Anorganische enorganische microverontreinigingen inindustrieel afvalwater

Chloorfenolen aangetroffen ineen groot
aantal industriële afvalwaterstromen
Chloorfenolen worden op een veel grotere
schaal in Nederland toegepast dan algemeen
wordt aangenomen. Dit iséén van de meest
opmerkelijke resultaten van een onderzoek
naar de aanwezigheid van anorganische en
organische microverontreinigingen in
industrieel afvalwater dat door DBW/RIZA
in 1984 en 1985 isuitgevoerd. Pentachloorfenol en 2,4,6-trichloorfenol zijn in nagenoeg
alle onderzochte afvalwaterstromen
aangetroffen.
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voorlopige lijst met aan tewijzen stoffen
opgesteld (tabel I).
De inventarisatie in het kader van de AMvB
iserop gericht tekomen tot prioriteiten bijde
bestrijding van verontreiniging van het
oppervlaktewater. Met de uitvoeringvan de
inventarisatie zijn aanzienlijke kosten
gemoeid.
Om deze reden ishet van belang om in elk
geval het aantal metingen in industriële
afvalwaterstromen dat in het kader van de
inventarisatie moet worden verricht tot een
minimum te beperken.
Om prioriteiten te kunnen stellen voor wat
betreft stoffen en typen bedrijven bij de
uitvoering van de inventarisatie isdoor
DBW/RIZA een oriënterend onderzoek
uitgevoerd.
TABEL. II - Onderzochte bedrijfstakken.
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Concentraties tot 23 /u.g/1 zijn hierbij
gemeten. In sommige gevallen betekent dit
een emissie van enkele tientallen kilogrammen per jaar. Bij het merendeel van de
onderzochte bedrijven ligt de emissie op het
niveau van enkele tientallen tot honderden
grammen per jaar. Behalve chloorfenolen is
de aanwezigheid van trichloormethaan
(chloroform) en tetrachloormethaan naast
diverse zware metalen veelvuldig vastgesteld.
AMvB-stoffen
Het onderzoek naarde aanwezigheid vaneen
aantal milieugevaarlijke stoffen in industrieel
afvalwater isingegeven door een in voorbereiding zijnde Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) [1].
Volgens deze AMvB zullen stoffen worden
aangewezen, waarvan de bedrijfsmatige
lozingen dienen te worden geïnventariseerd.
De stoffen zijn geselecteerd op grond van
toxicologische en milieuhygiënische gegevens.
Door de AMvB-werkgroep, waarin de
ministeries van Verkeer en Waterstaat en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen
Milieubeheer zijn vertegenwoordigd, iseen

— kunstvezelindustrie
— textielindustrie
—galvanische industrie
—fotografische industrie
— afvalstoffenverwerking
— rubberindustrie
— impregneerbedrijven
— verfstoffenindustrie
— kleurstoffenindustrie
—vet- en margarine-industrie
— zuivelindustrie
— wasserijen
— papierindustrie
— slachthuizen
— lederindustrie
— frisdrankenindustrie
— suikerindustrie
—zetmeelindustrie
—conservenindustrie
— ziekenhuis
— zeepindustrie
— scheepsmotorenrevisie
— vuilverbrandingsinstallatie
— bierbrouwerijen
— diepdrukkerijen

-

1 bedrijf
2 bedrijven
3 bedrijven
I bedrijf
3 bedrijven
2 bedrijven
2 bedrijven
2 bedrijven
3 bedrijven
3 bedrijven
3 bedrijven
1 bedrijf
2 bedrijven
2 bedrijven
2 bedrijven
1 bedrijf
1 bedrijf
1 bedrijf
I bedrijf
1 inrichting
I bedrijf
1 bedrijf
1 bedrijf
1 bedrijf
1 bedrijf

De bij dit onderzoek betrokken bedrijfstakken zijn vermeld in tabel II.Gekozen is
voor bedrijfstakken die een groot aantal
bedrijven omvatten. Per bedrijfstak zijn één
of meer representatieve bedrijven geselecteerd. De chemische industrie isbuiten
beschouwing gelaten omdat het hierbij gaat
om bedrijven die onderling sterk verschillen.
In principe zijn alle bedrijven in een periode
van ongeveer een jaar viermaal bemonsterd.
Deze lage frequentie wordt voldoende geacht

