Opnieuw onrust oververontreiniging met dioxinen

Inleiding
Recent gaven berichten over hoge
gehalten dioxinen in melk van koeien in
de omgeving van afvalverbrandingsinstallaties aanleiding tot ongerustheid.
Een aantal jaren terug gaven berichten
over het voorkomen van dioxinen op de
vuilstortplaats Volgermeer soortgelijke
reacties. In verband daarmee wordt in
deze notitie aandacht besteed aan vragen
zoals: Wat zijn PCDD's en PCDF's, hoe
ontstaan zij, hoe schadelijk zijn zij, waar
komen zij voor, hoe kunnen zij weer
worden verwijderd en welke onderzoeksinspanning is gewenst.

F FIEGGEN
Hoogheemraadschap van de
uitwaterende sluizen in
Kennemerland en
Westfriesland

Structuur en eigenschappen van
PCDD's en PCDF's
PCDD en PCDF zijn afkortingen
voor PolyChloorDibenzo-Dioxinen
respectievelijk -Furanen. Hun structuur is
opgebouwd uit drie ringen, namelijk twee
benzeenringen verbonden door twee
zuurstofbruggen respectievelijk een
zuurstofbrug en een rechtstreekse
C-C-binding, zie afb. 1.
Zoals uit deze afb. blijkt kan op acht
plaatsen chloor zijn gebonden. In het
algemeen heeft het invoeren van chloor in
benzeenringen in plaats van waterstof een
afname van de reactiviteit, de vluchtigheid
en wateroplosbaarheid tot gevolg.
In verband hiermee zijn PCDD's en
PCDF's over het algemeen zeer
persistente, weinig vluchtige en niet
wateroplosbare verbindingen. Een aantal
van deze verbindingen is uiterst giftig.
Er bestaan 75 PCDD's en 135 PCDF's, die
onderling verschillen in aantal en
plaatsing van de chlooratomen.
Verbindingen met een of twee chlooratomen zijn nog betrekkelijk weinig
persistent en schadelijk. Strikt formeel
mogen zij ook niet tot de polychloorverbindingen worden gerekend. Eaat men
ze buiten beschouwing dan resteren
63 PCDD's en 115 PCDF's.

op grote schaal werd gebruikt in de jaren
zestig. Relatief grote hoeveelheden TCDD
ontstonden door calamiteiten bij de
produktie van 2,3,5 T bij Philips-Duphar
in Amsterdam in 1963 en in Seveso in
1976. Via produktie-afval van PhilipsDuphar kwam T C D D ook terecht op
vuilstortplaatsen zoals de Volgermeer en
de Diemerzeedijk. Het houtverduurzamingsprodukt pentachloorfenol is een
ander voorbeeld van een produkt dat
verontreinigd kan zijn met PCDD's.
PCDF's ontstaan als ongewenst bijprodukt
bij de produktie van PCB's.
Ook bij verbrandingsprocessen kunnen
PCDD's en PCDF's ontstaan, met name in
het wegverkeer, bij het afbranden van
kabels en bij afvalverbrandingsinstallaties
(AVI's). Gunstige omstandigheden voor
de vorming van PCDD's en PCDF's zijn
temperaturen van 300-600°C en een
tekort aan zuurstof. Bij temperaturen van
1.000-1.200°C, een verblijftijd van enkele
seconden en een geringe overmaat zuurstof worden PCDD's en PCDF's volledig
of nagenoeg volledig verbrand.
Toxiciteit van PCDD's en PCDF's
Het eerst en het uitgebreidst is de giftigheid van TCDD onderzocht. Bij proefdieren bleek deze stof ongeveer duizend
keer giftiger dan Parathion. Bij de mens is
bij slachtoffers van industriële incidenten
een hardnekkige huiduitslag, chlooracne,
geconstateerd. In Vietman is ook een
sterke toename van de aantallen leverkankergevallen en misvormingen bij pasgeboren kinderen in verband gebracht
met TCDD [1].In de literatuur is nog
discussie of TCDD kankerverwekkend of
alleen kankerverwekkend of alleen
kankerbevorderend werkt.
Voor de overige PCDD's en PCDF's zijn
in verband met het grote aantal te onderzoeken verbindingen maar beperkte
gegevens over hun schadelijkheid bekend.
In het algemeen wordt aangenomen dat
vooral die verbindingen sterk toxisch zijn,
waarin
- tenminste drie van de vier posities op
de plaatsen 2,3,7,8 bezet zijn door
chlooratomen en
- tenminste op een van de plaatsen 1,4,6,9
een waterstofatoom aanwezig is.

