Het gedrag van ureum in oppervlaktewater

1. Inleiding
Op luchthavens worden verschillende
chemicaliën gebruikt waaronder ureum en
glycol, om ijsvorming op vliegtuigen te
voorkomen en ijsvorming op start-,
landings- en taxibanen en platforms te
voorkomen of te verwijderen. Voor de
start-, landings- en taxibanan en platforms
wordt vaak ureum gebruikt als de-icing
middel. Ureum wordt dan in korrelvorm
over het oppervlak uitgespreid [Stiff &
Gardiner, 1973],
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In de literatuur worden hoeveelheden
genoemd van 25-100 g/m? [Atkinson,
1971] tot 50-250 g/m? [Blum, 1980].
Ureum heeft een stikstofgehalte van
46,7% waardoor er problemen kunnen
ontstaan zodra het ureum (via smeltwater)
in het oppervlaktewater terechtkomt.
Door hydrolyse wordt ureum omgezet in
ammonium. Het ammonium kan genitrificeerd worden tot nitraat, wat zuurstofonttrekking aan het oppervlaktewater tot
gevolg heeft. Daarnaast kan het
hydrolyse-produkt ammonium een
probleem zijn. Hoewel ureum zelf vrijwel
niet toxisch is in het aquatisch milieu, is
ammonium dat duidelijk wel [Bovendeur
& Klapwijk, 1986]. Ammoniumconcentraties lager dan 1mg/l kunnen al
toxisch zijn voor sommige vissen [Blum,
1980].
Ureum wordt als de-icing middel echter
alleen gebruikt bij lage temperatuur (in de
winter, vorst). De vraag is dan, of
hydrolyse en nitrificatie zullen optreden
en zo ja, met welke snelheden deze
processen zullen plaatsvinden.
Om een indruk te krijgen, in welke mate
de temperatuur deze processen
beïnvloedt, is door TAUW Infra
Consult BV, in opdracht van de
NV Luchthaven Schiphol, een onderzoek
verricht naar het gedrag van ureum in

Samenvatting
Op luchthavens wordt vaak gebruik gemaakt van ureum voor het sneeuw- en
ijsvrij maken van start-, landings- en taxibanen, en platforms. Ureum, CO(NH 2 ) 2 ,
bestaat voor 46,7% uit stikstof. Hierdoor kunnen problemen ontstaan als het
ureum in het oppervlaktewater terechtkomt. Door hydrolyse wordt ureum
omgezet in ammoniumstikstof en door nitrificatie kan de gevormde
ammoniumstikstof worden omgezet in nitriet en nitraat, wat zuurstofonttrekking
aan het oppervlaktewater tot gevolg heeft. De temperatuur beïnvloedt beide
processen echter sterk. Dit blijkt zowel uit de literatuur als uit laboratoriumonderzoek. Uit het in dit artikel beschreven laboratoriumonderzoek volgt dat de
temperatuur zowel de lag-fase beïnvloedt (tijdsduur, nodig voor het op gang
brengen van de hydrolyse en nitrificatie), alsook de snelheden waarmee hydrolyse
en nitrificatie zich afspelen. Bij lage temperatuur (0-5°C) treedt nog wel
hydroloyse van ureum op, maar geen nitrificatie. Zelfs na een periode van
53 dagen blijft het gehydrolyseerde ureum als ammoniumstikstof aanwezig bij een
temperatuur van 3,3°C. Hieruit kan worden geconcludeerd dat in de winterperiode, wanneer ureum wordt gebruikt op luchthavens, het optreden van
nitrificatie in oppervlaktewater niet erg waarschijnlijk is.

