Transportvanorganischeverbindingendoordebodem

Het KIWA heeft de afgelopen jaren
onderzoek uitgevoerd naar de invloed van
bodemverontreinigingen en leidingmateriaal
op de drinkwaterkwaliteit. Het onderzoeksproject omvatte twee deelonderzoeken,
namelijk het transport van organische
verbindingen door de bodem ende permeatie
van organische verbindingen door buismaterialen. In dit artikel wordt het eerste
deel beschreven, dat in 1983-1984 is
uitgevoerd [Verheijen, 1985). Het betreft
hier een inventariserend onderzoek aan de
hand van bestaande literatuur. Er isten
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behoeve van dit deel geen eigen veld-of
laboratoriumonderzoek uitgevoerd.
Het doel van het onderzoek washet verkrijgen van inzicht in de concentratieveranderingen van organische stoffen tijdens
het transport door de bodem, met het oog op
mogelijke permeatie van deze stoffen door
drinkwaterleidingen.
Het gaat dus om de verandering in
concentratie van een stof tijdens het verblijf
in en het transport door de bodem. Het is
belangrijk deze veranderingen tekennen, om
in een concreet geval te kunnen aangeven of
er gevaar isvoor de kwaliteit van het
drinkwater in een ondergrondse transportleiding. De vraag doet zich bijvoorbeeld
voor, of een buisop 'veilige' afstand van een
bodemverontreiniging ligt.
I. Inleiding
In afb. 1 iseen concreet gevalvan bodemverontreiniging weergegeven. Op een
bepaalde plaats iseen organische verbinding
x met een concentratie C„inde bodem
terechtgekomen. Er moet eenzekere afstand
worden afgelegd vanaf deze plaats tot de
buis. Allereerst verticaal vanaf het maaiveld
tot aan het grondwater en verder horizontaal
in de richting van de buis.Tijdens het verblijf
in de bodem en het transport doorde bodem,
kan de concentratie sterk veranderen.
Voor het bepalen van de kansop permeatie,
is de effectieve concentratie C c van de
verbinding nabij de buiswand van belang
[Vonk, 1985], Om te kunnen aangeven hoe
en in welke mate deconcentratie inde bodem
verandert, moet aandacht worden besteed
aan:
—de opbouw en de eigenschappen van de
bodem;
—de processen die zich afspelen tijdens het
verblijf in en het transport door de bodem;

535

- de stoffen die mogelijkerwijs kunnen
permeëren.
Deze aspecten zullen achtereenvolgens aan
de orde komen. We gaan daarbij uit van een
landelijke omgeving. In een bebouwd gebied
moet rekening worden gehouden met de
aanwezigheid van verhardingen, ondergrondse obstakels en dergelijke.
Allereerst zal ietsgezegd worden over het
transportmedium (de bodem) en de aanwezigheid van buizen daarin. Vervolgens
zullen een aantalprocessen en verschijnselen
worden behandeld, die een concentratieverandering tot gevolg hebben.
buis

De groepen stoffen die in dit onderzoek zijn
betrokken, zullen daarna kort worden
genoemd. Van enkele stoffen zal kwalitatief
worden aangegeven ofereengrote kansisop
hoge concentraties nabij de buiswand.
uitgaande van een verontreiniging op enige
afstand van de buis.
Het artikel zal worden besloten met een
praktijkvoorbeeld.

Afb. 1- Schema transport.

Tussen deze verschijningsvormen zijn allerlei
overgangen mogelijk, bijvoorbeeld vanuit de
bodemoplossing naar de bodemlucht
(vervluchtiging) en vanuit de bodemoplossing
naar de vaste fase (adsorptie).

2. Bodem en buis
De 'bodem', het medium waarin de hier
beschouwde buizen liggen, bestaat in het
algemeen uit drie fasen: een vaste,
een vloeibare en een gasvormige fase.
Dit isschematisch weergegeven in afb. 2.
De vloeibare en gasvormige fase noemen we
respectievelijk bodemoplossing en bodemlucht. Deze indeling isvan belang voor het
gedrag van verontreinigingen indebodem en
het transport ervan.

