Permeatie vanorganische verbindingen door leidingmaterialen

1. Inleiding
Het KIWA heeft in de afgelopen jaren
onderzoek verricht naar de invloed van
bodemverontreiniging en leidingmateriaal
op de drinkwaterkwaliteit. Dit onderzoek
had enerzijds alsdoelstelling het verkrijgen
van een kwalitatief inzicht inzake het transportgedrag van organische verbindingen in
de bodem, anderzijds het verkrijgen van een
kwantitatief inzicht inzake de permeatie van
organische verbindingen door diverse typen
leidingmaterialen, te weten: lageen hoge
dichtheid polyethyleen (LDPE en HDPE),
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Polyvinylchloride (PVC), asbest-cement
(AC), beton en rubberringen. In het onderzoek stond de vraagstelling centraal of de
vereiste kwaliteit van het drinkwater
gewaarborgd kan blijven wanneer genoemde
typen drinkwaterleidingmaterialen in met
organische verbindingen verontreinigde
grond zijn gelegen.
Recentelijk zijn in de vorm van een drietal
KIWA-Mededelingen de resultaten gerapporteerd die zijn behaald gedurende het
tijdsbestek 1982-1984. Mededeling nr. 85
[Vonk, 1985] omvat de resultaten van het
onderzoek naar de doorlatendheid van
polyethyleen, PVC, asbest-cement en
betonnen drinkwaterleidingen alsmede de
resultaten van een inventarisatie van
bodemverontreinigende organische stoffen.
De theorie van de permeatie, de opzet van
het onderzoek [zieook: Veenendaal, 1985]
en de interpretatie van de experimentele
resultaten worden in deze Mededeling
uitvoerig beschreven. Mededeling nr. 86
[Verheijen, 1985]geeft de resultaten weer
van de literatuurstudie naardemobiliteit van
organische verbindingen inde bodem met
betrekking tot hun invloed opinde nabijheid
gelegen drinkwaterleidingen. In beide
Mededelingen zijn de relevante literatuurreferenties opgenomen. Mededeling nr. 87
[Veenendaal e.a., 1985] iseen samenvatting
van beide bovengenoemde rapporten.
Het gedurende de periode 1982-1984 uitgevoerde onderzoek isevenredig gefinancierd
door de Vereniging van Exploitanten van
Waterleidingbedrijven in Nederland
(VEWIN); het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en de Fabrikanten van
Drinkwaterleidingbuizen van Kunststof,
Asbest-Cement en Beton.
Onder auspiciën van deze drie opdrachtgevers isop 25 september 1985inde 'Flint'

te Amersfoort een studiedag 'Permeatie'
gehouden, alwaar de resultaten van het verrichte onderzoek zijn gepresenteerd in de
vorm van een aantal voordrachten. Dit artikel
beoogt een integrale weergave te zijn van
de door de auteur gehouden voordracht
'Permeatie van organische verbindingen door
leidingmaterialen'. In § 2worden de
resultaten gepresenteerd van het permeatieonderzoek aan AC en beton. Vervolgens
worden in § 3de theoretische achtergronden
geschetst van de permeatie door kunststoffen.
De overige paragrafen van dit artikel zijn
gewijd aan het verrichte experimentele
onderzoek aan PE, PVC en rubberringen.
2. Asbest-cement en beton
2 . 1 . Overeenkomsten tussen asbest-cement
(A C) en beton
Vanuit permeatie-oogpunt bezien, kunnen
een drietal belangrijke overeenkomsten
tussen AC en beton worden genoemd.
I. Beide materialen zijn poreus. Onder
invloed van het concentratieverschil over de
buiswand treedt een diffusiestroompje in de
buiswand op, welke isgericht van de buitenzijde naar de binnenzijde van de buis.
De aanwezige drinkwaterleidingdruk binnen
de buis veroorzaakt een zeer klein waterstroompje binnen de poriën. Dit waterstroompje isgericht van de binnenzijde naar
de buitenzijde van de buis.
II. Beide materialen bevatten cement.
Cement heeft de eigenschap dat het bindt
met water. Dit heeft tot gevolg dat de
diameters van de poriën ineen AC-of
betonbuis kleiner worden onder invloed van
water. De doorlatendheid van beide
materialen voor organische bodemverontreinigingen zalderhalve afnemen inde tijd.
III. Beide materialen worden (vrijwel)
uitsluitend gebruikt alshoofd- danwei
distributieleiding. Dit impliceert dat er
doorgaans weinig stilstand van het drinkwater
isbinnen een beton- of AC-buis.
2.2. Experimenteel onderzoek
Een wiskundige beschrijving van het
permeatieproces door AC en beton bleek
niet mogelijk. Het onderzoek aan beide
materialen was dan ook geheel empirisch
opgezet. De opzet, uitvoering en resultaten
van dit onderzoek zijn samengevat in tabel I.
Voor de aanvang van de permeatie-experiTABEL I— Schematisch overzicht vandeopzet, uitvoering
en resultaten van depermeatie-experimenlen aanbeton en
AC-buizen.
Beton
rein water
aantal verb.
gem. cone, (aq)
tot. looptijd
gem. stilstand
gedetecteerde
concentratie

