Agressiviteit endeoplosbaarheidsconstante vancalciumcarbonaat

1. Inleiding
Constanten en andere waarden uit de
fysische chemiezijn vanfundamenteel belang
voor de waterchemie en zijn toepassingen.
Soms is het nodig oude waarden te herzien.
Zo bleek de oplosbaarheidsconstante van
ijzer(II)carbonaat tweemaal groter dan op
grond van een oude meting werd aangenomen. Anderzijds blijkt ook wel dat de
oude waarden beter zijn dan de nieuwe.
Dit was het geval bij de oplosbaarheid van
zuurstof in water. In het nieuwe analysevoorschrift werd later een systematische fout
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ontdekt. Het iszaak bij de invoering van
nieuwe waarden grondig na te gaan waarom
de oude onjuist zijn.
2. De verzadigingsindex van Langelier
In een tijd waarin agressiviteit, ontzuring en
gedeeltelijke ontharding in het middelpunt
van de belangstelling staan,wordt de formule
van Langelier. gepubliceerd in 1936[1],
veelvuldig toegepast:
pH s = p K 2 - p K s + pl(Ca 2 + ) + pc(Ca 2+ )
+ pI(fHCCV) + p c ( H C O r )
(1)
en de verzadigingsindex is
SI = p H - p H s
2+

(2)

pc(Ca )en pc(HC0 3 ~) zijn de negatieve
logaritmen van de calcium- en de waterstofcarbonaatconcentratie;
p_f(Ca2+ )en p_f(HC03~) zijn de negatieve
logaritmen van de bijbehorende activiteitscoëfficiënten;
K 2 isde tweede dissociatieconstante van
koolstofdioxyde;
K s isde oplosbaarheidsconstante van
calciumcarbonaat;
pH s iseen berekende pH;
pH isde gemeten pH van het onderzochte
water.
K 2 en Ks zijn constanten die men in de
literatuur kan vinden.Zij zijn afhankelijk van
de temperatuur. De activiteitscoëfficiënten
variëren met de ionensterkte en in geringe
mate ook met de temperatuur. De verzadigingsindex heeft een waarde die dikwijls
dicht bij nul ligt en het iszaak alle zeven
termen zo exact mogelijk te bepalen. In de
literatuur treft men vele opgaven van Ks aan
bij 25 °C. Slechts enkele auteurs geven
waarden bij andere temperaturen. Het ligt
voor de hand eerst de waarden bij 25°Cte
bekijken en daarna de waarden bij andere
temperaturen.

3. De waarde van Ksbij25 °C
Vele auteurs [I t/m 8]vermelden de
constante bij 25 °Cen de formules voor de
activiteitscoëfficiënten met of zonder bron;
sommige berekenen de uitkomst van anderen
opnieuw of middelen verschillende uitkomsten en maar enkelen meten zelf.
In het laatste geval moet men nog onderscheiden tussen eenvoudige metingen van
pK 2 —pK s door de formule van Langelier op
de verzadigingstoestand toe te passen en
nauwkeurige fysisch-chemische metingen bij
constante druk van koolstofdioxyde. Ook dan
zijn er nog veel experimentele foutenbronnen, zoals verhoogde oplosbaarheid van
zeer fijn verdeeld calciumcarbonaat en het
voorkomen van beter oplosbaar metastabiel
aragoniet in het calciet.
Daarnaast past men meestal te veel vereenvoudigde formules voor de berekening van
de activiteitscoëfficiënten toe. Het is merkwaardig dat veel uitkomsten gebaseerd zijn
op de nauwkeurige metingen van Frear en
Johnston bij 25 °C bij drukken van koolstofdioxyde die varieerden van 0,003 tot 1atm
(1929 [2]). Het isbegrijpelijk dat zijen
andere auteurs verward raken in de vele
formules en rekenwijzen voor de ionenattractie die in die tijd - zo kort na het eerste
artikel van Debije en Hückel van 1923 werden gepubliceerd. Maar na 1943,alsook
betere waarden voor de dissociatieconstanten
van koolstofdioxyde zijn gepubliceerd [9],
was een goede berekening van Ks uit de
gegevens van Frear en Johnson mogelijk
geweest. Door toepassingvanteveel vereenvoudigde formules voor de activiteitscoëfficiënten schommelen de gepubliceerde
waarden in de buurt van pKv = 8,33.
Eerst in 1974 publiceren Jacobson en
Langmuir in een geochemisch tijdschrift [10]
een artikel waarin de uitgebreide formule van
Debije en Hückel wordt gebruikt. Het resultaat isdan pK s = 8,420. Het isjammer dat de
berekeningswijze zelf niet wordt gegeven;
deze wordt blijkbaar bekend verondersteld.
De vorming van ionparen - CaCHO, + ,
CaCO 3 0 - komt uitvoerig ter sprake.
De concentratie van de vrije ionen isdan
kleiner en de werkelijke pK s is8.474.
Deze uitkomst wordt bevestigd door de
metingen van Plummer en Busenberg (1982
[11]) die 8,480 vinden.