De buizen waar het hier om gaat, liggen
onder de grondwaterspiegel of in de
onverzadigde zone,meestal opeen diepte
van ongeveer 1m. Doordat de buizen in
gegraven sleuven worden gelegd, kunnen de
eigenschappen van de bodem direct rond de
buizen veel anders zijn dan op enige afstand
van de buizen. Dit isvan belang voor de
beweging van het grondwater en daarmee
voor het transport van verontreinigingen.
Zo kan het voorkomen, dat de verplaatsingssnelheid in een sleuf veel groter isdan
erbuiten, vanwege de lossere pakking.
Ook het omgekeerde kan zich voordoen.
Als desleuf wordtopgevuld met uitkomende
grond, die veel fijne bestanddelen bevat, zal
er veel worden geadsorbeerd.

Een verontreiniging kan in de bodem in
verschillende vormen aanwezig zijn
(zie afb. 3):
—als damp in de bodemlucht;
—opgelost in de bodemoplossing;
—geadsorbeerd aan de vaste stof.
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Afb. 3 - Aanwezigheid verontreiniging inde bodem.

Afb. 4 - Vervluchtiging en adsorptie.

3. Verschijnselen
De volgende verschijnselen komen aan de
orde:
- transport;
- overgangen alsvervluchtiging en adsorptie:
- afbraak, met name door biodegradatie.
De optredende processen en verschijnselen
worden in meerdere of mindere mate
beïnvloed door de fysisch-chemische
omstandigheden in de bodem, zoals
temperatuur en zuurgraad.

water (de verkeersstroom) gaat. Het gevolg
iseen verdere verspreiding, een uitwaaiering
van de verontreiniging.
Overigens wordt uit dit voorbeeld ook
duidelijk, dat de mate van verspreiding
afhangt van de snelheid van de grondwaterstroming en van de hoeveelheid vrije ruimte
tussen de korrels.

3.1. Transportverschijnselen
De belangrijkste transportverschijnselen
zijn: convectie, dispersie en diffusie.
Deze begrippen worden verduidelijkt aan de
hand van een parabel.
Het gaat over een boer in Egypte,die even
buiten Cairo woont. Deze man gaat op zekere
dag met zijn troep geiten naarde markt.
Buiten de stad ishet nogal rustig op de weg:
er zijn alleen een paar collega-boeren met
wat kamelen en schapen, die ook naar de
markt gaan. Het troepje geiten blijft keurig
bij elkaar en beweegt zich met dezelfde
snelheid alsde overige weggebruikers.
Dit iseen beeld van het eerste transportverschijnsel: de verontreiniging (de geiten)
bewegen zich met dezelfde snelheid en via
dezelfde stroombaan (de weg) alshet water
(de verkeersstroom). Dit type transport
noemen we convectie.
Eenmaal in de stad aangekomen, verandert
het beeld drastisch: smalle, drukke straatjes,
overal geparkeerde auto's, lantaarnpalen en
andere obstakels. Het islogisch,datde geiten
nu niet meer braaf bij elkaar blijven.
Hoe drukker het wordt, hoe breder de troep
geiten uitwaaiert. En alsde boer probeert ze
sneller op te drijven, wordt het alleen nog
maar erger.
u u is net tweede transportverschijnsel:
de dispersie. De opgeloste stoffen
(de geiten) wijken af van het pad dat het