AC

4 weken
9
ca. 50 mg/l
203 dagen
ca. 40 dagen

4 weken
8
ca. 40 mg/l
3; 82 dagen
ca. 14 dagen

0.1 -X/xg/1

0,1 - 8 Mg/l
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menten werden debeide buistypen, overeenkomstig de keuringsvoorschriften, gedurende
4 weken blootgesteld aan rein water. In deze
periode zijn de AC- en betonbuizen verzadigd geraakt met water, waardoor mag
worden aangenomen dat de binding van
water met cement alvoor een groot gedeelte
heeft plaatsgevonden.
Na deze 4 weken werden beide buistypen
blootgesteld aan water waarin een mengsel
van 8 tot 9 organische verbindingen was
opgelost (zie tabel I).Tot de onderzochte
verbindingen behoorden tolueen, trichlooretheen, chloorbenzeen, dichloorisopropylether en methylethylketon. De gemiddelde
concentratie perstof bedroeg circa 50 mg/l
voor beton en circa 40 mg/l voor AC.
De gemiddelde stilstand vanhet oorspronkelijk niet verontreinigde drinkwater bedroeg
voor beton circa 40 dagen en voor AC circa
14 dagen. Na deze stilstandtijd(en) werd het
verontreinigde drinkwater afgetapt en vervangen door rein drinkwater. Het afgetapte,
verontreinigde drinkwater werd geanalyseerd
op de concentratie aan gepermeëerde stof.
2.3. Resultaten en conclusies
De gedetecteerde concentratie aan gepermeëerde organische stof in het drinkwater
varieerde afhankelijk van de verbinding van
0,1 tot 8 /Ag/l.De verklaring voor deze zeer
geringe permeatie moet worden gezocht inde
binding tussen cement en water.
Op grond van degedetecteerde concentraties
aan gepermeëerde stof,de hoge concentraties
aan opgelegde verontreinigingen en de zeer
lange stilstandtijden die zijn betracht in
vergelijking met praktijksituaties, kan
worden geconcludeerd dat permeatie door
asbest-cement en beton onder praktijkomstandigheden niet zal leiden tot relevante
beïnvloeding van de drinkwaterkwaliteit.
(Zie ook: afb. 1).
Afb. I.
Conclusieasbest-cementenbeton
Permeatiedoor asbest-cement enbeton
zalonder praktijkomstandigheden niet leiden
tot relevante beïnvloeding vandedrinkwaterkwaliteit.

3. Theoretische achtergronden vande
permeatie door kunststoffen
3.1. De modelsituatie
Bij de aanvang van het onderzoek bleek dat
er nog maar vrij weinig bekend wasover de
permeatie van organische verbindingen door
PE en, met name, PVC. Deze leemte aan
kennis had ook zijn weerslag op het te
verrichten experimentele onderzoek, en wel
in die zin dat het aantal experimentele
variabelen tot een minimum beperkt diende
te blijven (zie § 4).
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Derhalve isenkel de modelsituatie onderzocht. De kunststof buis ishiertoe blootgesteld aan een constante en bekende
concentratie van een organische verbinding,
terwijl de concentratie in het drinkwater
kunstmatig nul danwei (zeer) laagis
gehouden.
3.2. Schematisch verloop van het
permeatieproces
In de geschetste modelsituatie kan het
permeatieproces door een PE- of PVC-buiswand schematisch worden onderverdeeld in
een drietal stappen, te weten:
I. De organische stof lost op in de buitenzijde van de buiswand.
II. In debuiswand vindt stoftransport plaats
vande buitenzijde naardebinnenzijde vande
buis. Dit stoftransport wordt veroorzaakt
door het concentratieverschil over de
buiswand en kan worden beschreven met de
twee diffusiewetten van Fick (tenzij anders
aangegeven, zie: § 6).
III. Aan de buitenzijde van de buiswand
treedt de organische stof het drinkwater
binnen en kan alszodanig het drinkwater
verontreinigen.
Permeatie isdus een gecombineerd proces
van diffusie in de buiswand en oplossen van
de organische verbinding inde kunststof.
3.3. De niet-stationaire en stationaire
toestand
Wanneer een kunststof buis, overeenkomstig
de geschetste modelsituatie, wordt blootgesteld aan een organische verbinding
kunnen twee fasen in het tijdsafliankelijke
permeatieproces worden onderscheiden.
Tijdens de aanloopfase van het permeatieproces, de zogenaamde niet-stationaire
toestand, isde intredende stofstroom groter
dan de uittredende stofstroom. In de buiswand weerspiegelt dit verschil in stofstromen
zich in een plaatsafhankelijke toename van
de concentratie van de organische stof als
functie van de tijd. Naarmate het Fickse
diffusieproces vordert in de tijd wordt het
verschil in grootte tussen in-en uittredende
stofstroom kleiner.
Zodra het diffusieproces inde stationaire
toestand isbeland,zijn beidestofstromen aan
elkaar gelijk en zal de stofstroom die per
tijdseenheid het drinkwater intreedt
maximaal zijn. Dit wil zeggen dat in
de stationaire toestand de permeatie
maximaal is.
3.4. De transportparameters D, Ken P
Wanneer het permeatieproces in de
stationaire toestand isbeland, kan het
concentratieprofiel van de organische stof in
de buiswand worden weergegeven zoals
geschetst in afb. 2.
De buitenzijde van de buiswand is blootgesteld aan een organische verbinding met