oppervlaktewater bij verschillende
temperaturen. In eerste instantie is een
literatuuronderzoek verricht en daarop
volgend is een laboratoriumonderzoek uitgevoerd. In dit artikel zullen de
belangrijkste resultaten en conclusies van
deze onderzoeken worden besproken.
2. Literatuuronderzoek
2.1 Omzetting van ureum
De omzetting van ureum naar nitraat
verloopt in twee stappen. Eerst treedt
hydrolyse van ureum naar ammonium op •
en daarna kan nitrificatie van ammonium
naar nitraat optreden. Wat betreft de
hydrolyse is in oppervlaktewater met
name de biologische hydrolyse van
belang. Bacteriën, die het enzym urease
bezitten of kunnen aanmaken zetten
ureum om in kooldioxyde en ammonium:
H 2 NCONH 2 + H 2 0

urease
> C 0 2 + 2 NH 3

Ongeveer 200 verschillende soorten
micro-organismen zijn in staat deze
omzetting uit te voeren, waaronder
Micrococcusurea, Proteus vulgaris en
Bacillus pasteurii [Minocha & Fabhakar
Rao, 1988]. Deze bacteriën komen van
nature in de grond voor [Atkinson, 1971]
en zijn tevens wijd verspreid in zoet en
zout water [Satoh, 1980]. De biologische
hydrolyse van ureum kan zowel in aëroob
als anaëroob milieu plaatsvinden [Pathe et
al, 1987]. De fysisch-chemische hydrolyse
van ureum, die onder extreme omstandigTABEL I- Temperatuur (gemiddelde en
standaarddeviatie) inde experimenten.
Experiment

Temperatuur (°C)
3,3 ± 0,6
10,2 ±0,6
12,9 ±0,6
17,8 ± 1,0

heden kan optreden (hoge temperatuur en
druk, [Bruis etal, 1982]) is in het kader
van de geschetste problematiek niet van
belang.
De nitrificatie van het uit ureum
gevormde ammonium verloopt via nitriet
naar nitraat door de autotrofe bacteriën
Nitrosomonas (vorming nitriet) en
Nitrobacter (vorming nitraat);
2 NH 4 + + 3 0 ,

> 2 NO,~ + 4 H+

+ 2H20
2 N 0 2 - + O,

- > 2 NKV

Hieruit is te berekenen dat de omzetting
van ammonium in nitraat 4,57 g 0 2 vereist
per g NH.,+ - N.
2.2 Gedragvan ureum in rivier- en zeewater
Door meerdere onderzoekers is de
hydrolyse en nitrificatie van ureum in
rivier- en zeewater bestudeerd. Met name
het onderzoek naar het gedrag van ureum
in rivierwater werd verricht in het kader
van het gebruik van ureum als de-icing
middel. Veel onderzoekers richtten zich
daarbij op de invloed van de temperatuur.
Evans etal [1973] bestudeerde de
omzetting van ureum naar ammonium in
rivierwater bij concentraties van 2-15 mg
ureum/l. Bij 20°C trad volledige hydrolyse
op in 4-6 dagen. In het temperatuurtraject
van 8-12°C trad ook hydrolyse op, echter
meestal vrij langzaam gedurende de eerste
dagen, waarna na 10-11 dagen een
duidelijke omzetting plaatsvond met een
hogere snelheid (0,6 mg ureum/1-d).
Beneden 8°C trad gedurende de eerste
14 dagen geen hydrolyse op. De aanwezigheid van zwevend stof in het rivierwater bleek een belangrijke invloed te
hebben op het optreden van hydrolyse.
Hierdoor trad ook bij 4-8°C hydrolyse op,
hoewel beperkt tot 3-6% van de
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oorspronkelijke ureumconcentratie.
Bij 20°C bleek tevens volledige nitrificatie
op te treden in 14 dagen. Bij lagere
temperatuur bleef het gehydrolyseerde
ureum als ammonium aanwezig en trad
geen nitrificatie op.
De positieve invloed die een hoog
zwevend-stofgehalte heeft op de
hydrolysesnelheid is een gevolg van het
feit, dat met een hoog zwevendstofgehalte een grotere bacteriepopulatie
aanwezig is die ureum kan hydrolyseren.
Dit wordt bevestigd door experimenten
van Atkinson [1971]. In rivierwater, dat
2-6 mg ureum/l bevatte, trad slechts 0,7%
hydrolyse op in 96 uur bij temperaturen
van 2-44°C. In aanwezigheid van een
bacteriesuspensie van Proteus vulgaris
(6.000-12.000 cellen/ml) trad echter zelfs
hydrolyse op bij 0°C. Stiff & Gardiner
[1973] hebben onderzoek uitgevoerd naar
de hydrolyse van ureum in rivierwater
onder wintercondities. Bij aanwezigheid
van urease bleek zelfs bij 0°C hydrolyse
op te treden. Ook zij concluderen dat de
aanwezigheid van zwevende stof en
bodemslib een grote invloed heeft op het
al of niet optreden van hydrolyse bij lage
temperatuur.
Hydrolyse van ureum blijkt ook in zeewater goed te kunnen verlopen
[Steinmann, 1976; Rajendran etal, 1980].
De temperatuur is ook hier een zeer
belangrijke milieufactor.
Naast de hierboven genoemde invloed
van de temperatuur en zwevendestofconcentratie worden in de literatuur
nog andere factoren genoemd die van
invloed kunnen zijn op de hydrolyse en
nitrificatie van ureum:
- de pH: bij stijgende pH stijgt de
hydrolysesnelheid [Stiff & Gardiner,
1973], boven pH 8 daalt deze echter weer
[Rajendran etal, 1980]. Pathe etal [1987]
noemt een optimum pH voor hydrolyse
van ureum van 8,5-9;
- de ureumconcentratie: volgens Wagenet
[1977] heeft de initiële ureumconcentratie
geen invloed op de hydrolysesnelheid.
Stiff & Gardiner [1973] suggereren dat
ureum mogelijk de nitrificatie kan
remmen;
- ammoniumconcentratie: volgens Pathe
etal [1987] kunnen hoge ammoniumconcentraties de hydrolyse van ureum
remmen door inhibitie van urease.
De conclusie, die in alle hiervoor
vermelde referenties w?ordt getrokken is,
dat er geen algemeen beeld is te geven
van de biodegradatie van ureum in oppervlaktewater en de snelheid daarvan.
Meerdere milieucondities zijn bepalend
voor het al of niet optreden van hydrolyse
en nitrificatie van ureum in oppervlaktewater, waarbij met name lokale

