PLATFORM

Iseenverbeteringvande
metaalnormenvoorde
waterbodemsmogelijk?
P A T R I C K V A N B E E L E N , RIVM
W I L L I E P E I J N E N B U R G , RIVM
G E R A R D V A N D E NB E R G , RIZA

Metaalnormen voordewaterbodemszijnajgeleid metbehulpvandeevenwichtspartiticmethode.Aan
deze methodeklevenbezwaren.DemeestewaterbodemsinNederland bestaan namelijk uitanaëroob
sediment.Overhetalgemeenissprakevaneenvoortdurendefluxvanzink(gesorbeerdaanvastedeeltjes) inthetoppervlaktewater naarhetbovenstedeelvan hetsedimentenvervolgensviadiffusie naar
hetonderliggendeanaërobesediment.Doordat voortdurend nieuwsedimentbezinkt,leidtdevoortdurendefluxvanzinkniettotoneindig hogezinkconcentraties inhetsediment.Inanaëroobsediment
speeltnaastdesorptievanzinkaan vastedeeltjes ookdeprécipitaticvanzinkmetsulfide eenbelangrijkerol.Departitiecoëfflciënten vanzinktussensedimentenoppervlaktewatervariërenenorm. Een
betrouwbare methodeomhettotaalgehalte vanzinkteberekenen uitdeopgelosteconcentratiemet
behulpvanfvsisch-chemischeparametersontbreekt. Hieruit wordtdanookgecoucludeerddatde evenwichtspartitiemcthodcoverhetalgemeen metbruikbaar isvoorhetafleiden vanscdimeiituormcn van
metalen uitaquatische normen.I letis aan tebevelendemetaalnormen voordewaterbodemsopecu
overeenkomstige manieraf teleidenalsdievoordeInudbodems.Voorenkelemetalenzijn uuvoldoendetoxiciteitsgegcvensmetm hetsediment levendeorganismen beschikbaar.
Deevenwichtspartitiemethode wordt
gebruiktomuiteenopgelosteconcentratiein

H«,gearqgvanzinkinaquatischeecosystemen.