Afb. 2 - Concentratieprofiel vandeorganische stof in de
buiswand, nadat hetpermeatieproces indestationaire
toestand isbeland;met C0deconcentratie buiten debuisen
C\jw de concentratie in het waterbinnen debuis. In de
beschouwde modelsituatie (zie:§3.1)isCj^ gelijkaannul.

een constante buitenconcentratie C 0 .
De concentratie in het drinkwater binnen de
buis C j w , isgelijk aan nul. Dit kan worden
bewerkstelligd door de buis continu te
spoelen. Het gestippelde gedeelte inafb. 2
weerspiegelt de concentratie aan organische
stof in de buiswand. Aan de buitenzijde is
deze concentratie groot; aan de binnenzijde
klein.
Twee factoren zijn bepalend voor de grootte
van de permeatie in de stationaire toestand,
te weten:
I. De tijd dieverstrijkt alvorensde buiswand
is opgevuld met organische stof zoalsis
weergegeven in afb. 2 (het gestippelde
gedeelte). Deze tijdsduur wordt bepaald
door de snelheid waarmee demoleculen door
de buiswand diffunderen. Een maat voor
deze snelheid isde diffusiecoëfficiënt D (m2/
dag) van de organische stof in het polymeer.
II. De affiniteit van de organische stof voor
het polymeer. Direct na de blootstelling stelt
zich aan de buitenzijde van de buis een
verdelingsevenwicht in tussen de organische
stof en het polymeer. De verdelings-of
partitiecoëfficiënt Kishierbij gedefinieerd
als de verhouding tussen de concentratie van
de organische stof in de buitenzijde van de
buiswand en de concentratie buiten de buis.
In afb. 2 is Kgelijk aan 3. De partitiecoëfficiënt K iseen maat voor de affiniteit
van de organische stof voor de kunststof.
In de stationaire toestand isde permeatie
maximaal. Uit 'worst-case' overwegingen is
het derhalve handig gebleken nogeen derde
coëfficiënt te introduceren en wel de
permeabiliteitscoëfficiënt P(m 2 /dag), dieis
gedefinieerd als
D K
De permeabiliteitscoëfficiënt Piseen maat
voor de grootte van de stofstroom in de
stationaire toestand.
3.5. De time-lag techniek van Barrer
In het experimenteel onderzoek stond de

(I)

bepaling vande transportparameters D,Ken
P centraal. Dit geschiedde, voor zover het
kunststof buizen betrof, met de zogenaamde
time-lag techniek van Barrer.
Overeenkomstig de geschetste modelsituatie
werd de kunststof buis blootgesteld aan een
constante en bekende concentratie van een
organische verontreiniging. De concentratie
in het drinkwater werd vrij laag gehouden
door regelmatige analyse en verversing van
het drinkwater.
De totale hoeveelheid organische stof
Ot (mg/m 2 ) die onder deze omstandigheden
per oppervlakte-eenheid (m 2 ) door de buiswand permeëert alsfunctie vande expositietijd
t(dag) isgrafisch weergegeven inafb. 3.
Het gekromde gedeelte van de Q t versus tcurve in afb. 3 weerspiegelt het niet-stationaire gedeelte van het permeatieproces.
Zodra het permeatieproces inde stationaire
toestand isbeland wordt een lineair verband
waargenomen tussen Q t en de expositietijd t.
De Q t versus t-curve gaat voor grote(re)
expositietijden derhalve een asymptotisch
gedrag vertonen. Het snijpunt van deze
asymptoot, de onderbroken rechte inafb. 3,
met de t-as wordt het time-lag intercept van
Barrer genoemd, aangeduid door de notatie
T L . Uit afb. 3 kan worden geconcludeerd dat
het permeatieproces in de stationaire
toestand isbeland voorexpositietijden groter
dan driemaal T L .
Uit de experimenteel bepaalde Q t versus tcurve kunnen de transportparameters D,K
en Pworden bepaald. De partitiecoëfficiënt
K kan worden berekend uit de helling van de
asymptoot met de t-as.De diffusiecoëfficiënt
D (m 2 /dag) kanworden bepaald uithet timelag intercept T L (dag) en wel volgens:
d2
6D

(2)

met d de wanddikte van de buis (m).
Wanneer D en Kbekend zijn, kan de
permeabiliteitscoëfficiënt Pworden
berekend uit het produkt van Den K(vgl.1).
Afb, 3 - Permeatie vaneenorganische verbinding dooreen
kunststof drinkwaterleiding. Wanneer debuis incontact
komt met een verontreiniging, zaldetotale hoeveelheid
organische stof Qi (mg/2) dieperoppervlakte-eenheid <m2)
door de buiswand permeëert, toenemen indetijd volgens
onderstaande curve.

H 2 0(18) 1985,nr.25
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Afb. 4 - Berekende concentratie aan gepermeëerde
organische stof C(At) in hetdrinkwater bij H uurstilstand
(vgl. 3), alsfunctie van depermeabiliteitscoëfficiënt Pvan
de organische stof en de buitenconcentratie C0, voordrie
gangbare typen LDP'E-dienstleidingen.

grootte van 10" 5 tot 10~ 6 m 2 /dag. De concentratie aan gepermeëerde stof in het
drinkwater bij 8 uur stilstand bedraagt voor
dit soort organische verbindingen al snel
meer dan 1 % van de buitenconcentratie.
Voor organische verbindingen met een
permeabiliteitscoëfficiënt inde orde van
grootte van 10"9m 2 /dagmoet de concentratie
aan verontreiniging buiten de buis daarentegen wel erg groot zijn, wil significante
permeatie optreden. Tevens blijkt uit afb. 4
dat de concentratie aan gepermeëerde stof
toeneemt voor kleiner wordende straal en
wanddikte van de dienstleiding.

