De opzet vanhet permeatie-onderzoek

Inleiding
Het project 'De invloed van bodemverontreinigingen en leidingmaterialen op de
drinkwaterkwaliteit'is in 1981opgezet door
het voormalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Fabrikanten (NVFK,
Asbest-cement en Beton) en de VEWIN.
De opzet en begeleiding van dit onderzoek
vond plaats door twee commissies namelijk
de Technische Begeleidingsgroep Permeatie
(TBP) voor wat betreft opzet en technischinhoudelijke begeleiding en de Stuurgroep
Permeatie voor de beleidsmatige aspecten,
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waaronder bijvoorbeeld publikatie en
rapportage. In beide groepen zijn de drie
participanten vertegenwoordigd. In de TBP
waren naast de vertegenwoordigers van de
participanten tevens lid externe deskundigen
van RIVM, Rijksuniversiteit Leiden,
TH-Delft en een waterleidingbedrijf.
Het doel van het onderzoek isals volgt
geformuleerd: 'Het verkrijgen van inzicht in
de mobiliteit in de bodem en de permeatie
door leidingmaterialen van stoffen die in
bodemverontreinigingen kunnen voorkomen'.
Deze brede doelstelling omvat drie doelen,
namelijk:
Het verkrijgen van inzicht in:
1. de stoffen diein bodemverontreinigingen
vóórkomen;
2. de permeatie door drinkwaterleidingen;
3. de mobiliteit in de bodem.
Deze drie doelen zijn verwerkt in drie
deelonderzoeken, waarvan de opzetten in
dit artikel worden behandeld.
Inventarisatie van bodemverontreinigende
stoffen
In de bodemverontreinigingen kunnen zowel
organische als anorganische stoffen voorkomen. Het permeatie-onderzoek heeft zich
echter beperkt tot organische verbindingen,
aangezien permeatie van anorganische
verbindingen op grond van de chemische
eigenschappen niet of in veel mindere mate
zal optreden.
Om een zo optimaal mogelijk, op de praktijk
gericht onderzoekprogramma op te stellen is
het noodzakelijk om te weten welke verbindingen relatief veel voorkomen in
bodemverontreinigingen en in welke
concentraties deze verbindingen worden
aangetroffen. Voor de inventarisatie is
gebruik gemaakt van een databank bodemverontreinigingen van het Ministerie VROM
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Foto I - De/lesmethode istoegepast bijhetmethvlhromide-ondenoek en wordtookin het bredere onderzoek gebruikt
voor experimenten aan LDPE-. HDPE- en PVC-buizen.

en gegevens die bij het KIWA beschikbaar
zijn.
Uit de inventarisatie blijkt dat met een hoge
frequentie en in relatief hoge concentraties
de volgende verbindingen voorkomen:
—aromatische koolwaterstoffen zoals
benzeen, tolueen, xyleen;
—vluchtige gechloreerde alkanen en alkenen
zoals tri- en tetrachlooretheen;
—alkanen (minerale olie).
Daarnaast wordt veelvuldig een verhoogde
fenolindex aangetroffen. De betekenis van
deze fenolindex staat echter stevig ter discussie. PCA's komen in 3-5% van de geïnventariseerde bodemverontreinigingen voor.
Incidenteel worden stoffen aangetroffen
zoals chloorpesticiden, ketonen en ethers.
Het permeatie-onderzoek
Permeatie kan in dit verband als volgt
gedefinieerd worden: 'Permeatie ishet verschijnsel dat een stof door de wand van een
buis kan dringen en in het drinkwater terecht
kan komen'. Het doel van dit onderzoek is:
'Het verkrijgen van inzicht in de mate van
permeatie van organische stoffen door
drinkwaterleidingen'. Voor de aanpak van
een dergelijk onderzoek zijn twee uiterste
mogelijkheden: de zuiver empirische aanpak
(meten leidt tot weten) of de theoretische
(modelmatige) aanpak.
Een voorbeeld van een empirische aanpak is
het methylbromide onderzoek, waarbij
gebruik gemaakt isvan de zogenaamde
'flesmethode', zoals weergegeven infoto I.
De te onderzoeken buizen worden door een
10liter fles gevoerd. De flesisgevuldmet een
oplossing van de te onderzoeken stof (in dit
geval methylbromide) inwater; de buizen zijn
gevuld met schoon water. Door het procesin