TABEL I- Onderzochte stoffen.
zware metalen
• cadmium
• kwik
• arseen
• chroom
• koper
• lood
• nikkel
• zilver
• zink

drins
• aldrin
• dieldrin
• endrin

polychloorbifenylen
PCB nr.: 28 2,4-4'-trichloorbifenyl
PCB nr.: 52 2,5-2'5'-tetrachloorbifenyl
PCBnr.: 101 2,4,5-2'5'-pentachloorbifenyl
PCBnr.: 138 2,3.4-2'4'5'-hexachloorbifenyl
PCB nr.: 153 2.4.5-2'4'5'-hexachloorbifenyl
PCB nr.: 180 2,3,4,5-2'4'5'-heptachloorbifenyl

chloorfenolen
• pentachloorfenol
• 2,4,6-trichloorfenol
henzeen engechloreerde
henzenen
• benzeen
• monochloorbenzeen
• hexachloorbenzcen
tri-entetrachloormethaan

om in elk geval in kwalitatieve zin indicaties
over de aan- of afwezigheid van de onderzochte stoffen te verkrijgen.
Resultaten anorganische
microverontreinigingen
Zoals mocht worden verwacht worden
chroom, koper, lood en zink zeer frequent
aangetroffen. Ook kwikisinalle onderzochte
afvalwaterstromen gedetecteerd. De lage
detectiegrens van 0,1 /u.g/1 ishier hoogst
waarschijnlijk niet vreemd aan.
In de zuivelindustrie isbijéén van de
bedrijven een maximum gemeten van40 /xg/1
kwik. De gemiddelde jaarvracht bedroeg
meer dan 6 kg. De oorzaak van deze hoge
concentratie kan liggen in het gebruik van
sublimaattabletten voor het conserveren van
melkmonsters. Hetgebruik vandeze tabletten
is de laatste jaren overigens zeer sterk
afgenomen.
Arseen en cadmium zijn inhetafvalwater van
de verschillende bedrijven slechts zeer
incidenteel aangetroffen.
Het gebruik van cadmiumhoudende films
komt tot uiting in de aanwezigheid van
cadmium in het afvalwater van een fotografisch laboratorium en bijeen bedrijf dat
fotografische residuen verwerkt. Bij dit
laatste bedrijf isalsmaximum 0,64 mg/l
gemeten.
Resultaten organische
microverontreinigingen
Drins
De milieubezwaarlijkheid van drins
(waaronder aldrin, dieldrin en endrin) is
groot vanwege de hoge bio-accumulatie.
In Europa worden drins alleen in Nederland
geproduceerd. De drinswaren in het verleden
in Nederland in gebruik als bestrijdingsmiddel. Op een enkele specifieke toepassing
na zijn drins nu verboden [2,3].De drins
worden voor een groot deel naar buiten de
EG uitgevoerd. Er zijn in de loopder jaren
een aantal vervangingsmiddelen voor de
drins op de markt gekomen. Voor aldrin en
dieldrin zijn dat onder andere carbofuran,
lindaan en voorendrin endosulfan. De laatste
twee stoffen kunnen echter ook als milieugevaarlijk worden beschouwd.
Drins zijn een aantal malen in afvalwater
aangetroffen. Het voorkomen kan niet uit
het gebruik ervan worden verklaard. Immers
het gebruik vandrinsisinNederland zogoed
als verboden. Deze stoffen kunnen mogelijk
door aanwezigheid in aangevoerde grondstoffen of produkten uit hetbuitenland inhet
afvalwater komen. Een andere bron kan zijn