Doelexperimenteelonderzoek
Bepalingvan:

3.6. De concentratie aangepermeëerde stof
in de stationaire toestand
Zodra de permeabiliteitscoëfficiënt Pvan
een organische stof voor de kunststof buis
bekend is, kan de concentratie aan gepermeëerde stof C (At) in de stationaire
toestand worden berekend volgens:
C(At) =

2•P- C„ •At
rd

\. Diffusiecoëfficiënt D
- wanneer permeatie maxiaal?
II. PartitiecoëfficiëntK
- affiniteit vanorganischestof
voor polymeer
III. Permeabiliteitscoëfficiënt P(= DxK)
- concentratie indrinkwater bijAt dagen
stilstandengegeven buitenconcentratie.

(3)

met: C(At) de concentratie van de organische
stof in het drinkwater na At dagen stilstand
(mg/l); C 0 de concentratie buiten de buis
(mg/l); At de stilstandtijd (dag); Pde
permeabiliteitscoëfficiënt (m 2 /dag); rde
inwendige straal van de buis (m) en d de
wanddikte van de buis (m).
De concentratie aan gepermeëerde stof
wordt, afgezien vandestraalende wanddikte
van de buis, derhalve bepaald door drie
variabelen, te weten:
I. De permeabiliteitscoëfficiënt Pvan de
organische stof.
II. De stilstandtijd van het drinkwater
binnen de buis. De meest voor de hand
liggende keuze betreffende degroottevan At
is 8 uur (een nacht over).
III. De concentratie aan organische stof
buiten de buisdie 'effectief beschikbaar isom
te permeëren (zie: § 4.2.).
Wanneer 8 uur stilstand van het drinkwater
als leidraad wordt gekozen [Trouwborst,
1985], kan worden bepaald onder welke
omstandigheden in de stationaire toestand
een bepaalde grensvanverontreiniging inhet
drinkwater wordt overschreden. Hiertoe
dient de concentratieratio C(At)/C c grafisch
te worden uitgezet tegen de permeabiliteitscoëfficiënt Pen wel op log-log schaal.
Voor de drie gangbare typen LDPE dienstleidingen levert dit berekende resultaat een
grafisch beeld op zoals isweergegeven in
afb. 4.
Uit deze grafiek blijkt dat de permeatie vrij
groot isvoor organische verbindingen met
een permeabiliteitscoëfficiënt in de orde van

Afb. 5.

3.7. Doel van het experimenteel onderzoek
Resumerend kanwordengestelddat het doel
van het experimenteel onderzoek drieledig is
(zie ook: afb. 5) en wel:
I. De bepaling van de diffusiecoëfficiënt D.
Wanneer D bekend iskan de time-lag T L
worden berekend (vgl. 2);dit wilzeggen, de
tijd die verstrijkt alvorens het permeatieproces in de stationaire toestand isbeland
(3 xT L ). De permeatie isdan maximaal.
II. De bepalingvandepartitiecoëfficiënt K.
De partitiecoëfficiënt geeft informatie
omtrent de affiniteit van de organische
verbinding voor de kunststof. Wanneer K,
bijvoorbeeld, klein isvoor een bepaalde
organische verbinding, zal de diffusiecoëfficiënt D vrij groot moeten zijn, wil toch
significante permeatie optreden.
III. De bepaling van de permeabiliteitscoëfficiënt P (vgl. 1).Voor bekende Pkan in
de stationaire toestand de concentratie aan
gepermeëerde stof in het drinkwater worden
berekend (vgl. 3) bij At dagen stilstand van
het drinkwater en gegeven buitenconcentratie
van de organische verontreiniging.
4. Puntenvanbelangmetbetrekkingtothet
experimenteel onderzoek aan polyethyleen
en PVC
4.1. Toelichting
In § 3.1 isreeds vermeld dat bijde aanvang
van het permeatie-onderzoek vrij weinig
bekend was over het permeatiegedrag van
organische verbindingen door kunststoffen.
Wanneer men binnen een redelijk kort

