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dienen tevoldoenaande interventiewaarden,
dieopgesteld zijn doordeoverheid.

Kunststof-leidingmaterialenin
verontreinigdegrond
L. VAN D R I E L , KIWA N.V. CERTIFICATI E E N K E U R I N G E N
H. VAN DER JAGT, KIWA N.V. O N D E R Z O E K EN ADVIES

Vooreenbetrouwbaredrinkwatervoorziening islietnoodzakelijkdatdegebnukte materialen veilig
zijn.Bijeenbodemverontreiniging is lietbijecunog aanteleggen(drinkwaterjleidingsysteemvan
groot belang vasttestellen aan welkerandvoorwaarden dekeuzevan[eidingmateriaal enverbindingstechnieken mlietleidingsysteem moeten voldoen.Inditartikelgaan deauteurs inopde vraag
welkeleidingmaterialengeoorloojd zijn als sprake isvanverontreiuigdegroud.
Gebruikvanveiligeleidingmaterialen is
noodzakelijk vooreenbetrouwbare drinkwatervoorziening.Dituit hetoogpuntvande
volksgezondheid (zieookartikel4vande
Waterleidingwet).Ditverklaart ookhet belang
datgehecht wordtaangoedkeuringvande
materialen,dievoordrinkwaterbereiding endistributie wordengebruikt endeLeidraad
bodemverontreinigingen. Erbestaan criteria
diemoeten voorkomen datdegrond dermate
wordtverontreinigd dathetdedrinkwatervoorzieningnegatiefbeïnvloedt.Indepraktijk
blijkt datbijbodemverontreiniging opeen
plekwaareenkunststof drinkwaterleiding
gelegdmoetworden,hetvangrootbelangis
vasttestellenaanwelkerandvoorwaarden de
keuzevanhetleidingmateriaal enverbin-

dingstechnieken inhet leidingsysteem moet
voldoen.
Omdatanorganischeelementen(zware
metalen)en-verbindingen nietdoor kunststofmaterialen kunnen permeè'ren,beperktde
informatie zichtot heteffect vanorganische
verbindingen uit bodemverontreinigingen in
relatietotdekunststofleidingsystemen. Een
essentieelelementisdeconfrontatie tussende
beoordelingvanhetleidingmateriaal ende
aangetroffen verontreinigingen indeaanwezigegrond.Hetleidingmateriaal wordtbeoordeeldopdeaardvandeaanwezige stoffen,
waarvandeaanwezigheid bijde fabricage
onderdegesteldevoorwaarden toelaatbaar
wordtgeacht.Degrondverontteinigingen