4. De waarde van Ksbijandere
temperaturen
Er worden, afgezien van enkele losse
metingen bij een temperatuur die niet gelijk
is aan 25 °C, nauwelijks reeksen van
metingen van K s bij verschillende temperaturen in de oudere literatuur aangetroffen.
Meting van Schloesing uit 1872 hebben
alleen historische betekenis. Johnston en
Williamson (1916 [12]) meten niet zelf, maar
vermelden een tabelletje van Wellsdie de
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oplosbaarheidsconstante van calciumcarbonaat van 0 tot 30 °C heeft bepaald in
water dat in evenwicht wasmet lucht. Frear
en Johnston (1929 [2]) wijden in hun artikel
naast de uitvoerige beschrijving van de
metingen bij 25 °C twee zinnen, een
tabelletje en een formule aan de oplosbaarheid van calciumcarbonaat van 0 tot 50 °C.
Het tabelletje ziet er zo uit:
TABEL I - Verband tussen temperatuur en oplosbaarheid
van calciumcarbonaat;£ isde verhouding vande oplosbaarheid bijl °Ctot die bij 25"C.
temperatuur°C

0
1,8

10
1.4

20
1.1

30
0.9

50
0,6

Hoe zij deze verhoudingen hebben bepaald
blijft een raadsel. De metingen zijn in elk
geval zeer onnauwkeurig in tegenstelling tot
de zorgvuldige metingen bij 25°C.
De formule logx = (830/1j _ 2,7H

(3)

maakt ten onrechte eengedegener indruk.
Larson en Buswell (1942 [3])gebruiken deze
gegevens om het temperatuurverloop van de
oplosbaarheidsconstante te berekenen en
geven hun uitkomsten in tabelvorm.
Deze tabel van K s -waarden in formule
pK, = 0.011831+8,03 [5]

(4)

duikt al of niet aangepast overal in de
literatuur op. Meestal wordt een grote
nauwkeurigheid gepretendeerd.
De metingen van Jacobson en Langmuir [10]
bij 5°C, 15°C.35°Cen 50°Cgeveneen sterk
afwijkend beeld en hun kritiek op Larson en
Buswell isniet mals: 'The Larson and Buswell
curve is inconsistent with the experimental
data including that of Schloesing (1872) and
Frear and Johnson (1929) upon which it is
based and therefore should not be seriously
considered'. Voor het temperatuurverloop
vinden zij
pKs = -13,870 + ( 3 0 5 9 / 1 ) + 0 , 0 4 0 3 5 1(5)
Het verloop isdus niet rechtlijnig en de
verschillen met de rechte van Larson en
Buswell zijn ongeveer 0,1 logaritmische
eenheid inde buurt van 25°C,maar ongeveer
0,33 logaritmische eenheid bij 0°C. Als de
vorming van ionparen in de berekening
wordt opgenomen dan vinden Jacobson en
Langmuir een soortgelijke formule met iets
verschillende getalwaarden voor de oplosbaarheidsconstante
pK„ = -13.453 + (3000/1) + 0,04011(6)
Plummer en Busenberg [11]meten van 0 tot
90 °C en vatten hun resultaten samen in de
formule

pK,=+171,9065+0,077993T
-(2839,319/1)-71,595logI

(7)

Dit geeft dezelfde waarden alsde formule
van Jacobson en Langmuir [6[.Op het traject
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TABEL 11 - Waarden van desom van negatieve logaritmen van deconstanten endeactiviteitscoëfficiënteninde formule
van Langetier, bij verschillende temperatuur (i) enionensterkte (l_).

I

i

mmol/I

°c

0

0.005

0.010

0,015

0.020

0
5
10
15
20
25
30

2.2X4
2.204
2.126
2.05 1
1.978
1.906
1.834

2.440
2.362
2.285
2.211
2.139
2.068
1,998

2,497
2,418
2,342
2,268
2,197
2,127
2,058

2.5.37
2,459
2,383
2.309
2.238
2.168
2.098

2.570
2,491
2.416
2.342
2.271
2.202
2.142

Opmerking
Experimentele fouten liggen tussen ± 0.01 en ± 0.02 [11].

van 0 tot 30 °C zijn de grootste afwijkingen
—0,011 logaritmische eenheid bij0°Cen
+ 0,007 logaritmische eenheid bij 15°Cen
20 °C.
5. Toepassing bijde formule van Langelier
Schock [13]geeft een samenvatting van
historie en tegenwoordige stand van zaken,
voornamelijk gebaseerd op het artikel van
Plummer en Busenberg. De toepassing bijde
berekening van de agressiviteit wordt
verstrekt in de vorm van tabellen en
formules. Merkwaardig isdat nogde oude
eenheid mg C a C 0 3 / L in de formule wordt
gebruikt en dat eveneens de oude schatting
van Langelier voor de ionensterkte
i = 2,5 x l ( r 5 2 p