tijdsbestek een vrij algemeen inzicht wil
verkrijgen in dit permeatiegedrag, dan ishet
noodzakelijk dat het aantal experimentele
variabelen in het onderzoek aan PE en PVC
tot een minimum beperkt blijft. Het
experimenteel onderzoek isdan ook in
sterke mate afgebakend.
In het licht hiervan dient een drietal punten
nader te worden toegelicht en wel: het
expositiemedium (§ 4.2), de concentratieafhankelijkheid van het permeatieproces
(§ 4.3) en de keuze van de te onderzoeken
organische verbindingen (§ 4.4).
4.2. Het expositiemedium
Onder het expositiemedium wordt verstaan
de omstandigheden waaronder de kunststof
buis is blootgesteld aan de organische
verbinding.
In de praktijk kunnen zich twee extreme
situaties voordoen met betrekking tot de
ligging van kunststof drinkwaterleidingbuizen. Een buis kan in verontreinigd
grondwater zijn gelegen. In dit geval zal
permeatie vanuit de waterfase plaatsvinden.
Daarnaast kan een buis in kurkdroge
verontreinigde grond zijn gelegen. Permeatie
zal in dit geval vanuit de dampfase plaatsvinden (bodemlucht).
In het experimenteel onderzoek waren de
kunststof buizen uitsluitend blootgesteld aan
een onverzadigde oplossing van een
organische verbinding inwater en/of aan een
onverzadigde damp. De redenen hiertoe
waren drieledig:
I. Tijdens het onderzoek werd de vraag
actueel of eraldan nietverschilinpermeatiegedrag isvanuit de damp- danwei waterfase.
Omdat weinig bekend wasover de doorlatendheid van kunststof buizen, was
onderzoek noodzakelijk om deze vraag te
kunnen beantwoorden.
II. Bij permeatie-experimenten vanuit de
damp- of waterfase kan de buitenconcentratie
van de organische verbinding redelijk
constant worden gehouden. Dit isvan belang
voor een nauwkeurige bepaling van de
transportparameters D, Ken P(zie: § 3.5).
Wanneer permeatie-experimenten worden
uitgevoerd vanuit verontreinigde grond, kan
daarentegen géén uniforme concentratie aan
verontreiniging worden gegarandeerd.
Mogelijke oorzaken zijn: vervluchtiging,
biodegradatie of lokale uitputting [Vinkers,
1985].
III. De concentratie van de organische stof
waaraan de kunststof buis isblootgesteld, is
exact bekend bij permeatie-experimenten
vanuit de damp- of waterfase. Bij permeatieexperimenten vanuit verontreinigde grond is
deze concentratie meestal nietbekend. In de
praktijk wordt de concentratie aan bodemverontreiniging uitgedrukt inmg/kgdrogestof.
Deze concentratie isechter geenszins gelijk
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aan de concentratie waaraan de kunststof buis
is blootgesteld. Sorptie van de organische
bodemverontreiniging aan gronddeeltjes,
bijvoorbeeld, heeft tot gevolg dat de
concentratie van de organische stof in
bodemlucht, danwei in het water tussen de
gronddeeltjes, aanzienlijk lager kan zijn dan
de concentratie op basis van mg/kg droge
stof. De kunststof buis isin de praktijk dus
blootgesteld aan een lagere,vaak onbekende,
graad van verontreiniging. Dit wilzeggen dat
de 'effectieve' concentratie die beschikbaar is
om te permeëren, aanzienlijk lager kan zijn
dan de concentratie op basisvanmg/kg droge
stof [Vinkers, 1985].
4.3. Deconcentratie-afhankelijkheid vanhet
permeatieproces
Het permeatiegedrag van organische stoffen
door PE en PVC-buizen blijkt afhankelijk te
kunnen zijn van de opgelegde concentratie.
Tijdens het experimenteel onderzoek rees
dan ook de vraag voor welke groepen van
organische verbindingen sprake kan zijn van
een mogelijke concentratie-afhankelijkheid
van het permeatieproces, alsmede voor welke
stoffen en concentraties de concentratieafhankelijkheid onderzocht dient te worden.
Wanneer wordt uitgegaan vanhetgegevendat
niet alle verbindingen kunnen worden onderzocht, leidt dit vanzelf tot de conclusie dat de
concentratie-afhankelijkheid onderzocht zal
moeten worden vooreen aantal modelstoffen.
Impliciet wordt dusaangenomen dat de
eventueel waargenomen concentratie-afhankelijkheid algemeen geldend is.
4.4. De keuze vande te onderzoeken
organische verbindingen
De onderzochte organische verbindingen zijn
geselecteerd op grond van een vijftal criteria.
In de eerste plaats moet de organische stof
raakvlakken hebben metdepraktijk. Een goed
uitgangspunt hierbij iszijn frequentie van
voorkomen inbodemverontreinigingen [Vonk,
TABEL II — Overzicht vandeorganische verbindingen die
zijn onderzocht op hun permeatiegedrag door LDRE- en
HDPE-buizen. De notatie aq.staatvoor permeatieexperimenten vanuit de waterfase; vap. voor experimenten
vanuit de dampfase; L voor LDPE- en H voor
HDPE-buizen.
Experimenteel polyetheen
Onderzochte systemen:
Aromaten
tolueen (aq. vap)
m-xyleen (vap)
ethylbenzeen (vap)
bifenyl (aq)
bifenylether (aq)
Cl-aromaten

:

chloorbenzeen (aq. vap)
1-3 dichloorbenzeen (aq)

L/H
L
L
L
L
L/H
L/H

Cl-alifaten

trichlooretheen (aq.vap)
L/H
tetrachlooretheen (aq.vap) L/H

Alifaten

hexaan (vap)
nonaan(vap)

Polaire stoffen :

methylethylketon (aq)
fenol (aq)