thermostaat

militair vliegveld RAF Linton-on-Ouse
Airfield). In het oppervlaktewater zullen
waarschijnlijk lagere concentraties
optreden [Atkinson, 1971].

roerder
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slootwater 50 I.
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3.2 Berekeningsmethode voor hydrolyse- en
nitrificatiesnelheden
In principe zullen ten gevolge van
hydrolyse en nitrificatie van ureum de
volgende reacties optreden:
nitrificatie
hydrolyse
>
ureum
>NH 4 + —> N 0 2 " —>N0 3 ~

sliblaag 5cm

Afb. 1- Opstellingvoorhetmeten van hydrolyse en
nitrificatie van ureumin slootwater.

omstandigheden een doorslaggevende rol
kunnen spelen. Dit is de reden dat voor
één specifieke situatie het gedrag van
ureum in oppervlaktewater is nagegaan
met behulp van een serie laboratoriumproeven.
3. Laboratoriumonderzoek
3.1 Proefopzet
Doel van het laboratoriumonderzoek was
het nagaan van de invloed van de
temperatuur op het optreden van
hydrolyse en nitrificatie van ureum in
oppervlaktewater. Om de praktijkomstandigheden zo goed mogelijk te
simuleren is slootwater vanaf de locatie
Schiphol overgebracht naar het
laboratorium van TAUW Infra
Consult BV te Deventer. Tevens is
bodemslib overgebracht. Met dit water
zijn op het proeflaboratorium van TAUW
Infra Consult BV vier proeven uitgevoerd
bij verschillende temperaturen (tabel I)
waarbij voor elke proef een identieke
opstelling werd gebruikt. In plastic tonnen
(diameter 40 cm, hoogte 50 cm) is een
sliblaag op de bodem gebracht van 5 cm
en is 50 1 slootwater toegevoegd. Aan het
vloeistofoppervlak werd langzaam geroerd
om windeffect (zuurstoftoevoer) na te
bootsen. In afb. 1is de gebruikte proefopstelling weergegeven. Aan alle
opstellingen is daarna ureum toegevoegd,
zodanig dat de initiële ureumconcentratie
214 mg/l bedroeg (100 mg N-Kj/1).
De gebruikte ureumconcentratie komt
ongeveer overeen met ureumconcentraties
die in drainagesystemen bij vliegvelden
zijn waargenomen (192-282 mg ureum/l,

