Een nieuwe opwerking vanbodemmonsters voorde IR-bepaling
van olieachtige koolwaterstoffen

Inleiding
De bepaling van minerale olie ingrond of
grondwater met behulp van infraroodspectrometrie volgensNEN 6673isde laatste
jaren in toenemende mate aan kritiek onderhevig [1]. Deze methode gebruikt de
absorptie van infrarode straling in het gebied
van 3.300/cm tot2.700/cm ineen tetraextract
van het monster alsmaat voor hetgehalte aan
minerale olie.Echter deze IR-methode blijkt
gevoelig voor de aanwezigheid van natuurlijke
koolwaterstoffen van plantaardig of dierlijke
oorsprong in de bodem [2],
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In chemisch opzicht kan deze categorie
verbindingen van minerale olie onderscheiden worden doordat de alifatische
koolstofketens inde regeleenofmeer polaire
groepen bevatten. Minerale olie bestaat
hoofdzakelijk uit een mengsel van apolaire
alkanen, alkenen en aromaten. Door toevoeging van florisil (watervrij magnesiumsilicaat) aan de monsterextracten kunnen de
koolwaterstoffen met polaire groepen
worden verwijderd. Vetzure esters met
mogelijk lange verzadigde koolstofketens
worden met deze voorbewerking niet
voldoende verwijderd endragen daardoor bij
tot te hoge extincties in het IR-spectrum [3].
De hoeveelheid florisil die aan de monsters
moet worden toegevoegd isafhankelijk van
de aard en het gehalteaanorganisch stof inde
grond. Aangezien deze informatie vooraf
veelal niet beschikbaar is,worden in praktijk
constante hoeveelheden toegevoegd,
hetgeen leidt tot slecht reproduceerbare
resultaten voor met name veengronden.
Ook de rendementen van de extractie voor
dit bodemtype zijn overhetalgemeen laagen
kunnen aanleidinggeven totgrote verschillen
in uitkomsten.
De alternatieven voor de IR-bepaling
hebben echter ook hun tekortkomingen.
Zo isde gaschromatografische analyse zeer
geschikt om de soort olie te identificeren,

maar de kwantificering isvoor met name de
zwaardere oliesoorten problematisch. In de
voorlopige praktijkrichtlijnen voor het
bodemonderzoek, die in opdracht van het
ministerie van VROM zijn ontwikkeld [4],
blijft de IR-methode dan ook gehandhaafd.
Doel van het onderzoek isgeweest de IRbepaling zodanig te verbeteren, dat de
storing door natuurlijk organische koolwaterstoffen in de bodem wordt teruggedrongen. Hiervoor zijn in (een aantal)
verschillende niet verontreinigde
Nederlandse bodems de achtergrondwaarden
met behulp van infrarood bepaald.
Vervolgens iseen nieuwe opwerkingsmethode ontwikkeld uitgaande van
thermische desorptie (TD) van de olie uit de
grondmonsters, waarbij de florisilbehandeling van de grondmonsters achterwege kan blijven. Deze methode isvergeleken met de extractie o.a. met betrekking
tot het rendement van toegevoegde
standaard-olie aan verschillende grondsoorten. Tevens zijn een aantal praktijkmonsters met beide technieken opgewerkt,
waarna de geconstateerde verschillen in
IR-respons nader met behulp van capillaire
GC/MS zijn onderzocht.
Experimenteel
Extractie
Circa 20 gram grond wordt gewreven in een
mortier met watervrij magnesiumsulfaat.
Het mengsel wordt geschud met circa 75 ml
tetra gedurende een half uur (Griffin
Flaskshaker speed 10). Het extract wordt via
een vouwfilter overgebracht in een maatkolf
van 100 ml. De maatkolf wordt aangevuld
met extractievloeistof en 25 ml wordt
gedurende 2 minuten krachtig geschud met
2 gram geactiveerd florisil (60-80 mesh,
gedroogd bij 110 °C).
Dit extract wordt overgebracht ineen kwarts
cuvette met een weglengte van 3of 50 mm.
Thermische desorptie
Met behulp van de opstelling van afb. 1
wordt circa 2 gram grondmonster opgewerkt.
Het bodemmonster wordt daartoe in de
monsterbuis gebracht. Vervolgens wordt
deze buis aan de koeler gekoppeld. Om de
monsterbuis wordt een verwarmingsmantel
geschoven en de stikstofstroom wordt
geregeld op circa 20 ml per minuut.
De temperatuur van het monster wordt
gemeten met behulp van een thermokoppel
(chromel/alumel). Het stikstofgas stroomt
via de koeler door het eerste capillair in een
maatkolfje gevuld met tetra en vervolgens
door een tweede capillair in een tweede
maatkolfje. Zware oliecomponenten
condenseren op de glasparels in de koeler;
vluchtige componenten lossen op in het
eerste kolfje. Het laatste kolfje wordt
üebruikt voor controlemetinaen.