L/H
L/H
L/H
L

1985en Veenendaal, 1985]. Daarnaast diende
de organische stof representatief te zijn voor
een bepaalde groepvanverbindingen. Tevens
moest de organische stof inzicht verschaffen
omtrent de mogelijke concentratie-afhankelijkheid van het permeatieproces door PE
en/of PVC. Tot slot diende de stof routinematig analyseerbaar te zijn en mocht de
maximale oplosbaarheid inwater en/of de
maximale dampspanning niet te laag zijn.
5. Experimenteel onderzoek aan
polyetheen
5.1. De onderzochte organische
verbindingen
In het experimenteel onderzoek aan
PE-buizen isgebruikgemaakt van de timelag techniek van Barrer ter bepaling van de
transportparameters D, Ken P (zie: § 3.5).
Tabel II vermeldt de organische verbindingen
waarvoor deze transportparameters zijn
bepaald. Alle verbindingen voldoen in grote
lijnen aan de zojuist genoemde selectiecriteria.
De notatie aq. in tabel II staat voor water
c.q. permeatie vanuit de waterfase, evenzo
vap. voor permeatie vanuit de dampfase.
De notatie Lstaat voor LDPE en H voor
HDPE. In geval van chloorbenzeen, bijvoorbeeld, zijn duszowel permeatie-experimenten
verricht aan LDPE- als HDPE-buizen,
waarbij chloorbenzeen zich zowel in de
damp- alswaterfase bevond.
De opgelegde concentraties bedroegen voor
de onderzochte verbindingen doorgaans niet
meer dan 0,1 • C w m a x of 0,1 • C d m a x , met
C w m a x de maximale concentratie inwater en
Cd"13*de maximale dampconcentratie.
Deze keuze van ééntiende van de maximale
concentratie isgebaseerd opderesultaten die
zijn waargenomen voor het systeem tolueen
(aq)/LDPE. Voor tolueen isde concentratieafhankelijkheid van de transportparameters
D, Ken Ponderzocht voor een zevental
onverzadigde concentraties van tolueen in
water. De laagste concentratie aan tolueen
bedroeg circa 3 mg/l, de hoogste circa
313 mg/l. De concentratie-afhankelijkheid
van de transportparameters D, Ken P bleek
zeer gering te zijn voor concentraties aan
tolueen kleiner dan circa 50 mg/l; dit wil
zeggen 0,1 • C w m a x .
5.2. De diffusiecoëfficiënt D
De conclusies die konden worden getrokken
ten aanzien van de experimenteel bepaalde
diffusiecoëfficiënten D, zijn samengevat in
afb. 6.
De moleculaire dimensies van de onderzochte
verbindingen komen qua orde van grootte
redelijk goed met elkaar overeen. De waargenomen spreiding in de grootte van de
diffusiecoëfficiënten D isrelatief gering
(maximaal een factor 5).

Conclusies diffusiecoëfficiënten
polyetheen
I. Dediffusiecoëfficiënten zijn ongeveer
gelijkwat betreft:
- buistype(factor 2)
- onderzochte organische verbinding
(factor 5)

- expositiemedium
II. Destationairetoestand isbinnen
éénjaar bereikt.
Praktijkconclusie
Depermeatie door polyetheenzal doorgaans
binnen enkelejarenmaximaalzijn (stationaire
toestand).
Afb. 6 - Voor de in tabel II vermelde organische
verbindingen zijn de diffusiecoëfficiënten D bepaald in
LDPE- en HDPE-buizen. Uitde verkregen resultatenis
een aantal algemene conclusies te trekken.

De diffusiecoëfficiënt D van een organische
verbinding in een polymeer wordt voornamelijk bepaald door depakkingende mate
van starheid van de polymeerketens en de
dimensies van het molecuul (de organische
verbinding). De moleculaire dimensies van
het merendeel van de organische bodemverontreinigingen zijn van dezelfde orde van
grootte alsdievandeonderzochte organische
verbindingen. Op grond van de experimentele resultaten en uit vgl. 2 kan derhalve
worden geconcludeerd dat het permeatieproces door PE drinkwaterleidingbuizen
doorgaans binnen enkelejaren in de
stationaire toestand zal zijn beland.
Dit impliceert tevens dat wanneer een
PE-leiding al gedurende meerdere jaren in
met organische verbindingen verontreinigde
grond isgelegen en in aldie tijd géén
permeatie in het drinkwater is aangetoond,
dit hoogstwaarschijnlijk ook in de toekomst
niet het geval zal zijn. Mogelijke oorzaken
kunnen zijn:
I. De concentratie aan verontreiniging iste
laag (zie: § 5.4).
II. De partitiecoëfficiënt Kvan de
organische bodemverontreiniging isklein
(zie: § 5 . 3 en §5.4).
III. De sorptie aan gronddeeltjes iszo groot
dat de 'effectieve' concentratie die potentieel
beschikbaar isom te permeëren, ontzettend
klein moet zijn (zie:§4.2en [Vinkers, 1985]).
5.3. Departitiecoëfficiënt Ken de
permeabiliteitscoëfficiënt P
Afbeelding 7vermeldt de conclusies die
konden worden getrokken met betrekking
tot de partitiecoëfficiënt Ken de
permeabiliteitscoëfficiënt P.Uit afb. 7 blijkt
dat de permeatie vanuit de dampfase vaak
groter isdan vanuit de waterfase, aannemende dat de concentratie in beide fasen
gelijk is.Als indicatie kanworden gesteld dat
de permeatie vanuit dedampfase eenfactor 2
tot 5 groter is.
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Conclusies
partitiecoëfficiënten
permeabiliteitscoëfficiënten

Slotconclusies polyetheen
PE

I. Ken Pzijngrootvoor lipofiele organische
verbindingen,(bijvoorbeeld:tolueen,
chloorbenzeen,trichlooretheen,e.d.).
II. Ken Pzijnkleinvoor hydrofiele organische
verbindingen,(bijvoorbeeld:methylethylketon,fenol,methanol,e.d.).
III. Permeatievanuitdampfaseis
doorgaans groter danvanuit waterfase
(bijgelijke concentratie).
Afb. 7 - Voor de in label 11 vermelde organische
verbindingen zijn depariitiecoëfticiënten Kende
permeabiliteitscoëfficiënten Pbepaald voor LDPE- en
HDPE-buizen. Uitde verkregen resultaten kannen de.
bovenstaande, algemeen geformuleerde conclusies worden
gelrokken.