De hydrolysesnelheid kan worden
berekend uit het verloop van de ureumconcentratie (afname) in de tijd.
De nitrificatiesnelheid kan worden
berekend uit het verloop van de nitriet- en
nitraatconcentraties (toename) in de tijd.
Uit de stikstofbalans in elk experiment
bleek echter dat nitraat en nitriet in elke
opstelling verdwenen ten gevolge van denitrificatie in de sliblaag (zie 'Resultaten
en discussie'). Daarom is de nitrificatiesnelheid berekend uit de afname van de
Kjeldahlstikstofconcentratie (ureum en
NH 4 +-N) in de tijd. Hydrolyse beïnvloedt
immers de Kjeldahlstikstofconcentratie
niet, afname van Kjeldahlstikstof kan
slechts het gevolg zijn van het optreden
van nitrificatie.
3.3 Resultaten en discussie
In afb. 2 is het verloop van de ureumconcentratie weergegeven en in afb. 3 het
verloop van de Kjeldahlstikstofconcentratie voor alle vier de
temperaturen. Uit afb. 2 blijkt dat de
temperatuur direct invloed heeft op de
hydrolysesnelheid. Bij 17,8°C is de
hydrolyse na circa 35 dagen volledig,
terwijl bij 3,3°C over de gehele duur van
het experiment slechts 42% van de
gedoseerde hoeveelheid ureum is
gehydrolyseerd. Hydrolyse treedt ondanks
de lage temperatuur echter wel op. Uit
aft. 3 blijkt dat bij 10,2°C, 12,9°C en
17,8°C het gevormde ammonium wordt
genitrificeerd. De start van de nitrificatie
blijkt goed samen te vallen met een daling
van de zuurstofconcentratie in de proefopstellingen. Bij de proef bij 17,8°C valt
tussen dag 11 en 14 de zuurstofconcentratie terug van 7,0 mg/l naar
3,7 mg/l. Op dat moment start precies de

TABEL II - Temperatuureffectophydrolyse ennitrificatie van ureumin oppervlaktewater.
Lag- fase (d)
Temperatuur (°C)
3,3
10,2
12,9
17,8

Hydrolyse
18
14
11
7

Nitrificatie
>53
25
11
11

Hydrolyse; nelheid
(mg ureum/1-d)
1,9
5.1
7,9
10,5

(mg N/l-d)
0,9
2,5
3,7
4,9

Nitrificatiesnelheid
(mg N/l-d)
0
2,2
3,2
3,6
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In alle experimenten lag de pH binnen het
traject 7,2-8,4. Uit de stikstofbalansen
bleek, dat de hoeveelheid stikstof in alle
experimenten, behalve bij 3,3 °C,
gedurende het verloop van de proeven
afnam. Indien alleen hydrolyse en
nitrificatie optreden, moet de som van de
Kjeldahlstikstof en nitriet- en nitraatstikstof gedurende het verloop van de
proeven constant zijn. In drie opstellingen
was dit niet het geval. Waarschijnlijk is
door de aanwezigheid van sediment in
elke opstelling denitrificatie in het slib
opgetreden. Dit vermoeden werd
bevestigd door het vrijkomen van veel gas
uit het slib op het moment dat de
opstellingen werden afgebroken.
Denitrificatie in de waterfase is vrijwel uit-

gesloten door de hoge zuurstofconcentratie daarin. Een andere mogelijke
stikstof verliespost, vervluchtiging van
gevormd ammoniumstikstof als ammoniak
naar de lucht, moet worden uitgesloten.
Op basis van het evenwicht N H 4 + / N H 3
kan worden berekend dat, bij de hoogst
gemeten pH van 8,4, de ammoniakconcentratie in de waterfase slechts 2%
(0°C) tot 6% (15°C) zal bedragen van de
ammoniumconcentratie [Weast, 1981].
Bij een lagere pH is het percentage
ammoniak nog geringer.
Uit de resultaten in afb. 2 en 3 kunnen de
lag-fasen (tijdsduur waarna, na dosering
van ureum, de hydrolyse en nitrificatie
aanvangen) en de hydrolyse- en
nitrificatiesnelheden worden afgeleid.
De snelheden zijn berekend door middel
van lineaire regressie over het lineaire
traject in de curves. De resultaten zijn
weergegeven in tabel II.
Temperatuurverhoging blijkt zowel de
hydrolyse lag-fase als de nitrificatie lagfase te verkorten. Hen hogere temperatuur
leidt zowel tot een hogere hydrolyse-

Ajb. 4 - Invloed van de temperatuur op de hydrolysesnelheid.