Op de markt aangekomen, drijft de boer zijn
geiten binnen de omheining en gaat op een
nabijgelegen terrasje een waterpijp roken.
Maar terwijl hijdaar zozit,ziet hijdat er van
tijd tot tijd een geit ontsnapt, tussen de
planken van de omheining door.
Ziedaar het derde transportverschijnsel:
een verplaatsing van de verontreiniging
(de geiten) vanaf plaatsen met hoge
concentratie (binnen de omheining) naar
plaatsen met lage concentratie (buiten de
omheining). Dit noemen we diffusie.
Van de drie genoemde transportverschijnselen (convectie, dispersie en diffusie)
verloopt de convectie in het algemeen het
snelste. Het gaat dan alleen omdestromingssnelheid van het water. Deze puur hydrologische benadering kan worden toegepast
om na te gaan hoe snel de verspreiding
maximaal verloopt. De genoemde processen
dragen er namelijk toe bij,dat de concentratie
tijdens het transport door de bodem kleiner
wordt.
De stromingssnelheid van het grondwater
(het convectieve transport) kan worden
berekend met analytische formules of met
behulp van hydrologische modellen.
Een ruwe schatting ismogelijk met behulp
van de volgende formule:
v = k •i/n
waarin:
v = stromingssnelheid
k = doorlatendheid
n = porositeit
i = verhans grondwater

In de praktijk komen vaak snelheden voor
van enkele meters tot enkele tientallen
meters per jaar.
De dispersie speelt een rol bij hoge stroomsnelheden en een bodem met grote wisselingen in opbouw (grof/fijn, lagen). Door
dispersie wordt de verontreiniging verplaatst
in de stromingsrichting en loodrecht daarop,
buiten de oorspronkelijke stroombaan.
Het kan voorkomen, dat de verontreiniging
op die manier terechtkomt op plaatsen waar
deze niet direct zou worden verwacht. In de
praktijk isde dispersie vaak klein ten
opzichte van de snelheid waarmee het
grondwater beweegt.
De diffusie speelt, in tegenstelling tot
convectie en dispersie, alleen een rol op
micro-schaal. De verplaatsing isin het
algemeen zeer klein.
3.2. Omzettingen inde bodem
Zoals reeds gezegd, kan een verontreiniging
in verschillende vormen in de bodem voorkomen:
—geadsorbeerd aan de vaste fase;
—opgelost in de bodemoplossing;
—alsdamp in de bodemlucht.
Van de verschillende mogelijke overgangen
van de ene vorm in de andere, zullen er hier
twee worden behandeld, namelijk vervluchtiging en adsorptie (zie afb. 4).
3.2.1. Vervluchtiging
Het isgebleken, dat vervluchtiging kan
worden beschreven, met behulp van de
wetten die voor diffusie gelden, bijvoorbeeld
met de wet van Fick (zie afb. 5).
Hoewel de formule eenvoudig is,verloopt de
berekening in de praktijk niet zo gemakkelijk.
Er doen zich namelijk een aantal problemen
voor:
—de concentratie C in de bodempolossing
moet berekend worden (dus exclusief de
Afb.5 - Wet van Fick.

wet van Fick

J= -D.i£
Sx
J = stofstroom
D = diffusiecoefficient

c = concentratie
x = afstand
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geadsorbeerde hoeveelheid);
—de diffusiecoëfficiënt D moet worden
gecorrigeerd voorsoortengehalte aan poriën
en voor vochtgehalte;
—de samenstelling van de bodemlucht speelt
ook een rol.
Op dit moment ishet dan ook nog niet
mogelijk veel verder te komen dan een
theoretische berekening, waarbij veel
aannamen moeten worden gedaan.
4.2.2. Sorptie
Voor het bepalen van de concentratie nabij
een buiswand, uitgaande van een verontreiniging op enige afstand daarvan, zijn de
verzadigingsconcentraties inwater en lucht,
de oplosbaarheid en de sorptie van belang.
De sorptie kan worden berekend met behulp
van de formule, weergegeven in afb. 6a.
Hoe hoog de concentratie inde vloeistoffase
is, hangt ervan af of de stof gemakkelijk in
water oplost. Als datzois,noemen wedestof
hydrofiel, anders lipofiel of hydrofoob.
De verdelingscoëfficiënt K„voor hydrofobe
verbindingen issterk afhankelijk van het
gehalte aan organische stof (afb. 6b).
In de literatuur wordt de sorptie van
hydrofobe verbindingen aan organische stof
beschreven met behulp van het zogenaamde
octanol-watergetal'Kow. Dit iseen maatvoor
het hydrofobe karakter vandestof.Hoe hoger
het octanol-water, ofwel hoemeer hydrofoob
een verbinding is,hoe meer er zal adsorberen.
Uiteindelijk ishet mogelijk om voor de
adsorptie empirische relatiesop te stellen,
waarvan devorm inafb.6cisvermeld.Als we
het octanol-water getal en de fractie
organische stof kennen, ishet mogelijk om
met dergelijke formules de grootte van de
adsorptie te berekenen.
Praktisch vertaald ishet effect van de
adsorptie, dat de stof zich langzamer door de
bodem verplaatst dan het water. Dit noemen
Afb. 6- Sorptie.

