PLATFORM

Waaromisdesorptievan
organischestoffenuit
sedimentvaaktraaaenwat
betekentdit?

mechanisme bekend is,zou aan de hand van
eenvoudig tebepalen sediment- en contaminanteigenschappen ingeschat kunnen worden
in hoeverre een verontreiniging nog afgegeven
kan worden aan de waterfase. Over het mechanisme van trage desorptie begint steeds meer
bekend te worden. De meest waarschijnlijke
hypothese isdat zich opmicroschaal open
ruimtes in het organisch materiaal van sediment bevinden, en dat decontaminanten vast
komen tezitten in dezegaten. Desorptie is uit
zulke gaten dan erg traag, hetzij door de grote
afstand dieafgelegd moet worden vanuit het
gat tot aan de rand van het organisch materiaal, hetzij doordat de verontreiniging moeilijk uit het gat zelfkan komen.

DRS. GERARD CORNELISSEN,RIZA

Van oudeorganische verontreiniging komt vaak
50 tot99procent maar traag vrij uit sediment.
Dit komt omdat dezeverontreinigingen sterk
gehecht zijn aan specifieke plaatsen in humusachtige structuren binnen de sedimentdeeltjes.
De verontreiniging wisselt dan moeilijk uit met
oppervlakte- enporiewatcr, en levert misschien
minder risico'sop.
Hydrofobe organische microverontreinigingen zoals PAK's,PCB's, chloorbenzenen,
sommige bestrijdingsmiddelen en minerale
olie vertonen een sterke neiging zich te concentreren in sediment. Vooral in dejaren '60,
'70en '80zijn veel vandeze stoffen in de
Nederlandse waterbodem terechtgekomen.
Door emissiereducties isdewaterkolom tegenwoordig een stuk schoner dan enkele decennia
terug. Deverontreinigingen in de waterbodem
zijn echter noggrotendeels aanwezig. Het is
belangrijk om te weten wat de milieuhygiënische risico's zijn van deze stoffen.
Sediment wordt beoordeeld opgrond van
de klasse-indeling. Deze klasse-indeling is
gebaseerd op normen voor individuele verbindingen in sediment, die op hun beurt via het
evenwichtspartitiemodel weer afgeleid zijn uit
waternormen. Dehuidige sedimentnormen
zijn berekend uit waternormen door deze te
vermenigvuldigen met sediment-water verdelingscoëfficiënten uit studies met een korte
contacttijd (enkele dagen) tussen sediment en
verontreiniging.

Dit heeft allerlei gevolgen:
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Om desorptie te meten hebben we de
'Tenax-scheitrechter-methode'ontwikkeld.
Deze methode is momenteel de meest werkbareen betrouwbare methode voor het meten
van trage desorptie. Het principe van de
methode isdat Tenax (een poederachtig
hydrofoob polymeer) de waterfase snel en volledig contaminantvrij houdt. De snelheid van
desorptie wordt in dat geval volledig bepaald
door het vrijkomen uit het sedimentdeeltje.
Op deze manier kunnen de processen in het
sedimentdeeltje en de mate van trage desorptie worden bestudeerd. Dezemethode is
beschreven in een recente publicatie (Cornelissen 1997a).

opname door vissen en wellicht ook door
sedimentbewonende organismen is kleiner dan verwacht (dit laatste wordt
momenteel onderzocht in een project bij
het R1TOXin Utrecht);
verontreiniging blijkt niet volledig afgebroken tekunnen worden door bacteriën;
-

de contaminantfluxen naar grondwater
zijn kleiner dan verwacht (dit wordt
momenteel vooreen specifieke locatie
gemeten in een project van PJZAenRWS
Zuid-Holland).

Een karakteristieke desorptiecurve staat in
afbeelding 1. Desorptiecurves blijken goed
beschreven te kunnen worden door een model
met twee sedimentfasen: een snel (steile deel
in afbeelding 1)en een traag (vlakkere deel na
20-40uur) desorberend sedimentcompartiment van waaruit deverontreiniging met een

Het zou dus belangrijk kunnen zijn om
dit procesvan trage afgifte ofdesorptie mee te
nemen in waterbodemnormen en in modellering van waterkwaliteit. Het isookvan belang
om teweten waatom de desorptie van 'oude'
vervuilingen zo traag verloopt. Immers, als het

Afb. 1

Desorptiecurvevoorjluorantecnuitnvecveldsedimenten.Erbestaateenduidelijkverschiltussendenveesedimenten:deéénheefteentratje/racrierond30procent(driehoeken),deanderrond90procent(vierkanten).De
getrokkenlijnenzijnberekendmethet weccompartimentenmodel.
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In dejaren '90bleek dat voor veel sedimenten een aanzienlijk deelvan de in het veld
aanwezige verontreiniging slechts traag wordt
afgegeven aan water, en dat dit sterker het
geval is naarmate de verontreiniging langer
aanwezig is (Cornelissen 19972, Pignatello
1996).Daardoor zijn concentraties in het
oppetvlaktewater en in het poriewater dat in
contact staat met vuile sedimenten vaak lager
dan verwacht op grond van de korte-termijn
verdelingscoëfficiënten die in de normstelling
zijn gebruikt. (Cornelissen 1997b).

