarin hoogovenslak is verwerkt, baksteen, asfaltbeton en een blokje verduurzaamd hout). Te zien isdat de cumulatieve uitloging van deze uiteenlopende monolithische materialen allen een helling
hebben in de buurt van 1:0.5, hetgeen wijst op dif/usiegecontroleerde uitloging. Hier en daar lijkt sprake tezijn van uitputting (vergelijk met a/beelding 3).

gecontroleerd. Teoordelen naar de helling van
0.5diedecumulatieve uitloogcurve vertoont,
isdit ook inderdaad het geval.Deuitloging uit
waterleidingbuis en klinker vertonen een lichteafvlakking, hetgeen op uitputting duidt.
Oppervlakteafspoeling isingeen van degevallen zichtbaar. Uit de uitloogdata kan een diffusiccoëfficiënt worden berekend. Hiermee kan
in principe met (numerieke) modellen vrijwel
elk denkbaar scenario worden voorspeld, zoals
stroming versus stilstaan en nat/droog cycli.
Het isdan ook interessant om in vervolgonderzoek te kijken ofhet resultaat van andersoortigeproeven (zoals deATA-testvoor drinkwatermaterialen) kan worden voorspeld met de
resultaten vaneen eenvoudige diffusieproef

Uniforme beoordelingsaanpak
mogelijk
Debeschreven proeven en factoren wekken
desuggestie dat veelgemeten moet worden.
Dit isechter niet waar.Alseen bepaald materiaal (ofmatcriaalklasse) eenmaal goed gekarakterrscerd is,ishet voor bijvoorbeeld kwaliteitscontrole ofveldverificatic vaak voldoende om
voortaan met een enkelvoudige (ofingekorte)
proeftevolstaan, waarin slechts enkele parametets worden gemeten. Deresultaten kunnen dan eenvoudig in deeerder verzamelde
karakteriseringsfiguur worden 'geplot' om te
kijken ofhet gedrag nogsteeds hetzelfde is.Dit

Conclusies
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Uitloging van stoffen uit bouwproducten
en andere vastemarerialen naar bodem en
water wordt bepaald door een beperkt aantal mechanismen;
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Eengoede beoordeling van uitloging van
deze producten en materialen is mogelijk
met een beperkt aantal meetmethoden.
Vergaande harmonisatie van meetmethoden ismogelijk. Kennisuitwisseling tussen
diverse werkvelden isrelevant. Dit isvoor
dewetgeving en de vergunningverlening
een belangrijk voordeel;

•

isvanuit kostenoogpunt zeer efficiënt.
Uit devergelijking tussen de verschillende
uitloogproeven blijkt dus dat het mogelijk is
om een uniforme aanpak van meting en beoordeling van uitloging van alle materialen te
ontwikkelen op basis van een beperkte set van
proeven.Voor materiaalgroepen en toepas-

singswijze zijn gekarakteriseerd, kan de
routinecontrole veelal beperkt blijven tot
enkele specifieke parameters, met behulp
van één ofenkele (vereenvoudigde) meetmethoden.*:

singssituaties waarvan nu nog niet veel
bekend is,hoeft men niet meer van voren af
aan tebeginnen. Men kan in belangrijke mate
gebruik maken van kennis diemet andere
materialen inmiddels is opgedaan.

DeEU-bouwproductenrichtlijn vraagt nu
om een harmonisatie van meet- en beoordelingsmethoden voor allerlei bouwproducten. Deze harmonisatie kan worden
gerealiseerd door in breed verband uit te
gaan van debeschreven mechanismen,
voor beoordeling van afzonderlijke situaties kan vervolgens een scenariobeoordelingworden gevolgd;
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Nadat de basiscigenschappen van een
materiaal ofproduct alsmede zijn tocpas-

and modeling srudy. Environmental Science ana Technology nr 16, nag4390-435)5.