Verontreinigde grond
Interventiewaarden
Voorhetclassificeren van verontreinigde
grond worden mNederland dezogenaamde
interventiewaarden bodemsanering gehanteerde.Dezeinterventiewaarden gevenvoor
verontteinigingen ingrond engrondwater
hetconcentratieniveau aanwaarboven
ernstigeofdreigendevermindering optreedt
vandefunctionele eigenschappen diede
bodem heeft voormens,plant endier.Bij
gehaltenbovendeinterventiewaarden iser
sprakevanernstigeverontreiniging.Deinterventiewaarden zijn vastgesteldvoor
grond/sediment engrondwater engelden
voorland-enwaterbodems.Concreetgezien
geldendewaardenvooralleoppervlakken/
bodemsvanhetNederlandse grondgebied.
Streefwaarden
Ineenregeringsbeleidstandpuny)isvoor
eengrootaantal verontreinigende stoffen een
kwantitatieve invullinggegevenvandestreefwaardenbodemenwater.De streefwaarden
gevenhet uiteindelijk tebereiken kwaliteitsniveauvandebodemaan.Omdezestreefwaarden teberekenen, isgebruikgemaaktvan
gegevenszoalsdrinkwater-en oppervlaktewaternormen.Voorzwaremetalen isbijvoorbeeldookgebruikgemaaktvaneenanalyse
vanveldgegevensuit onbelastegebieden.
Soorten van verontreinigingen
Deverontreinigingen ingrondzijnonder
teverdelenineenaantalgroepen,zoalszware
metalen,anorganischeverbindingen enorganischeverbindingen.Alsgevolgvanuitloging
vandeverontreinigdegrond kanhet onderliggendegrondwater worden beïnvloed,waardoorditwateronbruikbaar wordtvoor
gebruik alsdrinkwater.Opgrond hiervan zijn
interventiewaarden opgesteld waataanhet
grondwater dient tevoldoen.
Intabel 1 zijn destreef-eninterventiewaardenopgenomen waaraan het grondwater
dient tevoldoen.
Oplosbaarlieid vanstoffenbij uitloging
Vonkbeschrijft indeKiwa-mededeling
852'1datdefysisch-chemische situatie tussen
depurechemischestofendemaximaleoplosbaarheid vandezestoffen inwater(zietabel2)
gelijk istestellen.Voorpermeatiedoorkunststof-leidingmaterialen houdtditindatinde
praktijk hetgebruikvan concentratie-niveaus
bovendemaximaleoplosbaarheid onrealistischis.Hetisdusvanbelangdewaardestot
aandemaximaleoplosbaarheid vandeorganischestoffen tehanteren als'worse-case'situatieindepraktijkgevallen, zodatdemaximale
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waarde (ug/1)

Monocyclische aromatische koolwaterstoffen
Benzeen

0,2

Fenol

0,2

30
2000

Tolueen
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen
Naftaleen

0,2

1000

0,1

70

Antraceen
Fenantreen

0,02

5

0,02

5

Gechloreerde koolwaterstoffen
1,2-dichloorethaan
dichloormethaan
tetrachloormethaan (tetra)

0,01

400

0,01

1000

0,01

10

trichloormethaan (chloroform)
Bestrijdingsmiddelen
DDT/DDE/DDD (de som van)

0,01

400

Carbaryl
Carbuforan

0,01

0,1

0,01

0,1

1

0,01

*)niet aantoonbaar
Tabel 1:

Overzichtvandestreef- eninterventiewaarden vanorganischestojjen ingrondwater.

Tabel 2.

Overzicht maximale oplosbaarhcid inwater
van20°C

organische
verbindingen

Maximum
oplosbaarheid
Smax (mg/l)

Monocyclische aromatische koolwaterstoffen
benzeen
tolueen
xylenen
1,3,5,-trimethylbenzeen
ethylbenzeen
propylbenzeen
Gechloreerde koolwaterstoffen
Trichloormethaan (chlorof< >rm)
Tetrachloormethaan (tetra)
Trichloormethaan (tri)
Tetrachlooretheen (per)
1,2-dichloorethaan
1,2-dichloorpropaan
chloorbenzeen
Alifaten
Hexaan

Schadelijke stoffen
I.780
515
190
20
152

60

8.000
800
1.100
150

8.700
2.700
500

9,5

Heptaan
Octaan

3,0

Nonaan
Polycyclische aromatische

045

koolwaterstoffen
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fenol
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aanwezigheid van organische stoffen opgelost
in water, dat in contact staat met de kunststofmaterialen, kan worden geëvalueerd. In tabel2
iseen overzicht gegeven van de maximale
oplosbaarheid van relevante organische
verbindingen in water (Smlx)bij 2o°C.