Meten van trage desorptie

de klasse-indeling isgeen absolute maat
voor het milieuhygiënische risico, maar
geeft alleen een indicatie van het maximale risico;
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bepaaldesnelheidsconstante desorbeert.Snelheidsconstanten vantragedesorptieblijken in
deordevano.ooiperuur teliggen(o.iprocent
peruur). Ditkomtovereenmeteen halfwaardetijd vanongeveereenmaand.Datlijkt kort,
maardatkomtvooraldoordatde waterfase
volledigleeggehouden wordt.Indenatuur
gebeurtditniet,maarindeexperimentenis
ditwelnodigomdeprocesseninhetsedimentdeeltje goedtekunnenbestuderen.Traag
desorberendefracties liggen vaakrondde10à
40procentvoorsedimenten nakortecontacttijd (weken)metcontaminanten ophet lab,en
kunnenoplopen tot 50à99 procentvoorsedimenten diealtientallenjarengeledenverontreinigdzijn.Ineenaantalgevallen, bijvoorbeeldinaanwezigheid vanveelolie,zullende
tragefracties echternietzoveropkunnen
lopen;hieropwordtnogteruggekomen.
Relevantie van trage desorptie
Hoerelevantzijn detragefracties (desorberend merongeveer0.1 procentperuur)voor
watergehalten enafbraak doormicro-organismen?
Tenaanzienvandewatergehalten hebben
weeenvergelijkinggemaakrtussen traag
desorberendefracties enfracties dieniet
beschikbaarzijnvooruitwisselingtussensedimentenwater(Cornelissen 1997b). Het hierbij
gebruiktesediment wasafkomstig uitde
havenvanDelfzijl endebestudeerde stoffen
waren(inhetveldaanwezig) 1,3-en 1,4dichloorbenzeen(1,3- en1,4-DCB)enhexachloorbenzeen (HCB).De sedimentgebonden
contaminantfracties dienietuitwisselen met
waterzijn bepaalddoorporiewaterensedimentteanalyseren opgehaltesDCB enHCB.
Deporiewatergchalteswaren lagerdanverwachtopgrondvankorte-contacttijd verdelingscoëfficiënten. Ditbetekentdateendeel
vandeinhetsedimentaanwezigestofnietin
evenwicht ismethetwater.De fractie dieniet
bepalend isvoorhetgehalteinwaterkonberekendwordenuit hetverschiltussendeverwachteporiewaterconcentraries endewerkelijkgemeten waarden.Dezefracties verschildennietsignificant vandegemeten traag
desorberendefracties.Ditbetekentdatde
traagdesorberende fracties dezelfde zijn alsde
fracties dienietbeschikbaarzijn vooruirwisselingtussensedimentenwater.
Tenaanzienvanafbraak doormicro-organismen hebben wegevondendatdetragefractienietafgebroken kanwordendoormicroorganismen ingrootschaligebioremcdiaties,
metanderewoordenalleendesneldesorberendefractie isinredelijke tijd aftebreken
(Cornelissen 1998a).Ditisvastgestelddoor
metingvansnelleentragefracties vanPAK's
voorennabioremediatie,vaneendrietalsedi-