ZnCI

ZnS

hetwater,eenconcentratie inhetsedimentof
indebodemteberekenen.Ditgebeurtmet

behulpvaneen evenwichtspartitiecoëfficiënt.
Opdezemanierwerdenuit kwaliteitsnormen
voorwaterovereenkomstige kwaliteitsnormen
voorbodemofsedimentberekend.Inderapporten vandeGezondheidsraad,deTechnische
CommissieBodembescherming, hetRIVMen
inwetenschappelijkepublicatieswerdgesteld
datdetoepassingvandeevenwichtspartitiemethodevoorhetafleiden vanmetaalnormen
voordewaterbodemsnietgoedmogelijkwasii.
Ditiseenredengeweestomdeevenwichtspartitiemethode nuookteevalueren
vooreenmetaalinsedimenten.Hiervoorwerd
eenliteratuuronderzoek verrichtmetalsvoorbeeldhetmetaalzinkmetalsbelangrijkste
vragen:
Waardoorwordthetgedragvanzinkin
aquatischeecosystemenbepaald?
Isdeconcentratievanzinkinoppervlaktewaterinevenwichtmetdeconcentratiein
anaëroobsedimentofiserzeldenevenwichteniseroverhetalgemeeneen flux
vanzinknaarofuithetsediment?Immers
zonderevenwichtgeldtdeevenwichtspartitiemethode niet.
Watisdevariatievan partitiecoëfflciënten
vanvrijzinktussen oppervlaktewater en
anaëroobsedimentonder laboratoriumenveld-omstandighedenenhoeworden
dezepartitiecoëfflciënten beïnvloeddoor
fysisch-chemische parameters?
Wat bepaalt het gedrag van zinkin
aquatische ecosystemen?
Spcciaticvanzinkin oppervlaktewater
Afbeelding 1geeft eenvoorstellingvande
speciatievanzinkineenaquatischecosysteem
meteenwaterbodemmeteenanaërobelaag.
Linksishetneerslaanenopwervelenvanzink
gebondenaangesuspendeerdedeeltjes inhet
wateraangegeven.DeNederlandsewaterbodemszijnvaakergheterogeen vansamenstelling,waardoordegehaltenvanvervuilende
stoffen inhetsediment vanplaatstotplaats
sterkkunnen wisselen.Dealgenbloeiinde
Westerscheldeisinstaatomhet zinkgehalte
inhetoppervlaktewater tedoendalen,omdat
dealgenzinknodighebbenvoorhungroeien
omdatzedezuurgraad verlagendooropname
vankoolzuur.Daarnaastkandeconcentratie
vanzinksterkwisselendoorveranderingenin
hetemissietempoenhetdebietvanderivier.
Dediffusie vanzinkuiteenvervuildewaterbodemnaarhetoppervlaktewater levertoverhet
algemeeneenzeerkleinebijdrageaandetotale
zinkvervuiling(opgelostengebondenaan
gesuspendeerdedeeltjes) inhetoppervlaktewater.Hetopwervelenvanvervuild sediment
isveelbelangrijker. Deevenwichtspartitiecoëfficiëntenzijn afhankelijk vanhetvoorkomen
vanspecifiekezinkverbindingen en-complexeninhetbetreffende water5i.
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Vastleggen van zink onder invloed van sulfide
Bijdeanaërobe afbraak van organisch
materiaal worden H2S,Zn2+en Fe2+ gevormd
die omgezet worden in ZnSen FeSofFeS2.Bij
het toetreden van zuurstofaan het sediment
worden MnSen FeSsnelgeoxideerd en kunnen
ZnSen uiteindelijk ookFeS2geoxideerd
worden, waarbij zink vrijkomt en Fe 2 0 3 en
sulfaat gevormd worden.Wanneer de afbraak
van organisch materiaal toeneemt, wordt het
zuursrofsnel opgebruikt en kan sulfaat weer
worden gereduceerd tot sulfide waarbij het
zink weer wordt omgezet in sphaleriet. Het
vrijkomen vanzink hangt dus afvan de hoeveelheid sulfide (uitgedrukt als'acid volatile
sulfide' (AVS))en de hoeveelheid metalen (uitgedrukt als'simultaneously extracted metals'
(SEM)).Wanneer meer metaal werd toegevoegd danAVS beschikbaar was in een vervuild
sediment, dan kwamen metalen vrij in de
volgorde ijzer, zink,cadmium en koper.
Wanneer hetAVS-gehaltedaalde door het
toevoegen vanzuurstofaan sediment uit de
kromme Rijn, dan kwamen zink en cadmium
vrij, terwijl nikkel,looden koper gebonden
bleven2).HetAVS-gehaltein 21Nederlandse
sedimenten varieerde van minder dan 0,1tot
50nmol/g sediment dtooggewicht en varieerdemet dediepte van het sediment en met het
seizoen1)''»)'?).Deze variaties kunnen te maken
hebben met de hogere afbraak van organisch
mareriaal bij hogere temperatuur en met het
optreden en afsterven van algenbloei, waarbij
eengrotestroom organisch materiaal op het
sediment neerslaat en dus het AVS-gehalte kan

A/b.2:

Samenvattend kan gesteld worden dat het
gedrag van het essentiële element zink in
aquatischeecosystemen ingrote mate bepaald
wordt doordegroei van algen in het oppervlaktewater en dezuurstofconsumprie van
bacteriën in het sediment. Op hun beurt zijn
dezefactoren weer afhankelijk van het seizoen
en de lokale omstandigheden.

Zinkconcentratie in oppervlaktewater in evenwicht met de concentratie in anaëroob sediment?
Sorptie-evenwichten kunnen beschreven
worden door onderstaande vergelijking, met
een evenwichtspartitiecoëfficiënt (Kd)uitgedrukt in liter/gram. Dezewordt berekend door
de concentratie van zink gebonden aan devastedeeltjes (Csuitgedrukt in milligram zink
per kilosediment ofgesuspendeerd mareriaal)
tedelen door deconcentratie van zink in de
waterfase (Cwuirgedrukt in microgram zink
per liter water):
Kd= Cs/Cw
In degemeten Kd-waarden van zink
bestaat veelvariatie,omdat dezeafhangen van
desamenstelling vandevaste fase,de zuurgraad en deopgeloste stoffen in de waterfase.