o,7

In dejaren zeventig bleek dat methylbromide(toegepast alsgrondontsmettingsmiddel in
de tuinbouw) het drinkwater in het Westland
had verontreinigd. Deoorzaak was tevinden in
het permeatiegedrag vande tet plaatse
gebruikte polyethyleenbuizen. Ook kwamen er
klachten overdereuk en smaak van het drinkwater, afkomstig uit kunststofleidingen, die in
deomgeving van benzinestations waren
gelegd.Alsgevolg van dezegevallen van mogelijke permeatievan stoffen door leidmgmaterialcn,heeft Kiwaeengroot onderzoek2!uitgevoerd naar het gedrag vandiverse materialen
bij contact met otganischestoffen in gasvorm
ofin water. Hieruit bleekdat de mate van
chemische aantasting van materialen onder
invloed van verontreinigingen in water, permeatie tot gevolg heeft waardoor de kwaliteit van
het aanwezige drinkwater in het leidingsysteem negatiefwerd beïnvloed. De permeatie
door debuiswand bleekechtersterk afhankelijk
vaneengroot aantal factoren (deze zijn nader
beschreven in degenoemde Kiwa-mededeling).

gevolgen van dit soort absorptie zijn soms van
fysische, soms van chemische aard. Wanneer er
damp doot een kunststof heendringt, blijft de
kunststof zelfgewoonlijk onaangetast. Wat
vaker voorkomt isdat dezwelling van de
kunststof petmeatie veroorzaakt. De mechanischeeigenschappen van het materiaal, als
gevolg van veranderingen in de structuur, kan
in voorkomende gevallen leiden tot een spontane breuk ofscheuring. In andere gevallen
leidt het contact met organische stoffen tot
permeatie alsgevolg van chemische aantasting. Het verschijnsel permeatie wordr
omschreven als het binnendringen van moleculen afkomstig van organische stoffen in een
vast kunststofmateriaal, zoals bijvoorbeeld
polyethyleen (PE),polyvinylchloride (PVC),
polybutyleen (PB)e.a. elastomeren. Bij kunststofmaterialen, diezich onder normale condities in deglastoestand (zoals PVC) bevinden,
kan bij aanwezigheid van veel vluchtige organische verbindingen verweking oprreden. Dit
gebeurt echter alleen in hoge concentraties. In
het geval van kunststofmaterialen, die zich
onder normale condities in de glastoestand
(zoals PVC)bevinden, kan verweking van de
kunststof bij aanwezigheid van veel vluchtige
organische vetbindingen, die in hoge concentraties aanwezig zijn, optreden. In zo'n geval
kan de permeant (vluchtige organische stoffen
tussen de intetmoleculaire ruimten) gemakkelijk diffunderen van de ene positie naar de
andere positie (dezogenaamde pinholes tussen
de starre polymeerketens). De verweking
ontstaat alsde wisselwerkingskrachten tussen
de polymère ketens wordt verminderd als
gevolg van de aanwezigheid van de permeant,
waardoor de afstand tussen de ketens groter
wordt. Hierdoor treedt zwelling op.Door de
interactie (o.a. het 'zwellen') ontstaan opnieuw
intermolucaire ruimten en depermeant kan
nieuwe ketens bereiken. Dit proces zal toenemen in de tijd. Vooral bij buismateriaal treedt
er een stofstroom op,die loodrecht door de
buiswand (de kortste weg)gaat. De hoeveelheid stof(moleculen van de permeant) die per
tijdseenheid en oppervlakte-cenhcid doot een
dwarsdoorsnede van de kunststof buis
permeëert isevenredig met de concentratie
van de permeant aan de buitenzijde van de
buis, deverdelingscoëfficiënt (de oplosbaarheid van de permeant in het buismateriaal en
desnelheid waarmee de permeant door de
kunststof voortschrijdt (de diffusie-coëfficiënt).Deze laatste isookafhankelijk van de
temperatuur van dekunststof, maar omdat
deze degrondwatertemperatuur zal hebben
(10- 15°C)is dit minder van belang.
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Permeatie

1.6

De meeste kunststoffen kunnen vloeistoffen, gassen ofdampen absorberen. Dit
verschijnsel wordt permeatie genoemd. De