1 = stikstofinlaat
6 = waterkoeler
2 = glasfilter
7 = glasparels
3 = monsterbuis
8 = capillairen
4 = verwarmingsmantel 9 = maatkolfjes met oplosmiddel
5 = thermokoppel

Afb. 1- Opstelling voor opwerking van bodemmonsters
met behulp vim thermische desorptie (TD).

Deze oplossing mag geen olie bevatten.
De temperatuur loopt tijdens de procedure
op tot 200 °Cmet circa 10 graden per
minuut. Daarna wordt de monsterbuis
gekoeld met koude lucht. De koeler wordt
geëlueerd via een filter met watervrij
magnesiumsulfaat. Van dit extract en van de
oplossingen uit de kolfjes wordt het
IR-spectrum opgenomen.
Gebruik vanstandaard olie
Recovery-experimenten zijn uitgevoerd met
verschillende bodemmonsters door aan
200 gram circa 1gram olie toe te voegen.
Deze olie bestaat voor 37,5% uit
hexadecaan, 37,5% uit iso-octaan en voor
2 5 % uit benzeen (allen V/V), volgens
NEN 6673 ook wel standaard-olie genoemd.
De verontreinigde grondmonsters worden
bij 4 °Cbewaard. De bodemmonsters
variëren in het gehalte aan organisch stof en
in het gehalte aan slib (deeltjes kleiner dan
16 /xm).
Berekeningen
Het gehalte aan olie wordt bepaald met
behulp van NEN 6673 [5]of met behulp van
berekeningen volgens de DEV-methode [6].
De NEN indexwordt gebruikt indienergeen
of nauwelijks absorptie meetbaar isbij2.950/
cm.
IR-spectra
IR-spectra zijn opgenomen met een PerkinElmer 782 dubbelstraals infraroodspectrofotometer tussen 3.300/cm en 2.700/cm.
Weglengtes van 3 tot 50 mm.
Opnamesnelheid 6 minuten voor de volle
schaal, spleet 3, ruisfilter 1. Piekmaxima
konden worden vastgesteld met een
nauwkeurigheid van 5/cm.
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GCl MS-spectra
GC/MS-spectra zijn opgenomen met een
KRATOS MS 80 met chemisch gebonden
BP 1kolom, lengte 25 m, filmdikte 0,5 p.m,
diameter 0,33 mm. Injectie oncolumn eneen
temperatuurprogrammering van 1minuut,
100 °C, 2 minuten 140 °C,en oplopend met
6 °C per minuut tot 280 °C.
Resultaten en discussie
Achtergrondwaarden van bodems van
onverdachte kwaliteit
Kwantitatieve gehaltes
Van een tiental bodemmonsters zijn de
achtergrondwaarden van de olie-index
bepaald. Het bodemmateriaal isvan
'onverdachte kwaliteit', dat wil zeggen: er is
in het bodemmateriaal geen minerale olieverontreiniging aanwezig. De gehaltes aan
organisch stof van de bodemmonsters
variëren van 0% voor extreem humusarm
zand tot 50% voor niet geoxydeerd veen.
De gehaltes aan slib variëren van 9 1 % voor
zeer zware klei tot 3 % voor leemarm zand.
Daarnaast vertegenwoordigen de monsters
het scala van bodemtypen die het meest
voorkomen in Nederland. In tabel Izijn de
resultaten weergegeven.
De waarden uit tabel Iliggenvoorwat betreft
de olie-index rondom de A-norm in de Wet
op de Bodemsanering. De humusarme
bodemtypes geven in het algemeen aanleiding
tot zeer lage indexwaarden. Humeuze
bodems geven aanleiding tot een meetbare
index in het infraroodspectrum. Echter de
correlatie tussen het gehalte aan organisch
stof en de olie-index isniet groot (0.56).
Blijkbaar isditgehalte nietdeenige variabele
die de hoogte van de index bepaalt.
Kwalitatieve gegevens uit het
Infraroodspectrum
Een aantal voorbeelden van infraroodspectra
van verschillende bodemmonsters isgegeven
in afb. 2. Een globale analyse van de
IR-gegevens geeft aan, dat de sterkste
absorptiebanden waar te nemen zijn in het
gebied waarmee de olie-index wordt
vastgesteld, namelijk rondom 2.900/cm.
Deze absorpties zijn afkomstig van methyl-