weretardatie. Behalve doordegroottevan de
verdelingscoëfficiënt K p , wordt deze
retardatie bepaald door het aandeel en de
dichtheid van de vaste stof in de bodem.
3.3. Afbraak door biodegradatie
Biodegradatie komt totstand doordat microorganismen in de bodem de verontreiniging
afbreken. Over de theorie isnog maar
betrekkelijk weinig bekend. Wel kunnen we
zeggen, dat micro-organismen in ieder geval
nodig hebben:
—energie;
—zuurstof;
— bouwstoffen.
De energie kan worden verkregen door
organische verbindingen te oxyderen.
De benodigde zuurstof kan worden
onttrokken aan zuurstof of aan verbindingen
die zuurstof in hun molecuul hebben, zoals
nitraat, sulfaat of kooldioxyde.
Voor het maken van de bouwstoffen zijn
koolstof, stikstof enfosfor nodig.
Deze elementen komen vooringewone mest.
Uit proeven isgebleken, dat gechloreerde
alifatische verbindingen tot zeer hoge
percentages worden afgebroken, mits
voldaan isaan twee voorwaarden:
1. er moet voldoende zuurstof beschikbaar
zijn;
2. de uitgangsconcentratie moet hoog zijn
(minstens enkele mg/l).
Onder bepaalde omstandigheden kunnen
lageconcentraties vandezeverbindingen ook
worden afgebroken, alser geen zuurstof
aanwezig is.
Voor de meeste aromatische verbindingen
geldt daarentegen, dat ze uitsluitend worden
afgebroken onder aërobe omstandigheden,
dus alser voldoende zuurstof beschikbaar is.
In de praktijk kan biodegradatie een
belangrijke bijdrage leveren aan de afbraak
(of eigenlijk: omzetting) van organische
Afb. 7- Voorbeeld.