82.000

Tenslotte zal een evenwicht ontstaan
tussen de intredende- (buitenzijde buis) en de
uittredende (binnenzijde buis) permeant: er
vindt een continue stofstroom plaats.PVCis
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goedbestand tegenorganischezuren,alcoholenenalifatische koolwaterstoffen. PVCis
echter mindergoedbestand tegen bijvoorbeeld hogeconcentraties aanvluchtigearomaten.Inhetalgemeen isdepermeatiegering bij
relatiefgrote moleculen.
Naaraanleiding vandeproblemen met
hetfenomeen permeatieendebevindingen uit
destudienaarheteffect vanorganische stoffen
ophetpermeatiegedrag van materialen
[1994/1995], heeft KiwaeentweetalKiwabeoordelingsrichtlijnen6)'?)uitgebrachtvoor
installatievankunststofleidingsystemen in
verontreinigde bodem.Nieuweinzichtenen
toekomstigeontwikkelingen (metingen,berekeningsmodellen enleidingmaterialen)
kunnenertoeleidendateeninschalingzal
plaatsvinden vanleidingmaterialen inrelatie
totverschillende(soorten van)bodemverontreinigingen.
Intabel3 iseeneersteaanzetgegevenom
categorieën vanorganischestoffen inrelatie
totmaterialen optestellen.Ditisopeenzodanigemaniergedaandatinzicht wordtverkregenindemaximale toelaatbare concentratie
aanorganischestoffen bijgebruikvan
verschillende marerialen.
Hetisechter onwaarschijnlijk datde
genoemdeconcentraties indepraktijk zullen
voorkomen.Dewaarden intabel3 zijnverkregendooronderandereuit tegaan vande
meestongunstigesituatiezoalsomschreven in
deBeoordelingsrichtlijn BRI1(545(6)voor
polyetheen-leidingmaterialenvoorhettransportvandrinkwater door verontreinigde
grondenvoorBRL-K532(7) voorglasvezelversterkteepoxy-leidingsystemenmetgewikkeldebuizen.Tezienisdatbuizenvolgens
BRL-K545minder bestandzijn tegengechloreerde koolwaterstoffen en -fenolen.
Toegestane kunststof materialen
Kiwageeft beoordelingsrichtlijnen uit
voormaterialen.Indezerichtlijnen zijn alle
relevanteeisenopgenomen diedoorKiwaals
grondslagwordengehanteerd voorde afgifte
eninstandhouding vaneenKiwa-certificaat
voorkunststof-leidingsystemen. Datgeldtook
voorrichtlijnen voortransport vankouden
verwarmd drinkwater doordergelijkesystemenenvoor(eventueel)toegepaste mantelbuizen.Alleonderdelen vandekunststofleidingsystemen dieincontact komenmet
drinkwater moeten toxicologisch goedgekeurd
zijnvoordemaximalegebruikstemperatuurIÊ).DeKiwa-kwaliteitsverklaringgeldt
vooreensysteeminzijn geheelenisomschrevenalseenAttestmet productcertificaat.
Devolgendekunststofmaterialen zijn in
dezebeoordelingsrichtlijn beschreven.
Matrixmaterialen
Dematrixmaterialen voorpolymeercom-

maximumtoelaatbareconcentraties(ug/I)ingrondwater.
Organische verbindingen

Polyetheen (PE)

homogeen

Monocyclischearomatische
koolwaterstoffen
benzeen
tolueen
xylenen
1,3,5,-trimethyl-benzeen
ethylbenzeen
propylbenzeen
Gechloreerde
koolwarerstoffen
Trichloormethaan(chloroform)
tetrachloormethaan(tertra)
trichloormethaan(tri)
tetrachlooretheen(per)
1,2-dichloorethaan
1,2-dichloorpropaan
chloorbenzeen
Alifaten
Hexaan
Heptaan
Octaan
Nonaan
Polycyclischearomatische
koolwaterstoffen
naftaleen
anthraceen
fenanthieen

Fenol

rubber Glasvezel versterkte
ring
kunststof(GVK)