Bij het interpreteren van meetresultaten is
het gebruikelijk om uit de gehalten
TCDD-toxiciteitsequivalenten
(TCDD-TE) te berekenen. Over de wijze
waarop dit moet gebeuren bestaat internationaal geen overeenstemming. In de
verschillende landen lopen de methoden
hiervoor nog uiteen.
Het voorkomen van PCDD's en PCDF's
in het milieu
De ernstigste verontreiniging met dioxine
is voorgekomen in Vietnam. Naar schatting is er met het ontbladeringsmiddel
2,4,5-T zeker 550 kg dioxine in het milieu
terechtgekomen. Het ontbladeringsmiddel
bevatte namelijk aanvankelijk vaak meer
dan 10 ppm. TCDD. Door technische
ingrepen in de produktie is dit later
teruggebracht tot beneden 1ppm.
In de Volgermeer liggen enkele, mogelijk
zelfs enkele tientallen vaten met 2,4,5-T.
Voor het gehalte TCDD in twee vaten is
4,6-7,5 ppm. gevonden. Rekent men met
7,5 ppm. dan betekent dit een hoeveelheid
van 1,5 g TCDD per vat. Door lekkage
van vaten heeft T C D D zich plaatselijk
over de belt verspreid. Ook is het waarschijnlijk nog met andere produktieafvallen aangevoerd. Daardoor is deze stof
ook terechtgekomen in de vis en het op de
belt levende wild.
In Nederland worden grote hoeveelheden
pentachloorfenol gebruikt als houtverduurzamingsmiddel en ontsmettingsmiddel. Op basis van een ruwe schatting
van het PCDD- en PCDF-gehalte daarvan
wordt de totale milieubelasting in Nederland via deze route geschat op 40 kg per
jaar. Slechts een zeer beperkt deel daarvan
bestaat uit zeer giftige verbindingen.
De meest giftige tetra-chloor-verbindingen zijn er niet in aantoonbare
hoeveelheden in aanwezig [2].
Bij de verbranding van huisvuil ontstaan
in Nederland jaarlijks naar schatting
240 kg PCDD's en en PCDF's.
Het merendeel wordt met de vliegas
afgevangen. Circa 40 kg komt met vliegstof in het milieu terecht. Anders dan
pentachloorfenol bevat dit vliegstof
meetbare gehalten van de uiterst giftige
tetra- en penta-chloorverbindingen.
Door de verspreiding van PCDD's en
PCDF's via puntbronnen en diffuse

Aft). 1 -Structuurformule vangechloreerde dibenzo-dioxinen en dibenzqfuranen.

