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ZWARE METALEN IN HET GRONDWATER: PYRIETOXIDATIE E N
DESORPTIE (2)

aan metaaloxides en organische stof Naast deze
database kunnen reactiesenbijbehorende reactiesnelheden (kinctiek)door degebruiker zelf
worden ingevoerd. Deoxidatiereactiesen
reactiekmetiek van pyrietzijn hier ineen apart
kader aangegeven.

Modellering oxidatieproeven

Resultatengeochemisch.
modelonderzoekOostrum
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Met deoxidatieproeven van pyrictlioudcud sediment met zuurstof enwaterstofperoxide [zievoorbaande pagina's) isaangetoond datzware metalen alsnikkel en zinkvrijkomen door pyrietoxidatie
en desorptie. Kunnen deze onderliggendegeochemische processen echter ook verder worden onderbouwd en.gekwantificeerd? Euhoe verloopt depyrietoxidatie 111 hetveld alslier vooral door nitraat
wordt afgebroken?
Geochemisch modelonderzoek bevestigt
dat desorptie naast pyrietoxidatie eenbelangrijke bron isvoor nikkel enzink, zowel inde
oxidatieproevcn alsdeveldsituatie. De verzuring brengt kationuitwisseling opgang, waardoor desorptie vandemetalen optreedt.
Arseen komt vrij uitpyriet enblijft indeveldsituatie deels mobiel. Opvallend isdatdesorptieindeveldsituatie ook zonder verzuring
belangrijk is.Deaandrijvende kracht voorde
desorptie zijn dandehoge concentratiesaan
calcium enkalium inhetinfiltrerende landbouwwater. Ditinzicht isbelangrijk voorde
bodembescherming endeaanpak vande
vermestingsproblematiek.
Indeveldsituatie wordt pyriet vooral afgebroken door nitraat datinhoge concentraties
voorkomt inhetinfiltrerende ondiepe grondwater vanOostrum fzie afbeelding 1 inhet
vorige artikel).Inaanvulling ophetveld-en
laboratoriumonderzoek isvoor Oostrum
geochemisch modelonderzoek verrichtmet
het programma PHREEQC-2.

Modelconcept Phrecqc
PHREEQC-2iseen wereldwijd toegepast
rekenprogramma waarmee opbasisvan
geochemische reactiesdeverandering van een
(grond)watersamenstelling kan worden berekend ').Hetprogramma berekent op basisvan
chemische evenwichten despeciatievande
opgelostestoffen, rekening houdendmet
processen zoalsmineraalevenwichten, oxidatiereactiesencompetatieve sorptie aan kleimineralenenmetaaloxides.Derecenteversievanhet

programma z> bevat een iD transport-algorithme enheeft deoptieomreactieszoalsde
oxidatie vanpyriet oforganische stofkinetisch
temodelleren.Hetmodel rekent metdeinternationaal gestandaardiseerde databasesvan
WATEQ4FofMINTEQ^Hierinstaan de chemischereactiesenreactiekonstanten metbetrekkingtotcomplexvorming, minerale evenwichten, kation-uitwisselingenspecifieke sorptie

Deoxidatieproeven metzuurstof en
waterstofperoxide4' zijn metPHREEQC-2
kinetisch gemodelleerd. Deoxidatie proeven
met zuurstofen waterstofperoxide zijnmet
PHREEQC kinetisch gemodelleerd. Hierbij is
gebruikgemaakt vandeWATEQ^F-databasc
(USGS-GeologicalSurvey,versiejan. 2000).
Door degecontroleerde omstandigheden
konden veel rekenparameters met een hoge
betrouwbaarheid worden ingevoerd.Dit
betreft metname deinitiële samenstelling van
het bodemwater ensediment endegehaltes
aan sporemetalen diealsonzuiverheden in
pyriet zijn ingebouwd. Hetmodelonderzoekis
modulair opgebouwd inenkele kalibratiefasen.Door dekorte reactietijden (dagen)ende
extreem lage zuurgraad moesten eenaantal
processen kinetisch worden gesimuleerd.
Achtereenvolgens zijn devolgende processen
in hetmodel gebouwd:
pyrietoxidatie (kinetisch)
neerslagenoplossing metaaloxides
oxidatie ferro (kinetisch)
kationuitwisseling, kleimineralen
specifieke sorptieaan ijzeroxides
en afbraak veldspaten (kinetisch)
Dereactiekinetiek vandepyrietoxidatie
kon vastgesteld worden opbasisvandegeme-