het vroegere gebruik van deze stoffen. In het
verleden zijn drins veel gebruikt.
De gemeten concentraties liggen op het
niveau van 0,2-0,5 jUg/1.Dieldrin iséénmaal
in hoge concentraties (139/xg/1) aangetroffen
in het afvalwater van een rubberfabriek.
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Isodrin isin hetzelfde afvalwater aangetroffen in een concentratie van 10/xg/1.
Over het algemeen kangesteldworden datde
incidentele vondsten van drins in afvalwater
erop wijzen dat deze stoffen zich in de
milieukringloop bevinden. De hoge persistentie iser verantwoordelijk voor dat deze
verbindingen nogjaren na het gebruik
worden aangetroffen.
Polychloorbifenylen
Polychloorbifenylen (PCB) zijn zeer milieubezwaarlijke verbindingen [4].Door geringe
afbreekbaarheid en goede oplosbaarheid in
vetten hebben PCB's de neiging zich op te
hopen in voedselketens.
Vanaf 1929 zijn PCB's op de markt gebracht
uitsluitend voor toepassingen op industriële
schaal. Sinds 1976ishet gebruik van PCB's
in de EG aan beperkingen gebonden.
Sinds enige jaren isin Nederland sprake van
een volledig verbod van PCB's [5].De produktie van PCB's in Europa is nagenoeg
geheel beëindigd.
Uit Amerikaans onderzoek (EPA) is
gebleken dat PCB's als bijprodukt worden
gevormd bij diverse processen die (vooral) in
de chemische industrie toegepast worden[6].
Polychloorbifenylen zijn in het afvalwater
van een aantal bedrijven aangetroffen.
De gemeten concentraties liggen doorgaans
ophet niveau van 0,01-0,1/xg/1.Dit betekent
een emissie van 5-100 mg PCB's (som van
zes verschillende PCB's) per etmaal per
bedrijf.
Relatief hoge concentraties (5-50 /xg/1)zijn
gemeten bij de bedrijfstakken rubberindustrie
en scheepsmotorenrevisie. De herkomst van
deze verbindingen isnagenoeg onbekend.
Verontreinigingen in de gebruikte grondstoffen lijkt in dit geval een mogelijke bron
van waterverontreiniging.
Pentachloorfenol
Pentachlorfenol (PCP) isals bestrijdingsmiddel in gebruik. Het isonder praktijkomstandigheden tamelijk persistent.
Als pesticide isook het natriumzout van
pentachloorfenol in gebruik. Door de wijze
van produktie ishet mogelijk dat pentachloorfenol met kleine hoeveelheden
dioxinen en dibenzofuranen is verontreinigd.
Pentachloorfenol en pentachloorfenol-Na
vinden als pesticide ruime toepassing.
Belangrijke toepassingen zijn houtconservering, ontsmettingsmiddel en alsmiddel tegen
bederf (door bacteriën, schimmels).
Chloorfenolen worden zeer veelvuldig in
afvalwater aangetroffen. Dit geldt voor
pentachloorfenol in sterkere mate dan voor
het ook in dit onderzoek betrokken 2,4,6trichloorfenol.
De oorzaak van de aanwezigheid isop dit
moment voor de meeste gevallen niet
duidelijk. Het ismogelijk dat:

—chloorfenolen aanwezig zijn in grondstoffen en/of halffabrikaten;
—chloorfenolen aanwezig zijn in ingenomen
water;
—door produktieprocessen of omzettingen
in het afvalwater chloorfenolen worden
gevormd. Deze mogelijkheid lijkt chemisch
gezien twijfelachtig.
Pentachloorfenol is,met uitzondering van
het afvalwater van een suikerfabriek, in alle
onderzochte afvalwaterstromen aangetroffen.
In veel gevallen gaat het om concentraties
beneden 2 /xg/1. In het afvalwater van een
aantal bedrijven worden relatief hoge gehalten (soms meer dan 20 /xg/1) aangetroffen.
Dit betreft bedrijven uit de bedrijfstakken:
schcepsmotorenrevisie, papierindustrie,wasserijen, bierbrouwerijen en frisdrankenindustrie. De emissie ligtdoorgaans op het
niveau van enkele tientallen tot honderden
grammen per jaar per bedrijf.
De omvangrijkste emissie betrof een bierbrouwerij (ca. 40 kgop jaarbasis). Nader
onderzoek bij dit bedrijf heeft aangetoond
dat pentachloorfenol als conserverende
component aanwezig isin etikettenlijm.
Deze lijm komt in het spoelwater terecht bij
de verwijdering van etiketten van flessen.
De bierbrouwerij isinmiddelsovergestapt op
een andere lijm.
In beperkte mate wordt pentachloorfenol bij
bedrijven gebruikt in het produktieproces of
is aanwezig in de grondstof. De bedrijven
waarbij dit het geval is,vallen onder de
volgende bedrijfstakken:
—zetmeelindustrie
— verfstoffenindustrie
— lederindustrie
— textielindustrie.
In de zetmeelderivatenindustrie was in het
verleden de toevoeging van pentachloorfenol
aan technische derivaten gebruikelijk.
Hiermee werd bederf voorkomen. De laatste
jaren isde toevoeging van pentachloorfenol
praktisch achterwege gelaten.
Er isonderzoek gedaan bij twee verfstoffenbedrijven. Bij één bedrijf waren de gehalten
telkenmale lager dan 1/xg/1. Bij het tweede
bedrijf was het maximum zelfs 19/xg/1.
Het verschil aan produktiepakket kan
hiervan de oorzaak zijn. Mogelijk wordt
pentachloorfenol toegevoegd om de houdbaarheid van bepaalde verfstoffen te
bevorderen.
Het afvalwater van twee lederindustrieën is
onderzocht. Bij het ene bedrijf waren de
gehalten maximaal 5 /xg/1. Bij het andere
bedrijf zijn de gehalten zoals gemeld
(180-575 /xg/1).Zeer waarschijnlijk speelt de
herkomst van de huiden een doorslaggevende
rol. Pentachloorfenol alsconserverende stof
isgebruikelijk in deze bedrijfstak.
De hoge gehalten in het afvalwater van de
twee textielindustrieën kan tewijten zijn
aan het gebruik van bepaalde grondstoffen