5.4. De concentratie aangepermeëerde stof
in de stationaire toestand;een voorbeeld
Wanneer de permeabiliteitscoëfficiënt van
een organische verbinding bekend is,kan de
concentratie aan gepermeëerde stof in de
stationaire toestand worden berekend
volgens vgl. 3.
Als voorbeeld wordt een LDPE-dienstleiding
beschouwd met een buitendiameter van
32 mm en een wanddikte van 3,5 mm.
Het drinkwater in de buis staat 8 uur stil.
De LDPE-buis isin grondwater gelegen dat
is verontreinigd met één van de onderzochte
organische verbindingen. De concentratie
van de verontreiniging bedraagt 100/u.g/1.
De berekende concentratie aan gepermeëerde organische stof (vgl.3) isweergegeven in tabel III. Uit deze tabel blijkt dat
de concentratie aan gepermeëerde stofvrij
groot isvoor de meer lipofiele organische
verbindingen zoals tolueen, trichlooretheen
en dergelijke.
Ten overvloede wordt nogeens opgemerkt
dat het hier om de 'worst-case' gaat. In de
praktijk spelen nog andere factoren een rol
[Vinkers, 1985].Deze factoren hebben tot
gevolg dat de werkelijke concentratie aan
gepermeëerde stof vaak kleiner zalzijn dan
de berekende concentratie zoals die wordt
voorspeld op grond van de beschouwde
modelsituatie.
5.5. Slotconclusies
Op basis van de beschouwde modelsituatie
kunnen met betrekking tot de permeatie door
PE-buizen een aantal slotconclusies worden
geformuleerd. Deze zijn vermeld in afb. 8.
6. Experimenteel onderzoek aan PVC
6.1. Drie vormen vandiffusie in PVC
Afhankelijk vandeexperimentele omstandigheden kan inde PVC-buiswand éénvandedrie
volgende typen van diffusie optreden: Fickse
diffusie, anomale diffusie of front-diffusie.
De laatste twee typen van diffusie vertonen

Permeatie door PEis:
- vrijwel gelijkvoor LDPE-en HDPE-buizen
vandezelfde drukklasse;
- vrijgrootvoor lipofiele organische
verbindingen zoalsgealkyleerde aromaten
engechloreerde koolwaterstoffen;
- geringvoor polaireverbindingen zoals
ketonen enfenolen.

Afb. 8.

significante afwijkingen van het normale
Fickse diffusiegedrag. Hoewel dit niet geheel
gerechtvaardigd is,worden anomale en
front-diffusie indit artikel gemakshalve
onder één noemer gebracht.
Het verschil in expositietijd alvorens significante permeatie kan worden aangetoond is
voor de drie genoemde vormen van diffusie
gigantisch groot. Ditzalin§6.2, respectievelijk § 6.3 worden geïllustreerd voor Fickse
diffusie en front-diffusie.
6.2. Fickse diffusie
Wanneer in de buiswand Fickse diffusie
optreedt, verloopt het permeatieproces
overeenkomstig aan dat door PE en kan
derhalve worden gekarakteriseerd door de
diffusiecoëfficiënt D van de organische stof
en de partitiecoëfficiënt K.Beide parameters
kunnen inprincipeworden bepaald met behulp
van de time-lag techniek van Barrer.
Deze methode blijkt voor PVCechter zeer
tijdrovend te zijn. Vandaar dat in het
experimenteel onderzoek ook aandacht is
besteed aan de ontwikkeling van een
alternatieve methode, waarmee veel sneller
resultaat kan worden geboekt. De methode
staat bekend alsde microbalansmethode
[Vonk, 1985 en Veenendaal, 1985], Bij deze
methode worden geen experimenten verricht
aan (macroscopisch dikke) PVC-buizen
maar aan microscopisch kleine PVC-bolletjes
of aan microscopisch dunne PVC-filmpjes.
Het eindresultaat isechter hetzelfde; ook via
deze methode kunnen de transport-

TABEI. III - Berekende concentratie aan gepermeëerde
organische stofC( At) inhetdrinkwater na8uurstilstandin
een LDPE-buis met eenuitwendige diameter van32 mm en
een wanddikte van3.5 mm (vgl.3). De hierbij aangenomen
concentratie van de organische stof ingrondwater bedraagt
100 p.g/1. De permeabiliteitscoëfficiënten Pzijn
experimenteel bepaald.
Verbinding

P 1()7
(mVdag)

C(At)
(Mg/liter)

tolueen
bifenyl
bifenylether
trichlooretheen
tetrachlooretheen
chloorbenzeen
1-3 dichloorbenzeen
methylethylketon
fenol