SORPTIE

VOORBEELD
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verbindingen, mits de omstandigheden
gunstig zijn. Overigens zijn deze omstandigheden soms wel te beïnvloeden, bijvoorbeeld
door grondbewerking of bemesting.
Een belangrijke voorwaarde voor biodegradatie is,dat de stoffen aanwezig zijn in
de bodemoplossing. We hebben algezien, dat
een groot deel van een verbinding geadsorbeerd kan zijn aan de vaste stof inde bodem.
Dit deel isin die vorm niet beschikbaar voor
biodegradatie.
4. Stoffen en eigenschappen
In het onderzoek waren eenaantal alifatische
en een aantal aromatische verbindingen
betrokken, beide alof niet gechloreerd.
Enkele voorbeelden: methaan, ethaan,
etheenverbindingen, benzeenverbindingen
en naftaleen.
Er zijn kenmerken van een aantal stoffen
verzameld, die een rol spelen bij het
veranderen vandeconcentratie (aandevaste
fase, in het bodemwater ofinde bodemlucht)
tijdens het transport door de bodem. Deze
kenmerken zijn:
—kookpunt, smeltpunt, dichtheid;
—verzadigde dampspanning;
- oplosbaarheid;
- verdelingscoëfficiënt water/lucht.
Om iets te kunnen zeggen over de mogelijke
permeatie moet de effectieve concentratie
van de stof in de bodemoplossing en in de
bodemlucht bekend zijn. Hoe hoog deze
concentraties zijn, wordt in hoofdzaak
bepaald door twee karakteristieke eigenschappen van destof, namelijk:
- de polariteit (ook wel genoemd het hydrofiele karakter). Hoe meer een stof op water
lijkt (hoe meer hydrofiel hijis),hoemeererin
water oplost en dus hoe groter de mobiliteit;
—het kookpunt. Hoe lager het kookpunt
(ofwel hoevluchtiger eenstof is),hoemeerer
in de dampfase aanwezig zal zijn.
Om het belangvandeze twee karakteristieke
eigenschappen te illustreren, zullen twee
kenmerkende stoffen worden behandeld,
namelijk:
1. trichlooretheen als vertegenwoordiger
van hydrofiele verbindingen met eenlaag
kookpunt. De verzadigingsconcentraties in
water en lucht zijn hoog. Deze stof zal dus
zeer mobiel zijn en er bestaat kans op
permeatie zowel vanuit de dampfase als
vanuit de vloeistoffase. Gezien de hoge
verzadigingsconcentratie in lucht, bestaat
echter ook de mogelijkheid van verdamping;
2. octaan alsvertegenwoordiger vanlipofiele
verbindingen met een hoog kookpunt.
Dit type verbindingen adsorbeert sterk aan
de vaste fase en isdus zeer weinig mobiel.
Er lost weinigopinwater (lipofiel) enook de
concentratie in de bodemlucht isklein (hoog
kookpunt).
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5. Praktijk
Of de concentratie van een organische stof
nabij een drinkwaterleiding ineen concreet
geval zodanig zal worden, dat ergevaar voor
permeatie bestaat, hangt vanveelfactoren af.
De belangrijkste zijn:
—situering verontreiniging en buis;
—hydrologische situatie;
—opbouw en samenstelling van bodem en
sleufvulling;
—aard en uitgangsconcentratie van de
verontreiniging.

Permeatie vanorganische verbindingen
• Slot vanpagina 534
kan worden beïnvloed. PVC isveel minder
doorlatend dan PE. Over het algemeen zal
permeatie door PVC slechtsoptreden in
situaties waarin de concentratie van een
bodemverontreiniging dermate hoog is,dat
sanering reeds noodzakelijk isop grond van
de Interim Wet Bodemsanering.
Asbest-cement en beton zijn niet doorlatend
voor organische verbindingen.

Op grond van deze factoren ishet mogelijk,
een eerste schatting te maken van de kans op
aanwezigheid van verontreinigingen nabij de
buiswand, in een vorm en concentratie die
aanleiding kan geven totpermeatie.Er wordt
met nadruk gesproken over 'kan aanleiding
geven', omdat de metingen in de praktijk
nogal eensafwijken van detheorie.Dit moge
blijken uit het volgende voorbeeld, dat in het
kort isweergegeven in afb. 7.
Op grond van de berekeningen volgens de
door Vonk [1985] gegeven formules, kan
worden geconcludeerd, dat de concentratie
in de buisalsnel meetbaar moetzijn,zeker na
een paar maanden stilstand. In de praktijk
kon na 2 jaar nog steeds nietsworden aangetoond. Uit dit voorbeeld volgt dat de
berekeningen alleen aangeven, of er gevaar
voor permeatie bestaat. Er kunnen zich twee
gevallen voordoen:
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—de berekeningen geven aan, dat er geen
permeatie zaloptreden. In datgevalzalhetin
de praktijk ook niet voorkomen;
—de berekeningen geven aan. dat er wel
permeatie kan optreden. In datgevalmoet er
rekening worden gehouden met de mogelijkheid van permeatie. Dat de stof ook werkelijk
zal permeëren, isechter in het geheel niet
zeker.