A = humeuszwak lemigzand
B = humeus leemarm zand

C = nietgeoxydeerd kleiigveem
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Afb. 2 - Infraroodspectra van.ï residuen vanextracten vanbodemmonsters vanonverdachte kwaliteit.

en methyleengroepen. Methynbanden
kunnen moeilijk onderscheiden worden inde
spectra. Absorpties bij 1.375-1.380/cm zijn
afkomstig van methylgroepen en absorpties
bij 1.465-1.475/cm zijn afkomstig van zowel
methyl- als methyleengroepen. De aanwezigheid van carbonylbanden bij 1.740/cm
duidt op de aanwezigheid van estergroepen
en banden bij 1.715/cm op ketongroepen.
Opvallend isde overeenkomst tussen deze
drie spectra: bovengenoemde functionele
groepen komen in alle drie residuen voor.
De intensiteiten van de carbonylbanden zijn
erg laag. Omdat de molaire extinctiecoëfficiënt vele malen groter isvan deze
functionele groep dan de molaire extinctiecoëfficiënt van bijvoorbeeld de functionele
groepsvibraties, die aanleiding geven tot
banden bij 2.900/cm, leidt dit tot de
conclusie dat het aantal ketongroepen en
estergroepen verhoudingsgewijs veel lager
moet zijn dan het aantal CH 2 -groepen.
Opvallend isdecarbonylband van monster B
bij 1.680/cm. De twee functionele groepen
die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn,
zijn di-alkyl-thioesters en amides.
De absorpties bij 725/cm en 715/cm geven

T A B E L I— Het gehalte aan olie. uitgedrukt indeolie-index volgens NEN 6673, vanbodemmonsters van
onverdachte kwaliteit.
Organische stof
Bodemmonster

Herkomst

extreem humusarm leemarm zand
extreem humusarm zwak lemig zand
extreem humusarme zware zavel
zeer humusarme zeer zware klei
humeus zwak lemig zand
humeus leemarm zand
humeuze zeer zware klei
zeer humeuze zware zavel
humusrijke matig zware klei
niet geoxydeerd kleiig veen

Ginkelse heide
de Ginkel bij Ede
Kesteren
Dodewaard
de Ginkel bij Ede
Ginkelse heide
Dodewaard
Kesteren
Binnenveld Wageningen
Binnenveld Wageningen
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3
6
311
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5
5
80
41
61
39

0
1
1
4
4
5
7
24
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Olie-index
(mg/kg)
< 20
80
< 20
< 20
150
80
100
40