Eenillustratievanietheoretische evenwichtsrelatiestussendewaterconcentratie(in mg/liter)enhetsedimentgehalte(inmg/kg)vanzink.HetmodelKdgee/taanhoeieconcentratiemhetsedimentwordtbepaald
doordeconcentratieindewaterfasewanneeriesorptievergelijkinggeldtmeteen relatie/lageKdvan
2liter/gram.HetmodelKd+geejt aanwatergebeurtalsKd=200liter/gram. Hetmodel Frgeeftaanwater
gebeurtalsKf=200liter/gramenn=0,7enieFreundlichvergelijkmggeldt.HetmodelAVSgeeft aanwater
gebeurtalsvoldoendeAVSaanwezigisom 1000mgZn/kgsedimentneerteslaan.WanneerhetAVS isuitgeput,geldtdesorptievergelijking weer(hiergetoondmetKd=2liter/gram).
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toenemen. Daarnaast kunnen stromingen zorgen voor eengrote toevoer vanzuurstof, waardoor hetAVS weer kan afnemen. Daling van
temperatuur kandeconsumptie van zuurstof
doordebacteriën in het sediment verminderen,waardoor hetAVS-gehalteook inde winter
kan afnemen1»).
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Bij hogerezinkconcentraties kan de vaste stof
verzadigd raken, waardoor deeffectieve sorptie
afneemt. DeFreundlich isotherm beschrijft dit
procesals volgt:
Cs= KfCw"
DeFreundlich constante Kfis vergelijkbaar met deevenwichtspartitiecoëfficiënr Kd.
Dewarerconcenrrarie Cwwordt in dezevergelijking verheven tot demacht n.Wanneer n =r,
isdesorptie isotherm Kf= Kd,maar meesralis
deze waarde kleiner dan 1,waardoor de sorptie
afneemt bij hogere waterconcentraties. Het
neerslaan ofin oplossing blijven van kristallen
kan beschreven worden met het oplosbaarheidsproductKs:
Ks=(Zn2t)* (S2-)
Afbeelding 2geeft alsvoorbeeld een hypothetische situatie aan waarbij de zinkconcentratie gelijk isaan Cwuit deeetste twee formules.Hierbij wordt geen rekening gehouden
met de verschillende opgelosrecomplexen van
zink.Afbeelding 2 illustreert het verschil tussen sorprie-reacties (derechre lijnen) en een
precipitatie-reactie(dekromme lijn).Het valt
op dat deconcentratie van zink gebonden aan
devastedeeltjes Csen ookde hoeveelheid ZnS
in het sediment niet in de formule voorkomen.
Voorprecipitatie-reacties doet het erdus niet
toe hoeveelzink in het sediment aanwezigis.
Het enige wat van belang is,isde beschikbare
concentratie sulfide dieover het algemeen
wordt uitgedrukt alsAVS.
Inafbeelding 2zien wedan ookdat zowel
bij destreefwaardeconcentratie vanzink van
0,0029a ' s bij het MTRvan0,0094 milligram
opgelost zink per liter een bijbehorende concentratie van 1000milligram zink per kilo
sediment berekend wordt.Dit is ruim boven
destreefwaarde, het maximaal toelaatbaar
risiconiveau endeinrervenriewaarde van
respectievelijk 140,620,of720 milligram zink
per kilosediment8).
Afbeelding 2 laarduidelijk zien dat precipitatie van zink doorAVS fundamenteel verschilt van desorptie van zink aan sediment. In
het concentratiegebied tussen de0,001 en 0,1
milligram zink per liter blijft het gehalte aan
zink in het sediment nagenoegconstant wanneet voldoendeAVS aanwezig is.Onder deze
omstandigheden kan zelfs bij relatieflage
zinkconcentraties in het water,steeds meer
zink aan het sediment gebonden raken.
Het isduidelijk dat indemeeste gevallen
geen adsorprie-evenwicht bestaat tussen de
concentratie van zink in het oppervlaktewater
en anaëroob sediment. Over her algemeen
loopt een flux van zink van het oppervlaktewater via heroppervlak van hersediment naar
het onderliggende anaërobe sediment.
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Tabel 2.

De partitiecoëfficiënten van zink in aëroob of anaëroob sediment.
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Tabel 1.

De parririecoëjficiënten van zinkin oppervlaktewater metgesuspendeerde deeltjes of
aan het oppervlak van het sediment.

Variatie van partitiecoëfficiënten
van zink
Nederlandsoppervlaktewater ensediment
Dezevariatiewerdonderzochtdoormiddelvanliteratuuronderzoek naardepartitiecoëfficiénten vanzinkinNederlandseoppervlaktewaterensedimenten.Tabel 1geefteen
overzichtvandegerapporteerde partitiecoëfficiéntenvanzinkaanhet gesuspendeerde
matetiaalenhetoppervlakvanhetsediment.

zinkvan2eneenmaximalewaardevan316
liter/gram aanwaartussen inderdaad ookveel
studiesuitdetabellen 1 en2vallen.UitzonderingenzijneenzeerlageKd-waardevan
1liter/gram aanhetoppervlakvanhetsediment^entweezeerhogeKd-waardenvan 1560
liter/gram')engroterdan 1345liter/gram*).
Samenvattend kangesteldwordendatde
variatievanpartitiecoëfficiënten vanzinkgroterisdaneenfactor 100.Onderanaërobe
omstandigheden wordensoms partitiecoëfficiëntengroterdan 1000liter/gramgevonden.
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