Ontstaan van PCDD's en PCDF's
PCDD's ontstaan als ongewenst bijprodukt bij de produktie van gechloreerde
Produkten zoals chloorfenolen. Berucht is
in dit verband het voorkomen van het
uiterst giftige 2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine (TCDD) in het ontbladeringsmiddel 2,4,5 T dat in Vietnam
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bronnen kunnen deze stoffen ook in afvalwater voorkomen. Bij de zuivering van
afvalwater komen zij voornamelijk terecht
in het zuiveringsslib. Bij onderzoek door
DBW/RIZA op drie rioolwaterzuiveringsinrichtingen werd in het zuiveringsslib
gemiddeld 15-30 ng/kg droge stof aan
TCDD-TE gevonden. In verband met
deze uitkomst werd aanbevolen het slib
niet op grasland toe te passen [3].Uit een
Duits onderzoek volgt voor zuiveringsslib
een gemiddeld gehalte van 56 ng/kg
droge stof aan TCDD-TE [4].
Recent is gebleken dat de verspreiding
van PCDD's en P C D F s door AVI's leidt
tot verhoogde gehalten van deze stoffen in
de koemelk, die in de omgeving ervan
wordt geproduceerd. Door het RIVM is in
melkmonsters genomen in mei 1989 nabij
Vlaardingen een gemiddeld gehalte van
8,6 ng/kg melkvet aan TCDD-TE vastgesteld. De norm ligt op 6 ng/kg melkvet.
Verder onderzoek nabij een aantal andere
AVI's gaf voor wat betreft het gebied van
het hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen de volgende resultaten:
Alkmaar 1,6-5,1ng/kg melkvet uit
6 monsters;
Zaandam 5,4 ng/kg melkvet uit een
mengmonstcr.
Bij Alkmaar betrof de laagste waarde een
locatie ten zuiden van de AVI; ten noordoosten ervan was de laagste waarde
2,6 ng/kg melkvet. Het resultaat voor
Zaandam is aanleiding tot aanvullend
onderzoek van de afzonderlijke monsters.
Ook nabij Duiven werd een verhoogd
gehalte gevonden, namelijk 4,4 ng/kg
melkvet in een mengmonster. Als achtergrondniveau wordt 0,8-2,5 ng/kg melkvet
genoemd [5],
Verwijdering van PCDD's en PCDF's
Naar de natuurlijke afbraak van PCDD's
en PCDF's in het milieu is vooral in
Seveso veel onderzoek verricht. Na een
eerste relatief snelle afname met een halfwaardetijd in de orde van een jaar, nam
de afbraaksnelheid af tot een halfwaardetijd in de orde van tien jaar. De afbraak
was vooral het gevolg van ontleding onder
invloed van ultraviolet licht. De afname
van de afbraaksnelheid zal vermoedelijk
samenhangen met de geringe indringing
van het zonlicht in de bodem.
Bij verbranding kunnen PCDD's en
PCDF's worden verwijderd bij
temperaturen van ca. 1.200°C, verblijftijden van 2-3 seconden en bij overmaat
zuurstof.
Recent heeft TNO onderzoek uitgevoerd
naar de dioxine-uitstoot van AVI's en de
mogelijkheden deze te beperken. Dioxine
ontstaat door onvolledige verbranding van
aromatische oxidatieprodukten, door
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zoutzuur in de rookgassen en door vliegas
dat een katalytische werking heeft bij
temperaturen tussen 200 en 400°C.
Vermindering van de dioxine-uitstoot is
mogelijk door componenten uit huisvuil te
verwijderen die chloor bevatten, onder
andere PVC, of door het verbrandingsproces te verbeteren. Andere mogelijkheden zijn het verwijderen van vliegas uit
de rookgassen voordat de temperatuur
beneden 400°C is gedaald, of het filtreren
van dioxines door deze bij een temperatuur beneden 140°C te laten neerslaan op
stofdeeltjes en deze af te vangen.
Gewenst nader onderzoek naar PCDD's
en PCDF's
Uit de voorafgaande gegevens volgt dat
het tot nu toe verrichte onderzoek nog een
aantal vragen onbeantwoord laat. Voor de
waterkwaliteitsbeherende instanties is
vooral de opheldering van de volgende
vragen van belang:
1. Welke gevolgen heeft de uitstoot van
PCDD's en PCDF's voor de kwaliteit van
de waterbodem in de omgeving van
AVI's?
2. Welke gehalten PCDD's en PCDF's
komen voor in het geproduceerde
zuiveringsslib en welke consequenties
moeten deze gehalten hebben voor de
verwerking van dit slib, onder andere voor
het gebruik op grasland?
Onderzoek naar het eerste punt ligt mede
op de weg van het rijk, maar heeft daar
niet de eerste prioriteit. Het tweede punt
van onderzoek is primair een taak voor de
betrokken beheerders. Ten aanzien van de
kosten van dergelijk onderzoek moet
worden gerekend met aanzienlijke
bedragen, namelijk van f3.000,- tot
f 5.000,- per monster. Niettemin lijkt een
eerste oriënterend onderzoek zeer
wenselijk.
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Nederlandse inzending voor
Afrikaanse Waterbeurs?
Het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering is van plan om bij voldoende
belangstelling een inzending te organiseren op de 'African Water Technology
Exhibition '90'.
Deze beurs heeft als thema water, in de
breedste zin van het woord. Het omvat
technologieën, dienstverlening en apparatuur/installaties die samenhangen met:
waterbeheersing, waterconservering,
waterdistributie/drinkwaterleidingen,
waterwinning, waterzuivering, afvalwaterverwerking/zuivering, irrigatie, kanalisatie,
riolering.
Het is de vierde keer sinds 1982 dat deze
internationale beurs gehouden wordt in
het Kenyatta International Conference
Centre in Nairobi.
De beurs is gericht op een specialistisch
publiek afkomstig uit geheel Afrika.
Het evenement wordt gesteund/gesubsidieerd door het Keniaanse Ministry of
Water Development en door de Kenya
Water for Health Organisation.
In aansluiting op dit evenement zal er een
vierdaagse conferentie gehouden worden
door de Verenigde Naties en de Wereld
Bank. Het thema van deze vergadering is
het ontwikkelingshulpprogramma voor
Afrika voor de komende tien jaar.
Tegelijk met de beurs is er een programma van relevante technische
seminars, waaraan deelnemers met
nieuwe technologieën of produkten
kunnen deelnemen.
Hiervoor is er in dit complex een aparte
accommodatie, voorzien van de nodige
audio-visuele middelen, met een capaciteit
van 200 personen per seminar.
Andere landen die inzendingen gaan verzorgen zijn onder meer:
Australië, Frankrijk, Hongarije, Tsjechoslowakije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde
Staten, West-Duitsland, Zweden.
Kosten
De deelnemingsprijs bedraagt f 938,per m 2 expositieruimte (excl. BTW).
Aanmelding
Om verzekerd te zijn van een goede
expositieruimte wil de NCH zich in een
vroeg stadium aanmelden bij de beursorganisatie. Derhalve is de sluitingsdatum
voor inschrijving gesteld op 16 oktober a.s.
Indien u besluit om aan deze inzending op
de 'African Water Technology Exhibition
'90' deel te nemen, of indien u nadere
informatie wenst omtrent deze beurs dan
kunt u zich wenden tot het Nederlands
Centrum voor Handelsbevordering, de
heer J. B. A. G. Polderman, tel. 07044 15 90.