Afb. 5 - Invloed van de temperatuur op de nitrificaüesnelheid.

niirificatie, zoals blijkt uit afb. 3. Bij 3,3°C
treedt over de gehele duur van het
experiment geen nitrificatie op.
Gehydrolyseerd ureum hoopt zich dan op
als ammoniumstikstof. Aan het eind van
het experiment bedraagt de concentratie
39 mg NH4+-N/I.

Tijd (dagen)

snelheid als tot een hogere nitrificatiesnelheid. Omdat de hydrolysesnelheid
hoger is dan de nitrificatiesnelheid in elke
proef (vergelijk de snelheden, beide uitgedrukt in mg N/l-d), is de nitrificatiesnelheid niet gelimiteerd geweest door het
ammoniumgehalte. Hierdoor is ook het
temperatuureffect op de nitrificatie uit de
resultaten af te leiden.
De relatie tussen temperatuur en
hydrolysesnelheid in het temperatuurtraject van 3-18°C is weergegeven in
afb. 4 en blijkt vrijwel lineair te zijn
(r = 0,995). De nitrificatiesnelheid
daarentegen lijkt een maximum te
naderen nabij 20°C, zoals blijkt uit afb. 5.
Dit komt goed overeen met de resultaten
van Neufeld etat [1986], die aangeeft dat
de maximum nitrificatiesnelheid ligt in het
temperatuurtraject van 22-30°C.
Conclusies
De hydrolysesnelheid van ureum in
oppervlaktewater blijkt sterk temperatuurafhankelijk te zijn. Hydrolyse is ook
mogelijk bij lage temperatuur (3,3°C),
hoewel er dan sprake is van een lange lagfase (18 dagen) en een relatief lage
hydrolysesnelheid (1,9 mg ureum/Td).
De nitrificatiesnelheid van de via
hydrolyse gevormde ammoniumstikstof
blijkt tevens temperatuurafhankelijk te
zijn. Bij 3,3°C wordt echter geen
nitrificatie meer waargenomen, waardoor
gehydrolyseerd ureum als ammoniumstikstof aanwezig blijft.
Deze resultaten komen goed overeen met
resultaten van Evans etal [1973], Atkinson
[1971] en Stiff & Gardiner [1973]. Ook zij
vonden dat bij lage temperatuur (0-4 °C)
nog wel hydrolyse van ureum optrad,
echter pas na een lange lag-fase en met
een relatief geringe snelheid. Nitrificatie
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werd bij die lage temperatuur niet meer
waargenomen.
Aan de hand van zowel de resultaten van
de literatuurstudie als van het
laboratoriumonderzoek kan worden
geconcludeerd dat in de wintermaanden,
bij een lage temperatuur van het oppervlaktewater (beneden 5°C) hydrolyse van
ureum wèl zal optreden, maar dat
nitrificatie van gevormd ammonium, en
daarmee zuurstofonttrekking aan het
oppervlaktewater, vrijwel niet zal
optreden.
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Conferentie 'Water resource
consequences of a nuclear
event'
De Institution of Civil Engineers hield op
7 en 8 september 1989 aan de University
of Strathclyde te Glasgow een internationale conferentie met als onderwerp
'Water resource consequences of a nuclear
event'. Doel van de conferentie was een
beeld te geven van de stand van zaken en
van gedachten te wisselen met betrekking
tot dit onderwerp, dat door het kernongeval te Tsjernobyl in 1986 nadrukkelijk onder de internationale aandacht
kwam. Ongeveer 115 personen uit 15 verschillende landen namen aan de
conferentie deel. In vijf sessies werd een
twintigtal voordrachten gehouden, welke
als volgt kort kunnen worden samengevat:
1. Veiligheidsmaatregelen bij kerncentrales
De IAEA (International Atomic Energy
Agency heeft naar aanleiding van
Tsjernobyl basis-veiligheidsregels
opgesteld, waaraan alle lidstaten zich
verplicht hebben te zullen houden bij
ontwerp, bouw en bedrijfsvoering van
nieuwe kerncentrales. Voor bestaande
kerncentrales heeft de IAEA een systeem
opgezet voor steekproefsgewijze inspectie
van de operationele veiligheid door
internationale teams.
2. Normstelling met betrekking tot
drinkwater
Op dit gebied bestaat grote onduidelijkheid doordat door verschillende instanties
normen zijn opgesteld, met ieder hun
eigen uitgangspunten en getalswaarden.
De discussies hierover zijn nog steeds
gaande; met betrekking tot de uitgangspunten lijkt concensus te gaan ontstaan.
De getalswaarden dienen nog nader te
worden beschouwd in verband met
wijzigingen in de schattingen van
stralingsrisico's en nadere informatie over
de voor- en nadelen van het nemen van
tegenmaatregelen.
3. Monitoring-systemen
Naar aanleiding van voornamelijk
Tsjernobyl zijn diverse monitoringprogramma's opgezet danwcl uitgebreid
en is de kennis, ook binnen de bedrijfstak,
met betrekking tot radio-activiteit aanmerkelijk vergroot. Het vertrouwen
bestaat dat mede hierdoor beter
ingespeeld kan worden op de gevolgen
van mogelijke toekomstige kernongevallen
en ook de informatievoorziening naar de
consument beter zal kunnen verlopen.
4. Consequenties voor de bronnen
De mate waarin de bronnen besmet
kunnen raken is afhankelijk van een groot
aantal factoren, zoals soort en hoeveelheid
vrijgekomen radionucliden en de wijze