100
140

een indicatie voor zeer lange alkaanketens.
Zwakke banden bij 1.515/cmtot 1.600/cm
geven een onverzadigd karakter aan.
De afwezigheid van intensievere banden bij
730-770/cm brengen de aanwezigheid van
aromaten in twijfel. De brede band van
3.400/cm tot 3.100/cm kan afkomstig zijn
van water in het monster.
GCI MS-onderzoek
Om de soort verbindingen dieeen bijdrage
leveren aan het infraroodspectrum nader te
identificeren, iseen aantal praktijkmonsters
met behulp van capillaire GC/MS onderzocht. Tevens ishiermee onderzocht welke
verschillen optreden in de samenstelling van
tetra-extracten met thermische desorptie en
met behulp van extractie opgewerkte
bodemmonsters. Een paar voorbeelden
hiervan zijn opgenomen in tabel II.
Het betreft hiergrondmonstersvan humeuze
teelaarde uit een tuinbouwgebied; de
E-monsters van onverdachte kwaliteit, de
D-monsters vermoedelijk verontreinigd met
huisbrandolie.
Kwalitatief komt het GC/MS-beeld overeen
met de structuurinformatie uitde IR-spectra.
Ook in niet verontreinigde humeuze grondmonsters komen alkanen voor; aromaten
worden daarentegen niet aangetroffen.
De belangrijke bijdragen tot de natuurlijke
koolwaterstoffen worden hier gevormd door
de groep van terpeenachtige oliën, waaronder di- en tri-terpenen. De herkomst van
de ftalaten isniet eenduidig. Deze categorie
verbindingen, ook gebruikt als weekmakers
in kunststoffen, heeft geen natuurlijke
oorsprong, maar wordt tegenwoordig veelin
milieumonsters aangetroffen. Contaminatie
van de extracties door de gebruikte
opwerkingsmaterialen isin dit geval echter
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niet uit tesluiten. Andere verbindingen diein
kleinere hoeveelheden worden aangetroffen
zijn onder andere esters van carbonzuren,
ketonen, alkylfosfaten enalifatische nitrillen.
Met betrekking tot de resultaatverschillen in
de extractiemethode en de thermische
desorptie, zien we overeenkomstig de verwachting dat bij de extractie de zwaardere
alkanen en polyterpenen in hogere concentraties en veelvoudiger voorkomen.
Enerzijds betekent dit dat de extractiemethode voor de zwaardere oliesoorten een
hogere opbrengst kan hebben dan thermische
desorptie, maar anderzijds zwaarder
gestoord wordt door natuurlijke koolwaterstoffen. In het lagere kookpuntentraject iste
constateren, dat met de thermische desorptie
meer vluchtige terpenen en esters gedetecteerd worden.
Vergelijking van de extractiemet thermische
desorptie
In tabel III zijn de resultaten vermeld van de
recovery-experimenten met een aantal
bodemmonsters, die verontreinigd zijn met
standaardolie. De opbrengsten zijn berekend
met de DEV-methode. Uit de gegevens
blijkt dat de opwerkingsstap met de
thermische desorptie bevredigende resultaten
geeft voor veengrond en humeuze en niet
humeuze zandgrond. De recovery voor
kleigrond bedraagt gemiddeld circa 70% met
een standaardafwijking van 5%.

TABEL III — Recoverywaarden (%) van bodemmonsters
welke verontreinigd zijn met standaardolie en opgewerkt
met behulp vanschudextractie en thermische desorptie.
Oliegehalte Extractie
(mg/kg)
(%)

Bodemmonster
/eer humusarme
zeer zware klei
humeus zwak lemig zand
humeus leemarm zand
niet geoxydeerd kleiig veen

5.200
6.200
6.000
7.500

TD

(%)
70
100
80
90

100
85
80
40

Het verlies aan opbrengst uit dit laatste
monster wordt waarschijnlijk veroorzaakt
door insluiting van de zware oliecomponent
hexadecaan tussen kleiplaatjes. Het verliesin
de olie-index van dit monster wordt niet
veroorzaakt door verlies van vluchtig
materiaal, omdat deze vluchtige componenten
worden teruggevonden (recovery voor
benzyn 90% en voor iso-octaan ca. 80%).
Daarnaast isde NEN-index van de recovery
van dit monster gemiddeld 60%, wat aangeeft, dat voornamelijk hexadecaan
verdwenen is.
De opbrengst uit niet geoxydeerde veenmonsters isbij de extractiemethode erg laag.
Blijkbaar isdeevenwichtsinstelling tijdens de
extractie voor dit monster veel ongunstiger
voor tetra, dan bij de overige monsters.
De extractiemethode wordt daarmee
ongeschikt voorveengronden. De opwerking
met thermische desorptie iseerder aan te
bevelen.
Overige verliezen worden veroorzaakt door

T A B E L II — Vergelijking GCMS-resultaten tussenextractieen thermische desorptie.
D: niet verontreinigde tuinaarde
Extractie
Categorie
verbindingen
alkanen
alkenen
ftalaten

Kookp. traject
CC)

triterpenen

100-250
250-400
200-300
300-400
300-400
300-400

org. tostaten
niet geïdentificeerd

150-200
150-200

diterpenen

aantal
verb.

aantal
verb.