In de periode januari tot en met augustus
1985 heeft de STORA de volgende rapporten
uitgebracht:

De berekeningen leiden dus tot een bovenschatting, het aangeven van de 'worst case'.
Voor een reële schatting van het
concentratieverloop tijdens het transport
door de bodem, zal het nodig zijn meer
onderzoek te doen naar het transportgedrag
van stoffen in de bodem.
In de praktijk zullen de omstandigheden
overigens altijd wel zo verschillend zijn, dat
elk geval afzonderlijk bekeken moet worden.
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STORA-rapporten

1. Sturing enregelingvandezuurstofinbreng
in het actief-slibproces
Praktijkonderzoek aan propstroomsystemen
(januari 1985)
De werking van een anticiperende regeling,
op basis van de zuurstofbehoefte van het
inkomend afvalwater, isonderzocht bij de
zuurstofinbreng in actief-slibsystemen met
propstroming, en vergeleken met de eigenschappen van de teruggekoppelde regeling.
Bedrijfsvoering en energiebehoefte werden
daarbij bekeken.
(30 pagina's, ƒ 10,-).
2. Het inwonerequivalent getoetst
(maart 1985)
Het gemiddelde zuurstofverbruik van de
verontreinigende stoffen inhet huishoudelijk
afvalwater dat in Nederland per inwoner per
etmaal wordt geloosd, isgetoetst; voor de
totaal geloosde hoeveelheid van deze stoffen
langs rekenkundige wegaan de hand van
fysiologische en huishoudelijke gegevens,
voor het gedeelte vanuit de woonruimte via
metingen aan zeven gescheiden gerioleerde
woonwijken. Naast het zuurstofverbruik is
aandacht besteed aan waterverbruik en
zware metalen.
(56 pagina's, ƒ 12,50).

3. Zuiveringsslib inde akkerbouw
(maart 1985)
Gedurende een periodevanzesjaren werden
op zes proefboerderijen met verschillende
bodemgesteldheden de effecten van
zuiveringsslib alsorganische meststof of
bodemverbeteringsmiddel, in samenhang
met N-bemesting, voor akkerbouwgronden
bestudeerd voor de gewassen suikerbieten,
graan en aardappelen.
Met het oog op de effecten van zware
metalen zijn doses toegepast tot tienmaal de
toegestane.
(Gezamenlijke uitgave met het Proefstation
voor de Akkerbouw endeGroenteteelt inde
Vollegrond PAGV, 124pagina's, ƒ 10,-).
4. Veiligheid op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
(juni 1985)
Geheel herziene editie van de eerste uitgave
uit 1977,waarin als nieuwe elementen
passages opgenomen zijn over de Arbeidsomstandighedenwet, de eigenenergieopwekking en de slibverwerking.
(112 pagina's, ƒ 3 0 , - ) .
5. Optimalisatie vande gistingsgasproduktie
(augustus 1985)
Onderzoek naar mogelijkheden de afbraak
van de organische stof te verhogen ter
vergroting van de gasopbrengst, door nieuwe
processen en door aanpassing van de
bedrijfsvoering en procesparameters.
Diverse opties zijn voor de technische en
economische consequenties doorgerekend.
6. Compost en zwarte grond uit
zuiveringsslib
Procesparameters en bedrijfsvoering
(Praktijkonderzoek) (augustus 1985)
In experimenten op praktijkschaal zijn de
bereiding van compost en zwarte grond uit
zuiveringsslib onderzocht om inzicht te
verkrijgen in de factoren die voor bedrijfsvoering en procesoptimalisatie van belang
zijn, zoals slibkwaliteit, toeslagstoffen,
mengtechniek, onderhoud, bediening, kosten
en beheersing van neveneffecten op het
milieu.
(183 pagina's, ƒ37,50).
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