(met pentachloorfenol behandelde garens).
Toegevoegde stoffen als zetmeelderivaten
kunnen pentachloorfenol bevatten.
Geconcludeerd kanworden datdereden van
de aanwezigheid van pentachloorfenol in het
afvalwater van de onderzochte bedrijven in
de meeste gevallen nognietsluitend bewezen
kan worden. Gezien deaard vandestofende
gevonden hoeveelheden kan van een verontrustende situatie worden gesproken.
Nader onderzoek wordt uitgevoerd naar de
bronnen en eventueel de vormingsmechanismen van pentachloorfenol.
Dit onderzoek heeft inelk geval duidelijk
gemaakt dat het gebruik van pentachloorfenol veel omvangrijker isdan algemeen
werd aangenomen [8].Dit blijkt ook uit de
permanente aanwezigheid van pentachloorfenol in huishoudelijk afvalwateren
influenten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen [9, 10].
2,4,6-trichloorfenol
Trichloorfenolen komen als verontreiniging
voor in pentachloorfenol [7,8].Trichloorfenolen zijn daarom in ieder geval te verwachten indien ook pentachloorfenol is
gevonden. De zuiverheid van het produkt
bepaalt de hoeveelheid en het gehalte aan
bijprodukten c.q. verontreinigingen.
De milieu-eigenschappen komen met
pentachloorfenol overeen. Evenals pentachloorfenol werd 2,4,6-trichloorfenol
nagenoeg in alle onderzochte afvalwaterstromen aangetroffen. De gemeten concentraties liggen op het niveau van 0,1-1 /xg/1.
In het afvalwater van een leerlooierij werd
maximaal 550 /xg/1 2,4,6-trichloorfenol
per liter aangetoond. De gemeten trichloorfenol-concentraties zijn doorgaans beduidend
lager dan de gemeten pentachloorfenolconcentraties.
In enkele gevallen (zetmeelindustrie, bepaalde afvalstoffenverwerkende bedrijven,
een papierfabriek) zijn de trichloorfenolgehalten hoger dan de corresponderende
pentachloorfenolgehalten. Tot op dit
moment ishiervoor geen oorzaak
aanwijsbaar.
Omtrent de bronnen van waterverontreiniging is nog veel onduidelijkheid. Het verdere
onderzoek naar de aanwezigheid van
trichloorfenol valt samen met het vervolgonderzoek betreffende pentachloorfenol.
Benzeen
Benzeen iseen carcinogene stof [11, 12].
Er zijn evenwel geen gegevens over carcinogeniteit door of via het water.
Benzeen iséén van de meest geproduceerde
stoffen in de wereld.
Benzeen isin het afvalwater van slechts
enkele bedrijven aangetroffen. In veel van
deze gevallen lagen de gehalten juist boven
de detectiegrens (1 /xg/1).
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Hogere concentraties zijn gemeten in de
afvalwaterstromen van:
—rubberfabriek (ca. 500 ßg,/\)
—houtimpregneerbedrijf (ca. 700 /xg/1)
- wasserij (50-100/Lig/l)
- slachterij (ca. 70 pig/1).
De emissie perbedrijf bedraagt indiegevallen'
enkele tot tientallen kilogrammen per jaar.
Monochloorbenzeen
Monochloorbenzeen of fenylchloride is
teratogeen (geeft misvormingen) voor
visembryo's. Er zijn gegevens over
carcinogeniteit beschikbaar [13].
Er isgeen produktie van monochloorbenzeen
in Nederland. De eventuele vorming als
bijprodukt isniet uitgesloten.
Monochloorbenzeen wordt in het afvalwater
van de onderzochte bedrijven, behoudens
enige uitzonderingen niet boven de detectiegrensaangetroffen. Verhoogde concentraties
zijn bij de volgende bedrijven gemeten.
Het afvalwater van een impregneerbedrijf
bevatte in één geval 45 mg/l monochloorbenzeen. In hetzelfde monster zat ook veel
benzeen, maar nauwelijks andere gechloreerde verbindingen.
In het afvalwater van de verfstoffenfabriek is
monochloorbenzeen frequent aangetroffen
in concentraties tot 6 mg/l.
In het afvalwater van een wasserij is
monochloorbenzeen tweemaal aangetoond
(2,6 mg/l en 27 mg/l).
Hexachloorbenzeen
Hexachloorbenzeen (HCB) iseen zeer
stabiele verbinding [13].Het is sterk
bioaccumulerend in vele organismen.
HCB wordt sedert 1945 toegepast als
selectief fungicide voor de bescherming van
graanzaden. Daarnaast dient HCB als
grondstof voor de produktie van de houtbeschermingsmiddelen pentachloorfenol en
natriumpentachloorfenolaat en als grondstof
voor de produktie van pentachloorthiofenol.
Gezien de eigenschappen van HCB kan
worden gesteld dat men bedacht moet zijn
op de aanwezigheid van HCB indien
gechloreerde koolwaterstoffen worden
geproduceerd of gebruikt.
Hexachloorbenzeen is,weliswaarinzeerlage
gehalten, in diverse afvalwaterstromen
aangetroffen. Het gaat hierbij om de volgende
bedrijfstakken:
• galvanische industrie
• afvalstoffenverwerkende industrie
• rubberindustrie
• verfstoffenindustrie
• kleurstoffenindustrie
• vet- en margarine-industrie
• slachthuizen
• zetmeelindustrie.
De gemeten concentraties liggen op het
niveau van 0,1-1/^.g/1. Hoewel veelal geen
sluitende verklaring voor de aanwezigheid