Pyrietoxidatie
Deoxidatiereacties van pyriet (FeS2)door zuurstof en nitraat zijn:5)
ia FeSz(s|+ 3,502(aq)+H 2 0 —» Fe" +2S042-+ 2H+
ïb Fe« 10,250 2 +2,5H 2 0 - » Fe(OH),+ 2H+
2a FeS2(sj+ 2,8NO,-+0,8H+- > Fe2++ 2SO/-+1,4N 2 + 0,4 H 2 0
2b Fe" +0,2NO,-+ 2,4H , 0 - » Fe(0H) 3+ 0,2N 2 +r,8 H+
2c FeS2(s)+i4Feï+ + 8H 2 0 - > i5Fez++ 2S042-+ r6H+.
Bij volledige oxidatie doorzuurstof treden reactie ia enïb beide(alleen bij personen) open
wordt altijd zuur geproduceerd. Debuffering ofjuist zuurproductie bijdeoxidatie door
nitraat isafhankelijk vandemate waarin ookdeoxidatie van ijzer optreedt enferri herpyriet
verder oxideert (reactie 2benze)optreedt.Dereactiesnelheid van pyrietoxidatieï)isin formule:

v«=v«•^•Çrmetv«=io~10'"• [°J0,5• w

n

Hierbij isRde totale reactiesnelheid (mol/l/s),rde specifieke snelheid (mol/dm 2 /s),Ahetreactieve contactoppervlak, Vhetvolume vandeoplossingenm°/m deverhouding tussende
initiëleenmomentane hoeveelheid pyriet.Defactor (m/m0)11verdisconteert deveranderingin
A/Vgedurende deafbraak. Dekinetiek van depyrietoxidatie isaldus afhankelijk van dezuurstofconcentratie, dezuurgraad enhetreactievecontactoppervlak. Deoxidatie door nitraat
verloopt pas alszuurstof isverbruikt. Dekinetiek bij nitraat isgesteldop
w
yynet *-10"'
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ten sulfaatgehalten (zie kader).De kinetische
oxidatie van ferro bepaalt de neerslag- of
oplossing van ijzerhydroxide in het systeem.
Decoëfficiënten voor kationuitwisseling en
specifieke sorpie aan ijzeroxides8' zijn tijdens
de ijking niet aangepast. Het aantal bindingsplaatsen aan ijzeroxides isvariabel,omdat dit
gekoppeld isaan de neerslag en oplossing van
ijzerhydroxides. Deafbraak van veldspaten
verloopt snel bij een lage zuurgraad en is
daarom in de proeven significant.
Demodelresultaten voor de oxidatieproeven met zuurstofzijn weergegeven in afbeelding ï.Hierin zijn degemeten en berekende
concentraties van de belangrijkste stoffen
uitgezet tegen de (reactie)tijd.
Gedurende de oxidatieproefvan tien
dagen daalt dezuurgraad van 7tot onder4
door de zuurproductie bij de oxidatie van
pyriet (ziekader).Deoxidatie van het vrijkomende ijzer verloopt relatief traag,zodat een
deel in gereduceerde vorm (Fe2+)in oplossing

A/b. 1

blijft. Deverzuring wordt eerst gebufferd door
karionuitwisseling en specifieke sorptie aan
ijzerhydroxide, waarbij al veelnikkel en zink
vrijkomt door desorptie. Bijeen zuurgraad van
minder dan 4treedt buffering op door oplossen van metaaloxides. Eengoede fit wordt
verkregen als ook hiet onzuiverheden zijn
ingebouwd (<3%).Nikkel en zink zouden in
dit traject ook kunnen desorberen uit andere
losgebonden fracties. De toename van kalium
komt geheel door het oplossen van kaliumveldspaten.Arseen is in de afbeelding niet
weergegeven, omdat door de binding aan
ijzerhydroxides geen verhoogde concenrraties
zijn gemeten ofberekend. De modelresultaten
van de oxidatieproeven met watetstofperoxide
zijn vergelijkbaar en geven voor nikkel en
zink ongeveer dezelfde verhouding tussen de
bronnen pyrietoxidatie en desorptie.