(8)

( 2 p isde som van de massaconcentraties in
mg/l) wordt vermeld. Voor Nederlandse
drinkwatersoorten isde factor gemiddeld
2,3 x 10~5.Wat menwintdoor nauwkeuriger
formules voor de activiteitscoëfficiënt gaat
weer verloren door deruweschattingvoorde
ionensterkte. Schock schrijft niets over de
invloed van de vorming van de ionenparen.
Hierdoor ontstaat een systematische fout,
want in de concentratietermen van de
formule staat de totale concentratie van het
ion en in de waarde van de oplosbaarheidsconstante Ks zijn de concentraties van de
vrije ionen verwerkt. In plaats van formule
(7) moet de formule (5) worden toegepast.
6. Conclusies
1. De oude waarde van de oplosbaarheidsconstante pK s = 8,33 bij 25 °Cis onjuist.
Bij toepassing van uitgebreide formules voor
de activiteitscoëfficiënten wordt de waarde
8,42 uit de experimenten gevonden als
ionpaarvorming wordt verwaarloosd.
2. Het rechtlijnig temperatuurverloop van
pK s is gebaseerd op onnauwkeurige
metingen. Bij exacte metingen waarbij de
concentraties van calcium, waterstofcarbonaat en koolstofdioxyde vrij groot zijn,
blijkt het verloop van pKs niet rechtlijnig te
zijn. De afwijking bedraagt ongeveer
0,1 logaritmische eenheid in de buurt van
25 °C en ongeveer 0,33 logaritmische
eenheid bij 0°C.

3. De vorming van de ionparen C a H C 0 3 +
en CaCO 3 0 maakt de berekeningen veel
gecompliceerder. Daar onder de omstandigheden, zoals die bijwater inde natuur en bij
drinkwater voorkomen, CaHCO, + ten
hoogste 6,5% en CaCO 3 0 ongeveer 0,1%
van de totale calciumconcentratie bedraagt,
kan men de totale calcium- en waterstofcarbonaatconcentratie in de formule ( 1)
verwerken mits ook in een benaderde
formule voor de oplosbaarheidsconstante
(formule 5) de totale concentraties van de
ionen wordt gebruikt.
Deze gedragslijn wordt gevolgd bij de
Nederlandse normontwerpen [14en 15].
4. Voor de berekening van de activiteitscoëfficiënten moet dezelfde formule worden
toegepast die ook bijde berekening van de
oplosbaarheidsconstante uit de experimenten
in de literatuur isgebruikt, anders ontstaat
een systematische fout.
5. De pH, waterstofcarbonaat en calcium
moeten worden bepaald voordat de
temperatuur van hetwater isveranderd enzo
kort mogelijk na de monsterneming.
Temperatuurcorrecties kunnen fouten
introduceren.
6. De som van de negatieve logaritmen van
de constanten en de activiteitscoëfficiënten
geeft één term in de vergelijking van
Langelier. Die term iseen functie van
temperatuur en ionensterkte. In tabel IIis
die constante gegeven voordetrajecten! = 0
- 30 °C e n l = 0 - 0,0020 mol/l.
7. Wanneer in het water bestanddelen
aanwezig zijn die met het calciumion
complexen of ionparen vormen, bijvoorbeeld
fosfaat, humuszuren, sulfaat, of bestanddelen
die de bepaling van waterstofcarbonaat
storen, bijvoorbeeld zuur-basesystemen. dan
worden onjuiste uitkomsten verkregen.
8. De afwijking vandeoudewaarden vanKs
is zo groot en zo afhankelijk van de
temperatuur dat het noodzakelijk isde
nieuwe waarden in te voeren en bestaande
richtlijnen en aanbevelingen aan te passen.
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Boekbespreking
De Stichting Leefmilieu VZW, werkend
onder de auspiciën van de (Belgische)
Kredietbank, Kipdorp 11,2000 Antwerpen
heeft in het Leefmilieu-Dossier alsnummer 9
uitgebracht 'Primaireensecundaire zuivering
van afvalwater', door prof. dr. A. van Haute.
(367 pagina's, kosten 600 Belgische francs).
Het boek biedt diepgaand inzicht en hulp bij
de keuze en berekening van de eerste twee
trappen in het afvalwaterzuiveringsproces
namelijk de voorbezinking en de biologische
oxydatie. Een belangrijk deel van het boek is
gewijd aan de slibverwerking, ook in ons
buurland een steeds omvangrijker wordend
probleem.
De bestaande zuiveringssystemen worden in
theoretische en technische zin uitvoerig
doorgelicht. De bruikbaarheid voor prakticus
en/of student isextra vergroot door het
opnemen van vele, uitgewerkte rekenvoorbeelden.
Mede door de talrijke verantwoorde illustraties, en de goed toegankelijke en helder
beschreven problematiek, isdeze compilatie
van de huidige stand van zaken op dit
vakgebied voor vakman, wetenschapper en
student een interessante aanwinst.