de tijd tevolgen door regelmatige analysevan
het water in de fies en in de buizen wordt
inzicht verkregen in de permeatiesnelheid.
Deze flesmethode wordt ook in het bredere
permeatie-onderzoek toegepast. In dit
permeatie-onderzoek zijn beide invalshoeken, naast elkaar gevolgd, hetgeen,
achteraf gezien, maar goed is,aangezien op
grond van de theorie blijkt dat experimenten
soms tientallen jaren kunnen duren.
Om inzicht te krijgen in het permeatieproces
isuitgegaan vangoedgedefinieerde systemen:
- er isonderzoek gedaan aan individuele
verbindingen (dat wilzeggen niet aan
mengsels);
- er isuitgegaan van permeatie vanuit een
oplossing van de verontreinigingen in water
of vanuit damp inde lucht.
De reden hiervoor isdat in de bodem de
aanvoer van de verontreiniging altijd zal
plaatsvinden via het grondwater (als de
buizen beneden degrondwaterspiegel liggen)
of via de dampfase, de bodemlucht (in de
overzadigde zone).
Aan buizen inverontreinigde grond zijn geen
experimenten uitgevoerd.
In het onderzoek zijn de twee processen
afzonderlijk bekeken: de interactie tussen
buis en grondwater respectievelijk de
interactie tussen grond en grondwater.
Dit laatste isondergebracht in het deelproject
'Transport van organischeverbindingen inde
bodem [Vinkers, 1985]'.
Bij de opzet van het deelproject permeatie
zijn keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld
onder andere voor:
a. de te onderzoeken materialen;
b. de te onderzoeken verontreinigingen;
c. de toe te passen methoden.
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rubberring duizenden malen kleiner isdan bij
een buis.
b. De teonderzoeken verontreinigingen
Over de te onderzoeken verontreinigingen is
onder 'Inventarisatie van bodemverontreinigende stoffen' reeds het één en ander
geschreven. De hoogste prioriteit geldt voor
aromatische koolwaterstoffen, de chlooralkenen en -alkanen en de alkanen. Getracht
is om per groep van stoffen verbindingen te
selecteren die representatief zijn voor de
totale groep.

Foto 2 - Demicrobalansmethode isontwikkeld omsneleenindicatieteverkrijgen vandematevanpermeatie vanorganische
verbindingen door kunststoffen.

a. De ieonderzoeken materialen
In tabel Iisweergegeven welke leidingmaterialen in Nederland in gebruik waren
met daarbij per materiaal de totale lengte in
kilometers. Dit betreft echter alleen het
hoofdleidingnet. De huisaansluitingen,
waarvoor vaak polyetheen wordt gebruikt,
zijn hierin niet opgenomen. Dit maakt dat de
totale lengte polyetheen veel groter isdan
weergegeven in de tabel.
In het onderzoek zijn die materialen
betrokken waaraan een KIWA-keurmerk is
verleend en waarbij permeatie op voorhand
niet is uit te sluiten. Dit laatste geldt voor de
in tabel genoemde materialen alleen voor de
metalen gietijzer en staal.
Onderzocht zijn:
Polyvinylchloride (PVC), lage en hoge
dichtheid polyetheen (LDPE en HDPE),
rubber (voor ringen in koppelingen), asbestcement en beton.
Dit betreft twee typen materialen: enerzijds
de kunststoffen en rubber, anderzijds asbestcement en beton.
Asbest-cement en beton zijn enigszins
poreuze materialen, waarbij de poriën zijn
gevuld met water. Het isniet ondenkbeeldig
dat een verontreiniging door het water in de
poriën van buiten naar binnen kan
diffunderen. Bij deze materialen zou de druk

T A B E L I— De toegepaste bnismaterialen voor het
hoofdleidingnet in19H1.
materiaal
Asbest-cement
Beton
PVC
Polyetheen (PE)
Gietijzer
Staal

Lengte (km)
35.500
71)0
26.70(1
400
17,500
2.800

42.4
0.8
32
0.5
21
3.3

van het drinkwater een rol kunnen spelen.
Bij kunststoffen treedt een geheel ander
mechanisme op. Permeatie kan bij deze
materialen optreden omdat een verontreiniging kan oplossen in de kunststof, dat wil
zeggen in de buiswand zelf.Het effect van
de waterdruk ishierbij te verwaarlozen.
Ditzelfde mechanisme kan ook bij rubber
optreden. De rubberringen hebben in het
onderzoek in eerste instantie een lagere
prioriteit gekregen dan de buizen, omdat het
contactoppervlak met het drinkwater bij een
Foto 3 - Opstelling voor permeatie-onderzoek aanasbestcement (AC) buizen. Twee AC-buizen (o 100mm) zijn
afgesloten en omgeven door eenstalenbuis. Deze stalen
buis isgevuld met verontreinigd water;de AC-buizen zijn
gevuld met schoon water (constructie: DWL-Rotterdatni.

c. De toe tepassen methoden
Voor kunststoffen isuitgegaan van de flesmethode, omdat deze relatief dicht bij de
praktijk staat: er wordt bij de flesmethode
onderzoek gedaan met waterleidingbuizen.
Het nadeel van deze methode isdat deze
arbeidsintensief isen dat de experimenten
langdurig kunnen zijn. Om deze reden isbij
het onderzoek ook opgenomen de ontwikkeling van een snelle methode. Een dergelijke
methode zal uiteraard verder van de praktijk
staan en dient vooral om snel een indicatie te
verkrijgen over de mate van permeatie.
Deze methodenontwikkeling heeft geleid tot
de microbalansmethode (zie foto 1).
Deze methode berust op het volgende
principe:
Zoals reedsbeschreven vindt permeatie door
kunststoffen plaats omdat de organische stof
kan oplossen in de kunststof. Voor de
microbalansmethode wordt een dun filmpje
(enkele honderdste mm) uit een buiswand
gesneden. Dit filmpje wordt aan de balans