voorkomen van trichloormethaan als verontreiniging van grondstof, hulpstof en
halfprodukt of door (ongewenste) vorming
tijdens produktieprocessen. Het is bekend
dat trichloormethaan voorkomt in bijvoorbeeld zoutzuur en diverse gechloreerde
verbindingen. In deze gevallen resulteert het
in concentraties in het afvalwater van
beneden 2 /ng/l.
In geval van gebruik van trichloormethaan
worden hogere concentraties in het afvalwater gemeten (15-120 ^ig/1).Dit kan

gegeven kan worden, heeft nader onderzoek,
behoudens indevet-en margarine-industrie,
op dit moment een lage prioriteit.
Trichloormethaan
Trichloormethaan [11, 12]isvooral bekend
onderde naam chloroform. Trichloormethaan
isonder andere in gebruik alsinsecticide en
als oplosmiddel.
Trichloormethaan isveelvuldig in afvalwaterstromen aangetroffen. De aanwezigheid
kan enerzijds verklaard worden uit het

TABEL III - De aanwezigheid van zwaremetalen inafvalwater: voorspelling op basisvanonderzoeks- en
produktiegegevens.
Zware metalen 1
Bedrijfstak
kunstvezelindustrie
textielindustrie
galvanische industrie
fotografisch laboratorium
afvalstoffen verwerking
rubberindustrie
impregneerbedrijven
verfstoffenindustrie
kleurstoffenindustrie
vet/margarine-industrie
zuivelindustrie
wasserijen
papierindustrie
slachthuizen
lederindustrie
frisdrankenindustric
suikerindustrie
zetmeelindustrie
conservenindustrie
ziekenhuis
zeepindustrie
scheepsmotorenrevisie
vuilverbrandingsinstallatie
bierbrouwerijen
diepdrukkerijen
1

Cd

-

+
+
+

-

+
+

-

+

-

+

-

+

-

As

Hg
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+

-

+
+

-

+
+

-

+
+

-

Cr
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Cu

Pb

Ni

Ag

Zn

-

+
+

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

f

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

-

-

+
+
+
+
+
+
+
+

+

-

+
+
H

+
+
+

-

+
+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+
+
+
+

+

-

+

+
+

-

-

-

+
+

-

+

+

+

+ aanwezig of te verwachten
—niet aanwezigen niet te verwachten

T A B E L IV — De aanwezigheid vanorganische microverontreinigingen: voorspelling op basisvanonderzoeks- en
pro duktiegegevens.
Parameters 1
Bedrijfstak
kunstvezelindustrie
textielindustrie
galvanische industrie
fotografisch laboratorium
afvalstoffen verwerking
rubberindustrie
impregneerbedrijven
verfstoffenindustrie
kleurstoffenindustrie
vet/margarine-industrie
zuivelindustrie
wasserijen
papierindustrie
slachthuizen
lederindustrie
frisdrankenindustrie
suikerindustrie
zetmeelindustrie
conservenindustrie
ziekenhuis
zeepindustrie
scheepsmotorenrevisie
vuilverbrandingsinstallatie
bierbrouwerijen
diepdrukkerijen
+ aanwezig of te verwachten
—niet aanwezigen niet te verwachten
polychloorbifenylen

Drins

+
+

PCB 2

PCF 3

TCF 4

Benzeen

MCB 5 HCB 6 TrCM 7 TeCM 8

+
+

pentachloorfenol
2,4,6-trichloorfenol
monochloorbenzeen

6
7
8

hexachloorbenzeen
trichloormethaan
tetrachloormethaan
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inhouden een emissie per bedrijf van enkele
kilogrammen per jaar.
Het betreft de volgende bedrijfstakken:
— zeepindustrie
— ziekenhuizen
— conservenindustrie
—zetmeelindustrie
— zuivelindustrie
— textielindustrie.
Tetrachloormethaan
Tetrachloormethaan heeft carcinogene
eigenschappen [11, 12].Over de carcinogeniteit in of via het water zijn echter
nagenoeg geen gegevens beschikbaar.
De stof istamelijk persistent in water.
Hier staat tegenover dat tetra redelijk
vluchtig is.Tetra isniet toegestaan in
Produkten die voor huishoudelijk gebruik
zijn bedoeld.
Gezien het lipofiele karakter mag worden
verwacht dat tetra bioaccumulerende eigenschappen bezit.
Tetrachloormethaan heeft een zeer breed
toepassingsgebied. Het isonder andere in
gebruik alsoplosmiddel, chemische grondstof
en metaalontvettingsmiddel.
Inverband met decarcinogene eigenschappen
van tetra ishet toepassingsgebied beperkter
geworden. Door beperking in het gebruik
van freon zal het gebruik van tetra naar
verwachting in de toekomst nog verder
afnemen.
Tetrachloormethaan isregelmatig in de
onderzochte afvalwaterstromen aangetroffen.
De gemeten concentraties zijn doorgaans
laag (minder dan 2 /xg/l). De emissies per
bedrijf kunnen niettemin oplopen tot enkele
kilogrammen per jaar.
Verhoogde concentraties (10-20 /xg/1)zijn
gemeten in het afvalwater van een kleurstoffenindustrie en een zuivelfabriek.
Conclusies
Het doel van het onderzoek wasvast te
stellen welke geselecteerde stoffen in
bedrijfsafvalwater voorkomen. Uit onderzoeks- en produktiegegevens iste voorspellen
in welke afvalwaterstromen bepaalde stoffen
zijn te verwachten. In tabel III en IVishet
resultaat hiervan weergegeven. Bijeen
definitieve uitvoering van eerdergenoemde
AMvB kunnen met behulp van tabellen
prioriteiten worden gesteld ten aanzien van
de uit te voeren analyses.
Een opmerkelijk resultaat van deze studie
was de vrijwel permanente aanwezigheid van
chloorfenolen, trichloormethaan en tetrachloormethaan in de onderzochte afvalwaterstromen.
In de literatuur worden slechts beperkte
toepassingsmogelijkheden van chloorfenolen
aangegeven. Het gebruik van chloormethanen lijkt op basis van de onderzoeks-