PVC

met
barrièrelaag

homo-

9

5
178.000

1.000.000

1.780.000

515.000

51.500

515.000

515.000

190.000

19.000

190.000

190.000

20.000

2.000

20.000

20.000

152.000

15.000

152.000

152.000

60.000

6.000

60.000

60.000

8.000.000

1.780.000

10

10

6.800.000

800.000

100.000

680.000

80.000

100.000

800.000

935.000

110.000

100.000

1.100.000

130.000

15.000

100.000

150.000

7.395.000

87.000

100.000

8.700.000

2.295.000

270.000

100.000

2.700.000

425.000

50.000

500.000

500.000

9.500

9.500

3.000

3.000

700
450

700

100

100

9.500
700

2-375
750
175

45O

110

3O.OOO

15.000

30.000

30.000

I.3OO

1.300

1.300

I.60O

650
800

8.5OO.OOO

1.000.000

3.000

5

23.000

met
barrièrelaag

450

5

23.000

1.600

1.600

1.000.000

10.000.000

Opmerking:degegevenwaardes zijn inrelatiemetdewaardesintabel 2.

Tabel3.

Overzichtvandemaximaalgeoorloofdeverontreinigingeninrelatietotdekeuzevankunststof-leidingsystemen.

posietenbestaan uit thermoplasten enharders.Ongeveer95procentvandecomposietendieindehandelzijn, heeft eenmatrixvan
thermohardend materiaal(epoxy).Erisechter
eensterkeopkomstvanglasvezelbewapeningsmateriaal.
Polyvinylchloride
StijfPVC(zonderweekmaker)isbijna
sterkenstijfgenoegomvooreentechnisch
plastictekunnendoorgaan.Hetisthermoplastisch,goedverweekbaar,goedomvormbaarenheeft voordemeeste verontreinigingeneenlagepermeabiliteit. VoorPVCgeldt
echterdatbij 10 tot25procentvandemaximaleoplosbaarheid vanaromaten engechloreerdealifaten verwekingoptteedt,waardoor
depermeabiliteit extreem toeneemt.
Polyallomeren
Polyallomerenzijn kristallijne copolyme-