geschematiseerd over meerdere rekencellen.
Dereactieve samenstelling van debodem is
afgeleid van de totaalanalyses en extracties die
voor de sedimentmonsters zijn uitgevoerd.
Over het gehele bodemprofiel is uitgegaan van
een verticale wegzijging van 0,5m/j.De kwaliteit van het infiltrerende landbouwwater is
afgeleid van de metingen in de ondiepe minifilters in het landbouwgebied. Dit iseen resultante van de atmosferische depositie, bemesting en bodemprocessen in de onverzadigde
zone. De kwaliteit van het oorspronkelijk infiltrerende water (het ondiepe grondwater voor
de periode van intensieve bemesting) is gelijk
gesteld aan het ondiepe grondwater in het
aangrenzende bosgebied.Voorzink en nikkel
zijn de concentraties in het onbelaste grondwater gelijkgesteld aan die van het landbouwwater.

Modellering veldsituatie

Deverticalegrondwaterstroming en
verblijftijdsverdeling over het profiel zijn door
de sterk variabele doorlatendheden binnen het
watervoerend pakker en de plaatselijk niet

Voorde veldsituatie zijn dezelfde processen gemodelleerd als in de oxidatieproeven. De
laageenheden (ie wvp,kleilaagen 2ewvp) zijn

ModelresultatenPHREEQC-2oxidatieproevenmetzuurstof.
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de verhoogde gehaltes aan nikkel en zink. De
aandrijvende kracht van dedesorptie is echter
vooral de hoge zoutlast (met name calcium en
kalium) van het landbouwwater. Hierdoor is
ook zonder verzuring mobilisatie door desorptie mogelijk. Het berekende aandeel nikkel en
zink dat vrijkomt door desorptie is vrij ongevoelig voor variatie van de meeste modelparameters. Het aandeel is wel sterk afhankelijk
van deverhoudingen van nikkel en zink ten
opzichte van de totale som aan kationen van
het initiële water. Het landbouwwater is relatiefarmer aan nikkel en zink ten opzichte van
de totale som kationen dan het oorspronkelijke water. Ook gegevens uit het Landelijk
Meetnet Bodemkwaliteit6> wijzen op relatieve
lagegehalten aan nikkel en zink, ten opzichte
van de totalezoutlast in het bodemwater in de
intensiefbemeste landbouwgebieden, in
vergelijking met onbemeste gebieden. Tijdens
indringen van infiltrerend landbouwwater
ontstaat dan een nieuw evenwicht met het
uitwisselmgscomplex waarbij de relatieflage
concentraties door (extra)desorptie wordt
gecompenseerd.
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Pyrietoxidatie o f desorptie
Degeochemische modelberekeningen tonen
aan dat depynetoxidanedoorzuurstofleidt tot
eensterkezuurproductie.Hiermee worden
nikkelenzinkvan het adsorptiecomplex
verdrongen.Desorptie isdan naast pyrietoxide
eenbelangrijke bronvoornikkelenzink.In het
grondwater onder het landbouwgebied wordt
het pyriet hoofdzakelijk geoxideerddoor nitraat.
Opdemeesteplaatsen in deOostrum aquifer
lijkt hierbijgeen verzuringopte treden.De
pyrietoxidatielijkt deenigebron voorarseen,dat
deelsmobiel(inoplossing)blijft, maar deels
wordt gebondenaan ijzeroxides.Naast pyrietoxidatielevertdesorptiedoor kationuitwisseling
hiereenbelangrijke bron.De aandrijvende
kracht vandesorptie van nikkel enzink zijn de
sterkverhoogdeconcentratiesaan macro-kationen zoalscalciumen kalium in het infiltrerende
landbouwwater.
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PHREEQC-modellertngveldsituatie.Dehogenitraatgehalteninhetondiepegrondwaterverdwijnendoor
pyrietoxidatie.Hierdoornemendegehaltenvansulfaat, arseen,nikkelenzinksterktoe.Desorptietreedt
vooralopdoordehogezoutlastvanhetondiepegrondwater.