Foto 4 - Hetonbuizen zijn verkrijgbaar indiameters vanaf
500 mm. In deze opstelling iseen kleine stalenmantel om
een betonbuis geplaatst. Deze mantel bevat verontreinigd
water.
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gehangen, waarna damp van de organische
stof in debalansruimte wordt gebracht.
Deze organische stof lost op in het filmpje.
Door temeten hoeveel eroplost en hoe snel
dat gaat wordt informatie verkregen over de
mate van permeatie (door buizen).
Ten opzichte van de flesmethode levert de
microbalans een enorme tijdwinst op: een
experiment dat met de flesmethode één jaar
vergt, kan met de microbalans binnen 8 uur
worden uitgevoerd. Deresultaten van beide
methodes, getoetst voor de permeatie van
tolueen doorpolyetheen, komen binnen een
factor 2overeen, hetgeen inrelatie tot de
praktijk voldoende is.
Voor asbest-cement en beton zijn speciale
opstellingen ontworpen waarbij het mogelijk
isom de buizen onder druk tebeproeven (zie
foto 2en 3).
Transport vanstoffen doorde bodem
Het derde deelproject omvat de processen
die zich afspelen in de bodem buiten de buis.
Hierbij kunnen twee situatiesworden onderscheiden (zie afb. 1).Inde eerste situatie ligt
een buis inde verontreiniging. Een bodemverontreiniging wordt gekarakteriseerd door
de concentratie aan te geven inmgper kg
droge stof ofin tigper liter grondwater.
In hetpermeatie-onderzoek isuitgegaan van
permeatie vanuit verontreinigd water of
vanuit damp inlucht.Wanneer eenbuisinhet
grondwater ligt, kan de concentratie van de
verontreinigingen inhet grondwater worden
bepaald en kan daarmee worden berekend
hoeveel verontreiniging (maximaal) inhet
drinkwater terecht kan komen.

Veel moeilijker wordt het wanneer de buis
boven het grondwater ligt.Voorde berekening
van een permeatie moetdandeconcentratiein
de bodemluchtbekend zijn.Erzijn echternog
geen routinematig toepasbare technieken om
de bodemlucht tebemonsteren ente
analyseren.
Dat betekent dat de concentraties geschat
en/of berekend moeten worden vanuit de
gegeven totaal-concentraties inde grond.
In detweede situatie ligt een buisin de
nabijheid van een verontreiniging. Hierbijis
het devraagofdeverontreinigingnaardebuis
toe kan komen enalsdat zo is,welke
concentraties de verontreiniging kan bereiken
in het grondwater en de bodemlucht.
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In dit artikel iseen overzicht gegeven van de
opzet van het onderzoek. Deartikelen van
Vonk [1985]en Vinkers [1985]gaan naderin
op de uitvoering en de resultaten van het
permeatie-onderzoek respectievelijk het
transport van organische verbindingen inde
bodem.
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Afb. I - In de praktijk kunnen tweebedreigende situatiesvoorkomen; eenwaterleidingbuis isomgeven door een verontreiniging 11)of ligtindenabijheid vaneen
verontreiniging 12).

Ineenevenwichtssituatieiser(theoretisch)eenlineairverbandtussendeconcentratievaneen
stof inoplossingendeconcentratieindelucht.
Verband tussen concentraties inwater en in lucht
Zowel indit artikelalsinhet artikelvanVonk [1985] wordtdepermeatievanuit wateren
vanuit damp inluchtbehandeld alsofdittweegeheelverschillende mechanismen zijn.
De oorzaak hiervan isdat steeds wordt uitgegaan vandeconcentratie vande
verontreiniging. Ineenevenwichtssituatie (zie afb.2)geldt intheorieechter:
deconcentratie inwater

deconcentratie inlucht
de verzadigingsconc. inwater

deverzadigingsconc. inwater

Ditquotiënt wordt deactiviteit genoemd.
Onder verzadigingsconcentratie wordtverstaandemaximaleconcentratie,datwilzeggen
dieconcentratie waarbij netgeencondensatie (inlucht)ofontmenging(inwater) optreedt.
Wanneer wordt uitgegaanvanactiviteit inplaatsvanconcentratieisergeenverschiltussen
permeatie vanuit luchtenvanuit water. Voor depraktijk isactiviteit echter eenmoeilijk
hanteerbare grootheid.

Situatie1
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Situatie 2
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concentratie inwater
verzadigingsconcentratie inwater

concentratie inlucht
verzadigingsconcentratie in lucht
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