12
4.8
5,0
16
7,7
35
19
0,058
=S (1,008

1.8
0,7
0,7
2,4
1.2
5.3
2,9
<(), 1
<0,1

parameters D, Ken Pworden bepaald.
Met behulp van de microbalansmethode zijn
voor een groot aantalorganische verbindingen
de diffusiecoëfficiënten D in PVC bepaald.
Deze blijken zeer klein te zijn. Zo bedraagt
dediffusiecoëfficiënt DvoorbenzeeninPVC
ongeveer 2.10~14cm 2 /sec. Voor het merendeel van de organische verbindingen isde
diffusiecoëfficiënt zelfs (orden van grootte)
kleiner dan die van benzeen.
Wanneer de diffusiecoëfficiënt D bekend is
kan de time-lagT[ worden berekend volgens
vgl. 2 (zie: § 3.5). In geval van benzeen
bedraagt de time-lag tijd T L voor een
PVC-buis met een wanddikte van 1,6 mm
ongeveer 7.000 jaar. De tijd die verstrijkt
alvorens het permeatieproces inde stationaire
toestand isbeland (3x T L ) bedraagt in dit
voorbeeld dus ongeveer 20.000 jaar.
Derhalve kan worden geconcludeerd dat
meetbare permeatie door PVC-buizen niet
zal worden aangetoond, indien de diffusie in
de PVC-buiswand een Ficksgedrag vertoont.
6.3. Front-diffusie
Bepaalde organische verbindingen kunnen
PVC doen verweken. Wanneer een PVC-buis
wordt blootgesteld aan een tot verweking in
staat zijnde organische verbinding en de
experimentele omstandigheden zijn zodanig
dat front-diffusie optreedt, dan issprake van
een tijdsafhankelijk verwekingsproces
waarbij een scherpe overgang van gezwollen
naar 'gewoon' PVC zich geleidelijk in de tijd
verplaatst van de buitenzijde naar de
binnenzijde van de buiswand. Onder deze
omstandigheden kan significante permeatie
door PVC-buizen reeds optreden na expositietijden van enige weken tot maanden.
Dit isvoor het eerst aangetoond tijdens
permeatie-experimenten, uitgevoerd door
DWL-Rotterdam [Van der Heijden, 1985],
In deze experimenten waren de PVC-buizen
innat zandgelegendatwasverontreinigd met
concentraties aan aromaten (tolueen en
m-xyleen) van respectievelijk 1,5 g; 1,0 gen
0,2 gper kg nat zand. Gedurende de eerste
5 tot 8 weken van de experimenten werd
totaal geen permeatie aangetoond (< 0.1 /u.g/1).
Daarna vond plotseling grote permeatie
plaats (maximaal circa 10mg/l per week).
Bovendien bleek dat de concentratie aan
gepermeëerde stof meer dan evenredig
afneemt wanneer de concentratie aan
verontreiniging kleiner wordt.
6.4. De kritische concentratie
Organische verbindingen zoalstolueen en
m-xyleen die PVC kunnen doen verweken,
vertonen dus onder bepaalde experimentele
omstandigheden een diffusiegedrag in de
PVC-buiswand dat significant afwijkt van het
ideaal Fickse diffusiegedrag. In extreme
situaties kan dit zelfs leiden tot front-diffusie
(§ 6.3). Desalniettemin vertoont een tot

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

IR. H.J. VINKERS
Vakgroep Hydrologie
KIWANV

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;
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- 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

o = Kp • C

a

PE - buis in baggerspecie
S = sorptif

C concentratie tolueen 0,15 mg/kg )

Kp = verde! ngscoefficient over
vaste 3n vloeibare f; ise
c = concer ïtratie in de v

b

K

oeistoffase

berekende concentratie na 2 dagen f t_ 1
uitgaande van :

p - 'oc • K o c
1)

alles in bodemlucht : t „ =

0.100 mg/l

2)

alles in bodemoplosing :

t 2 = 0,020

3]

verdeeld over drie fasen

: t 2 =0,001

f o c = fract ie organische stof
K o c = verd elingscoefficient ov er
wate r en organische st< >f
c

log Kp = a logK 0 c + b log f o c + c

a,b,c, = c onstanten
K o w = c ictanol - watergetal

qemeten concentratie na ? jaar

t 7 3 0 = < 0,001

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:

Literatuur
Vonk, M. W. (1985). Permeatie en drinkwaterleidingen.
KIWA-mededeling nr.85.
Veenendaal, G. (1985). Opzet van het permeatieonderzoek. H 2 0 18.
Verheijen, L. H. A. M. (1985). Gedrag bodemverontreiniging. KIWA-mededeling nr.86.
Veenendaal. G.. Verheijen. L.H. A. M.en Vonk, M.W.
(1985). Waterleidingen in vervuilde bodem.
KIWA-mededeling nr. 87.
Trouwhorst, T. (1985). Richtlijn voor debeoordeling van
praktijksituaties. H 2 0 25.
Vinkers. H. J. ( 1985). Transport van organische
verbindingen in de bodem. H 2 0 25.
Heijden. B. G. van der (1985). Enkele ervaringen
met de permeatie van organische stoffen door kunststof
drinkwaterleidingen. H 2 0 18(1985). nr.5, p.88-95.

—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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