ren vanolefinen (onverzadigde koolwaterstoffen).Eenpolyallomeer iseenblokpolymeer
vanpolyetheen enpolypropecn.Deeigenschappenvariërendoordelengtevandepolyetheen-enpolypropeenblokken indeketen.
Eenhogeknstallisatiegraad leidttoteenhoge
verbuigingsweerstand. Voorpolyetheengeldt
datbijeenlaagconcentratieniveau aanorganischestoffen alpermeatiekanoptreden.Het
materiaalisechterwelchemisch resistent.
Thermoharders
Thermoharders bestaaneveneensuitzeer
lange,inelkaarverwardemolecuulketens,die
echterdoordwarsverbanden niet terug
kunnen komenindeplastischetoestand.De
combinatievanglasvezelenhars(dethermoharder)zorgt hiervooreenproducrmetgoede
mechanischeeigenschappen.Doorhet ruimtelijke netwerkvandwarsverbanden tussende
H 2 0 | 71999
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^ ^ . » • " ' " m o l e c u u l k e t e n s ispermeatie, zoals dat bij
thermoplasten optreedt, bijna niet mogelijk.
Het materiaal heeft dus een zeer hoge impermeabiliteit. Ook blijkt het materiaal op
langere termijn niet te worden aangetast door
organische stoffen.
Elastomeren
Elastomeren zijn polymeren met rubberachtige eigenschappen. Elastomeren bestaan
uit zeer lange in elkaar verwarde molecuulketens, die door het zogenaamde vulkaniseren
(met zwavelbindingen) dwarsverbanden
aangaan. Door de zeer lage interne weerstand
blijft het mogelijk het materiaal (niet blijvend) te vervormen. Rubber wordt in verbindingen toegepast om de waterdichtheid te
garanderen. In debestaande (Kiwa-gekeurde)
verbindingsconstructies zal het bodemwater
altijd tot aan de buitenzijde van de afdichtingsrmg komen. Ondanks de dwarsverbanden tussen de ketens blijken rubbers zeer
permeabel tezijn voor organische moleculen.
Tevens kan op termijn degeneratie optreden
onder invloed van de verontreiniging, war
tenslotte ook de waterdichtheid van de
verbinding zal verminderen.
Bij het gebruik in veronrreinigdc grond
moet kritisch gekeken worden naar de lange
termijneigenschappen en de taaiheid.
Erzijn een aantal kunststof-leidingsystemen speciaal geschikt om (ook) te worden
toegepast in vervuilde grond. Voor het permeatiegedrag wordt zowel de buis,de fitting als
de verbinding door Kiwaop specifieke groepen
van verontreinigingen getest (leidraad Kiwa-d
gaat hier dieper op in).
Voorde keuze van kunststof-leidingsystemen in verontreinigde grond zijn de volgende
items van belang om een goed beeld te krijgen
over de opbouw van het systeem.
De binneniaacj
De binnenlaag van de buis heeft als voornaamste functie het weerstaan van de mechanische belastingen gedurende tenminste
5ojaar.
Barrièrelaag
De functie van de barrièrelaag in het
kunststof-leidingsysteem isde permeatie van
(alle soorten) verontreinigingen door de buiswand in het drinkwater zodanig te verhinderen, dat ook na 50jaar geen gevaar bestaat
voor de menselijke gezondheid1'. Een aantal
van de meest permeabele en/of schadelijke
verontreinigingen worden samen met hun
maximaal toegestane concentratie in relatie
tot de barrièrefunctie van de leidingsysteemtypen in tabel 3genoemd.
De beschermingslaag
Voorde buitenste laagvan de leiding, die
in contact komt met het grondwatet, geldt in
ieder geval dat deze chemische resistentheid
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moet bieden tegen de schadelijke invloed van
de aanwezige verontreinigingen. De beschermende functie van de buitenlaag zorgt dat het
grondwater niet in direct contact komt met de
batrièrelaag. Natuurlijk moet de buitenlaag
ook voorkomen dar van buirenaf scheuren of
gaten kunnen ontstaan in de barrièrelaag
(bijvoorbeeld tijdens de installatie).

Verbindingen
Elk leidingsysteem bestaat uit een combinatie van buizen, fittingen en verbindingen. Is
het niet te vermijden dat verbindingen zich
(tenslotte) ook in de verontreinigde grondlocatie bevinden, dan geldt ook hier dat via de
verbinding geen schadelijke stoffen het drinkwarer mogen bereiken. In ieder geval ishet af
te raden om verbindingen met enkelvoudige
rubberringen toe te passen (onafhankelijk van
het buis- en fittingmateriaal). Ten aanzien
van kunststofleidingsystemen voor gebruik in
grond met organische verontreinigingen, zijn
in principe slechts debeide door Kiwa goedgekeurde typen leidingsystemen geschikt om als
compleet systeem te voldoen aan de gestelde
eisen volgens de Richtlijn van de Hoofdinspecteur van deVolksgezondheid (tabel2).

basisstuk de Kiwa-BRL,waarin de uitgangspunten voor de keuzes en de eisen voor deze
toepassingen aan bod komen.
In het geval dat verontreinigingen zijn
aangetroffen in een leidingtraject dat niet gesaneetd zal worden, moet voor dekeuze van her
kunststof-leidingsysteem in ieder geval
antwoord worden gegeven op de volgende vier
vragen: Kan deveronrreiniging door de kunststofpetmeëren? Isde verontreiniging
chemisch resistenr voor (bepaalde) kunststoffen? Wat isdeaangetroffen concentratie van de
verontreiniging? Moeten in de bodemverontreiniging verbindingen worden aangebracht?
Bij twijfel ishet aan te raden om te kiezen voor
sysremen die door Kiwagekeurd zijn6)^'.
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Toegestaan
Onder Kiwa-keur worden voor drinkwater
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