aanwezige kleilaag erg onzeker. Daarom zijn
tijdens de ijking de analyses van de minifllters
over degehele landbouwraai in zijn totaliteit
bekeken. Degehanteerde modelparameters
zijn voor de belangrijkste processen weergegeven in tabel ï.Demodelresultaten voor
50jaar infiltratie van landbouwwater zijn
weergegeven in afbeelding 2.
De modelparameters voorde veldsituatie
zijn alleen aangepast alshet totale beeld van
gemeten waarden duidelijk afwijkt van berekende waarden. Tijdens een gevoeligheidsanalysezijn diverse modelparameters gevarieerd,
zoals de coëfficiënten voor kationuitwisseling,
de initiële hoeveelheid ijzerhydroxides en de
CEC.Ook isde reactiekinetiek van de pyrietoxidatie en initiële hoeveelheid ervan gevarieerd (zie kader) en zijn diverse opties aangehouden voor de (onzekere) aannames over de
kwaliteit van het initiële (onbelaste) grondwater. Demeest gevoelige parameters blijken
de verzadigingsindex voor ijzerhydroxide

(zuurgraad en arseen),CEC(kalium) en de
initiële samenstelling van het infiltrerende
water (nikkel en zink) te zijn.
Degemodelleerde veldsituatie laat zien
dat de berekende concentraties binnen de
ranges liggen die in de landbouwraai worden
gemeten. Net als in de oxidatieprocven blijkt
desorptie in belangrijke mate bij te dragen aan

Tabel 1.

Dit kan een nieuw licht werpen op de
problematiek van vermesting. Deze isvoor de
bescherming van het grondwater namelijk

ModelparametersPHREEQC-modelIenbelangrijksteprocessen.

parameters

pyrietgehalte
ijzerhydroxides (SIgoethite)
CEC(meq/100g)
bindingsplaatsen ijzerhydroxides
fractie As,Zn enNI in pyriet

oxidatieproef
zuurstof

wvpi

veldsituatie
kleilaag

0,13%

<<

1,0

1,0

1,0

1,0

0,2

0,2

7,0

0.2

wvpz
0,13 %

0,2(zwakkebinding) en 0,005(sterke binding)
As0,4%/Zn 0,38%/Ni 0,1%
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A/b.3:

Metpyrietverlatzanduitdeondergrondvan Oostrum.(Lichtmicroscoopopname,vergroting 250 maal^

sterkgericht op de reductie van de nitraatuitspoeling. Men zou kunnen denken dat het
diepegrondwater weinig wordt belast als het
infiltrerende landbouwwater lage gehalten
aan nitraat en zware metalen bevat. Indien het
infiltrerende water echter wel veelcalcium- en
kalium-zouten bevat, zal desorptie door
kationuitwisseling een ongewenste toename
van dezware metalen geven.

Conclusies
Met PHREEQÇ-2 isde complexe geochemische situatie te Oostrum gemodelleerd. In
combinatie met laboratoriumproeven geeft dit
een goed inzicht in de reactieve samenstelling
van de bodem.Juist hierover is in de praktijk

nog weinig bekend, terwijl het wel essentieel
isvoor het beleid van bodembescherming.
Door degeochemrsche processen te kwantificeren komt naar voren dat de zware metalen
zink en nikkel zowel door desorptie als pyrietoxidatie in het diepegrondwater kunnen
komen. Kationuitwisseling door verhoogde
gehalten aan macro-karionen als calcium en
kalium is hierbij het belangrijkste desorptieproces.Dit inzicht isbelangrijk voor het
bodembeschermingsbeleid en de aanpak van
de vermestingsproblematiek. •
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