(%)
6

hoeveelh.
(%)
5
20

28
15
3

25
13

40

1
5
22

totaal

ro

rel.
hoeveelh.

2
6

3

15

100

14

100

E: verontreinigde tuinaarde
alkanen
alkenen
ftalaten
terpenen/sesquiterpenen
diterpenen
geoxydeerde triterpenen
geoxydeerde alkanen
alifatisch nitril
niet geïdentificeerd

100-250
250-400
200-300
300-400
100-200
200-300
300-400
150-300
250-300
100-400

D: extractie
TD

250 mg/kg
< 20 mg/kg

IS
21
10
17
2
3
8

34

totaal
Oliegehalte met behulp van IR:

21
15
14
2
4
4
14

100
E: extractie
TD

28
900 mg/kg
1.000 mg/kg

1(1(1

verdamping van vluchtige componenten uit
het bodemmonster tijdens de opwerking.
Uit bepalingen met praktijkmonsters blijkt
dat zowel de extractiemethode als de
thermische desorptie goed met elkaar zijn te
vergelijken. Tabel IV geeft een aantal
resultaten weer.
TABEL IV - Bepaling vanhet oliegehalte in praktijkmonsters met behulp van zowel extractieals thermische
desorptie.
Bodemmonster
zandmonster
kleimonster
zand/kleimonster

Extractie
(mg/kg)

TD
(mg/kg)

1.000
230
130

1.200
210
90

Het verschil tussen de extractie en de
thermische desorptie in het zandmonster
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door
verdamping van olie tijdens de opwerking.
Dit verlies isbijde extractie vaak groter dan
bijde thermische desorptie. De verschillen in
de opbrengsten tussen beide opwerkingsmethoden van de laatste twee monsters is
waarschijnlijk te wijten aan storing door
natuurlijke koolwaterstoffen. De storing is
merkbaar bij de extractiemethode bij lage
oliegehalten.
Conclusies
De opwerking met behulp van de methode
van de thermische desorptie biedt een aantal
belangrijke voordelen.
Zowel vluchtige alsniet vluchtige
componenten worden meegenomen in de
olie-index, dit in tegenstelling tot de
extractiemethode waarbij vaak sprake isvan
verlies van vluchtig materiaal. Voorwaarde
bij de thermische desorptie isweldat het
monster zo min mogelijk aan de lucht wordt
blootgesteld.
Indien monsters van onverdachte kwaliteit
worden opgewerkt met behulp van
thermische desorptie, iser in het IR
nauwelijks achtergrondsignaal waar te
nemen, dit in tegenstelling tot de extractiemethode, die voor humeuze gronden een
achtergrond geeft van rond de A-norm in de
Wet op de Bodemsanering. Uit GCMSgegevens blijkt de thermische desorptie
minder storing teondervinden van zwaardere
koolwaterstoffen van natuurlijke oorsprong.
Dit kan tevens betekenen dat de methode
minder geschikt isvoor de bepaling van
zwaardere oliesoorten, door de lagere
recoveries van de hoogmoleculaire alkanen.
Op dit punt zou aanvullend onderzoek
wenselijk zijn.
De opwerking met thermische desorptie is
goedkoper, omdat ergewerkt wordt met veel
minder oplosmiddel (een factor 10minder,
dan bij de extractie). Daarbij wordt er bij de
thermische desorptie geen florisilbehandeling toegepast. Dit voorkomt de
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Veel belangstellingbijafscheiding.J.Leijssenaar

foutieve resultaten door onjuist gebruik van
florisil. Het beperkte aantal handelingen
maakt de methode sneller. Verbetering en
optimalisering van de methode blijft echter
wenselijk.
De optimalisering van de thermische
desorptie zal zich moeten richten op twee
aspecten, te weten: verlaging van de
detectiegrens en een aanpassing om de
condensatie van grote hoeveelheden waterdamp in de koeler te voorkomen bij grondmonsters met een hoog vochtgehalte.
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Voorlichtingskaart inNoordBrabant overland-entuinbouw
in waterwingebieden
Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant
heeft aan alle land- en tuinbouwbedrijven,
loonbedrijven en aanverwante bedrijven in
de provincie een informatiekaart over landen tuinbouw inwaterwingebieden toegezonden. Dit iseen vervolg op de voorlichtingscampagne over de 'Verordening
bescherming waterwingebieden in
Noord-Brabant'.
Eerder werden 40.000 huishoudens- inde
waterwingebieden —voorgelicht over de
nieuwe verordening en de gevolgen voor
bewoners en gebruikers.
De verordening isop 1 april jl. in werking
getreden. Bijgevoegd werd tevens een 'Lijst
van bestrijdingsmiddelen die in een beschermingsgebied zijn toegelaten'. Men adviseert
de bedrijven met name de toelichting hierop
goed te lezen.