menten.Desnellefracties warensterk afgenomen tijdens dereiniging,terwijldeabsolute
groottevandetraagdesorberende fracties
onveranderd bleef Ditbetekentdateenstofin
sediment aantweevoorwaarden moetvoldoen,wildezeafbreekbaar zijn:hij moetsnel
desorberendzijn, enhij moetafgebroken kunnenwordendoordeaanwezigemicroorganismen.Doormetingvandesneldesorberende
fracties kandusafbreekbaarheid voorspeld
worden.
We wetennognietzekerinhoeverretrage
fracties opgenomen kunnenwordendoorsedimentbewonendeorganismen.Hetantwoord
opdezevraagisgrotendeels bepalend voorde
invloeddietragedesorptieheeft opderisico's
vanoudeverontreiniging.Als trage fracties
nietopneembaarzijn,betekentditdatoude
vervuilingmindergevaaroplevertdanvcrwachropgrond vantotaalgehaltes.Omdatde
tragefracries ookalnietuitwisselen metde
waterfase,zoudit inhoudendattrage fracties
wellichtnietgereinigd hoeven teworden.
Vooreenaantalsedimenten,zoalsinhetKetelmeerofindehavenvanMiddelburg,zijn
tragefracties boven90procent waargenomen.
Voordezesedimentenzouditduseenbeperkingvandeinspanningkunnen betekenen.
Aandeandetekantishetmogelijkdat'sedi-
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ment etende'bodembewoners instaatzijnde
sedimentdeeltjes zodanigaftebrekendatook
detraagdesorberende fracties beschikbaar
komenvooropname.Indatgevalzouervoor
dezeorganismengeensprakezijn vaneenverkleiningvanrisico'sdoortragedesorptie.
De oorzaak van trage desorptie
Sedimentdeeltjes zijnopgebouwd uitverschillendegedeelten,waarvande belangrijkste
hetorganische(humus-)deelendeminerale
matrixzijn.Omvasttestellenwelkdeelvan
hetsediment hetmeestvanbelangis voorhet
tragevrijkomen vanstoffen, hebbenwe
metingengedaanaandetrage desorptievan
HCBuitOostvaardersplassensediment meten
zonderorganischmateriaal.Dezemetingen
latenziendatdeptocessendietengrondslag
liggenaantragedesorptie,zichafspelen inhet
otganischmateriaalvanhetsediment(Cornelissen19
Ommeertewetenoverdeeigenschappen
vandetrageendesnellefractie, hebben we het
volgendeexperimentuitgevoetd.In redelijk
hogeconcentraties istrichloorbenzcen(TCB)
toegevoegdaan Oostvaarderplassensediment.
Metdesorptie-experimenten zijn snelleen
tragefracties bepaald.Hetblijkt datdesnel
desorberendehoeveelheidlineair toeneemt

Snelentraag desorberendesedimentgehaltes TCBaisJunctie van de waterconcentratie, terwijl detraa^
desorberende hoeveelheid met-lineair stijgt
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met toenemende concentratieTCBin water; de
traag desorberende hoeveelheid neemt daarentegen niet-lineair toe,en nadert asymptotisch
tot een maximum (afbeelding 2).Dit maximum isde maximale capaciteit van het trage
sedimentcompartiment, en kan bepaald worden door het fitten van decurve met een Langmuir sorptie-isotherm (eenbeschrijving voor
sorptic op specifieke plaatsen).Uit deze analyseblijkt dat demaximale trage sorptiecapaciteit van TCBin Oostvaardersplassensediment
ongeveer 900mg/kg OCis.

temperatuur).Dedesorptiecurve van PCB-30
in aanwezigheid en in afwezigheid van PAKen
oliestaat in afbeelding 3.Erblijkt veel meer
traag desorberende stofte zitten in het sediment waaruit PAKen olie zijn verwijderd (de
trage fractie neemt toe van 5procent naar
69procent),dus deaanwezigheid van grote
hoeveelheden olieen/ofandere contaminanten (boven de tragesorptiecapaciteit) belemmeren de vorming vaneen trage fractie en verhogen daarmee mogelijk de risico's van de verontreinigingen.

Het feit dat detrage sorptie-isotherm zo
goed gefit kan worden met de Langmuirvergelijking geeft aan dat trage sorptie plaatsvindt
opspecifieke plaatsen in het organische materiaal.Snelle sorptie isdan een soort 'oplossen'
van de stoffen in het organisch materiaal.We
denken dat de trage sorptieplaatsen een soort
gaten, legeruimtes zijn in het organisch
materiaal, analoog aan harde, glasachtige
polymeren waarin de ketens behoorlijk
inflexibel zijn en waarin zulk soort gaten
voorkomen.

Kortom, weweten dat organische microverontreinigingen zich anders over sediment
en water verdelen dan aangenomen in de
normstelling. Dit komt door de aanwezigheid
van trage fracties en diekunnen weook goed
meten. Om zeook te kunnen voorspellen
weten we nog niet genoeg.Trage fracties wisselen niet snel uit met dewaterfase en zijn dus
niet bepalend voor contaminantgehalten in
water, en zezijn met snel beschikbaar voor
micro-organismen. Voor sedimentbewonende
organismen kan hooguit vermoed worden dat
trage fracties niet ofslechts langzaam opgenomen kunnen worden, f

Effecten van olie in sediment
Het feit dat het trage compartiment maar
eenbeperkteopnamecapaciteit heeft, kan consequenties hebben voor zwaar vervuilde sedimenten, zeker alsergrote hoeveelheden mineraleolie aanwezigzijn. Er kan competitie
optreden tussen deverschillende soorten contaminanten bij de bezetting van de sorptieplaatsen. Dit hebben weonderzocht door sediment uit dePetroleumhaven (waarin ongeveer
1000ppm PAKen 10.000ppm olie) te incuberen met PCB-30(dezestofis niet aanwezig in
het veldsediment), en dit ook te doen voor hetzelfde sediment waaruit PAKen olie verwijderd waren zonder verder het sediment te veranderen (door een Tenaxdesorptie bij hogere

Ajl).3.
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