waarop ze vrijkomen (bodem, water,
lucht), afstand, jaargetijde, meteorologische omstandigheden, type bron.
5. Management-stratégie
Teneinde de gevolgen van een kernongeval voor de drinkwatervoorziening
zoveel mogelijk te beperken, kan een
aantal voorzieningen worden getroffen,
zoals een continue monitoring van de
waterkwaliteit en het ter beschikking
hebben van meer bronnen (waaronder bij
voorkeur diep grondwater) en van
zodanig ingerichte zuiveringssystemen
dat, afhankelijk van de radiologische
omstandigheden, verschillende filtermaterialen, vlokmiddelen en adsorbtiematerialen toegepast kunnen worden.

Ander staartje voor artikel
over grijs-afvalwaterbehandeling/composteur
Door een technische onvolkomenheid is
er aan het slot van het artikel 'Combinatie
grijs-afvalwaterbchandeling composteur
voor milieu superieur' van de hand van
J. C.J. de Man ( H , 0 (22) 1989, nr. 18,
p. 558-561) een stukje tekst weggevallen.
De laatste alinea geven we hieronder
nogmaals weer.
'En, parafraserend op hetgeen minister
Nijpels bij de afsluiting van het Europese
milieujaar opmerkte, gaat het hier niet bij
uitstek om de ontwikkeling van methoden
en technieken, waarvoor menselijk vernuft
dient te worden ingezet om in overeenstemming met de draagkracht van het
milieu 'huis te houden'? Wellicht dat dat
dan nog eens kan leiden tot een fris nieuw
hoofdstuk van 'Een zeer onfrisse
geschiedenis'... [11].'
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DIRK WILMS:
Kinetics of water softening in a pellet reactor
- evaluation of the influence of process
parameters
Byapplying a kinetic expression for the rate of
calcium carbonate crystallization and using mass
balances, a computer model has been developed
that calculates the water composition and the
characteristics of the fluidized bed at every level of
a cilindrical pellet reactor.
With this model it becomes possible to evaluate
the specific influence of anumber of process
parameters (temperature, upward (low velocity,
size and density of the seeding material, size of the
product pellets, depth ofsoftening...) on the
quality of the effluent (calcium carbonate precipitation potential) and on the consumption of NaOH
orCa(OH),.