i

Burgemeester Soetendal
feliciteert de heer
Leijssenaar.

In aanwezigheid van personeel en bestuur
heeft de directeur van de 'Drinkwaterleiding
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden',
ing. J. Leijssenaar op 29 augustus jl.in
Giessenburg afscheid genomen om gebruik
te maken van de VUT-regeling. Hij kwam er
in 1970 na tien jaar adjunct-directeur van
Gemeentewerken te Papendrecht te zijn geweest. Het begon met 8.400 aansluitingen;
nu zijn het er ruim 70.000. 'Een bedrijf dat
groot genoeg isom nogjarenlang zodoor te
kunnen gaan, dat klein genoeg isom nog
herkenbaar te zijn voor de verbruikers', zo
zei zijn opvolger ir. A. B. I. M. Vosde Wael
in zijn toespraak. Daarin maakte hij ook
gewag van enkele recente technische opmerkelijkheden van het bedrijf: actief-koolbehandeling gekoppeld aan een uv-belichting
en ondergrondse ontijzering. Van de
gememoreerde verdiensten voorde drinkwatervoorziening werden ook genoemd
lidmaatschappen van commissies en werkgroepen in VEWIN- en KIWA-verband en
het bestuurslidmaatschap van de VWN.
De voorzitter van het dagelijks bestuur,
burgemeester M. Soetendal van Papendrecht,
bood namens het bestuur een 'originele,
onvervalste, echte en degelijke Huygensbarometer' aan, alsdank voor 16jaarA&V.
Tenslotte zelf aan het woord komend stak de
heer Leijssenaar nietonderstoelen of banken
dat zijn alternatief voor de reorganisatie van
de openbare drinkwatervoorziening in
Zuid-Holland naarzijn meningnogaltijd een
beduidend betere oplossing isdan de
opdeling in drie bedrijven waarvan één
oppervlaktewaterbedrijf. 'Waarom alles op
één kaart gezet?'.
Die dreigende reorganisatie zou de heer
Leijssenaar ook zelf niet meer voor zijn
pensioengerechtigde leeftijd in alternatieve

richting hebben kunnen leiden endaarom gaf
hij de leiding van het bedrijf vol vertrouwen
over aan zijn opvolger die alswethouder van
de gemeente Delft voldoende bestuurlijke
ervaring heeft opgedaan om het bedrijf door
de komende woeligejaren tekunnen laveren.
Een zeer druk bezochte receptie met vele
waterleidingvrienden uit het hele land
besloot de bijeenkomst te Giessenburg.

#

Commissie voor Hydrologisch
Onderzoek TNO (CHO-TNO)
Werkzaamheden van bureau
SAMWAT begonnen
Na verkregen algemene instemming isper
1 april 1986vooreen proefperiode van3jaar
het Samenwerkingsverband SAMWAT
ingesteld, hetgeen tevens inhield het
oprichten van een 'bureau SAMWAT'.
Het samenwerkingsverband heeft gestalte
gekregen door het tot stand komen van de
'Coördinatiecommissie SAMWAT', waarin
de participerende instanties zo volledig
mogelijk zijn vertegenwoordigd. Het bestuur
van het verband issamengesteld uit een
zevental leden van het Klein Comité
CHO-TNO. Het bureau bestaat uit drie
(uiteindelijk uit vier) personen en treedt op
als operationeel apparaat van het samenwerkingsverband. Het is,zowel inplaats als
in taak nauwverbonden methet secretariaatsbureau van CHO-TNO.
Het bureau iszijn werkzaamheden begonnen
met inventariserende gesprekken bij waterbeherende overheidsinstanties in de drie