resultaten eveneens een breder gebied te
bestrijken dan algemeen is aangenomen.
Het isgewenst nadere aandacht te schenken
aan de gebruikstoepassingen van genoemde
grondstoffen.
Uit het inventarisatie-onderzoek komen een
aantal vragen naar voren die vervolgonderzoek zinvol maken. Het betreft hier
echter geen inventariserend onderzoek maar
onderzoek dat dieper graaft. Omtrent de
reden van de aanwezigheid van een aantal
stoffen dient duidelijkheid te worden
verkregen. Dit iseen eerste noodzakelijke
stap naar vermindering van de lozing van
betrokken stoffen.
DBW/RIZA isdit jaar gestart met een
nadere studie betreffende chloorfenolen.
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Olie in de ondergrond
Het tengevolge van lekkages en ongelukken
in de bodem geraken van olie (in brede zin
van het woord) vormt een grote bedreiging
van de kwaliteit van bodem- en grondwater.
Vanwege de specifieke eigenschappen van
'olie', en de vaak gecompliceerde technische
en financiële omstandigheden, iser voor de
sanering van een olie-ongeval geen kookboek
samen te stellen, alhoewel erzeer goede en
nuttige handboeken (onder andere Concawe
7/8H bestaan.
Op verzoek van het Duitse Bundesministerium des Innern en van de Werkgroep
Grondwater in het Rijndal van de Raad van
Europa, isdoor een internationaal samengestelde werkgroep het voorkomen van olie
nader bestudeerd, en zijn de resultaten
daarvan gepubliceerd in de volgende
rapporten:
1. Die wissenschaftlichen Grundlagen zum
Verständnis desVerhaltens von Mineralöl im
Untergrund (sept. '85).
2. Untersuchung von Mineralölunfällen
sowie praktische Durchführung von Abwehrund Sanierungsmassnahmen (mei '84).
3. Analytik, Probenahme, Methodik.
Interpretation (jan. '79).
4. Beschreibung ausgewählter Mineralölunfälle (dec. '80).
Vooral indeel Iwordt uitgebreid ingegaan op
de verbreiding van olie in de ondergrond,
welke studie tevens van belang isvoor het
begripvanhetvoorkomen van,endesanering
ervan, andere niet met water mengbare
vloeistoffen.
Dit deel isàraison van DM21(+ porto e.d.)
te verkrijgen bij Erich Grimm GmbH,
Königin Luise Strasse 97, 1000 Berlin 33.
De overige delen zijn verkrijgbaar bij
het Umweltbundesamt, Bismarckplatz 1,
1000 Berlin 33.
In dit kader lijkt het nuttig om ook te wijzen
op de rapporten inzake het lysimeterproject
van het Contactcentrum Olie-industrie—
Openbare Watervoorziening, waarbij getracht werd om het effect van olie op het
grondwater nader tot een oplossing te
brengen. Helaas werd het project voortijdig
afgebroken: desalniettemin bevat de
rapportage vele interessante gegevens en
enkele, meerof minder tentatieve conclusies.
Deze rapportage isverkrijgbaar bij de
VEWIN.
H. G. van Waegeningh

