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5 EFFEKTEN OP LEVENSGEMEENSCHAPPEN
Inhet algemeen verkeren levensgemeenschappen ineen dynamisch evenwicht dat
door samenstellende komponentenbepaald wordt.Ernstiqe verstoring vaneen
levensgemeenschap kanworden veroorzaakt door sterke en/of langdurigewijzigingen indeabiotische omgevingsfaktorenofdoor invasies van andere
soorten organismen.Hetvrijkomen vangrote hoeveelheden oliekoolwaterstoffen
ineen relatief korte periode inbeperkte gebieden kan tot een ernstigeverstoring van de levensgemeenschap leiden,wanneer sterfte van individuen tot
sterke verlaging van dedichtheid oftotgrote verandering in deleeftijdsverdeling van bepaalde soorten leidt (Nelson-Smith 1972;Hyland & Schneider
1976). Daarnaast kunnen sublethale effekten toteen verminderde tolerantie
vanbepaalde soorten voor fysische extremen inhun omgeving leiden en/of
tot reduktie van het concurrentievermogen vanbepaalde soorten binnen delevensgemeenschap. Vooral wanneer destruktuur van een levensgemeenschap in
sterkemate door één ofenkele soorten bepaald wordt,kan door het verdwijnen
vandezesoorten detotalestruktuur ingrijpend veranderen. Verondersteld
wordt dat inhet algemeen verontreiniging metolie vanecosystemen inde
kustzone of inestuariene gebieden tot zodanigesterke veranderingen inhet
fysisch milieu leiden dat de soortendiversiteit binnen de levensgemeenschappen afneemt,terwijl dedichtheid van snel reproducerende levensvormen sterk
toeneemt.Daarbijwordt aangenomen dat lage-diversiteitsystemendie,zoals
de levensgemeenschappen indegetijzone,aangepast zijn aan sterk wisselende
milieufaktoren,beter bestand zijn tegen olievervuiling en zichook sneller
herstellen dan demeer complexe,hoge-diversiteitsystemen als delevensgemeenschappen beneden deLW-lijn (Hyland &Schneider 1976).
Strukturele veranderingen van levensgemeenschappen alsgevolg van zowel
chronische als incidentele olieverontreiniging worden in de literatuur spaarzaam vermeld.
Ondiepe kustwateren langs dekust van Texas,die langdurig met oliebevattend afvalwater verontreinigdwerden,vertoonden naast een lageresoortendiversiteit ook een sterke dagelijkse fluctuatie inconcentratie opgeloste
zuurstof,een vrijwel anaeroob-reducerend sediment eneen sterk fluctuerend
algemeen metabolisme.Dit laatste effektwerd grotendeels veroorzaakt door
verminderde fotosynthese enrespiratie o.i.v.toxische oliekomponentenen
eenverhoogd vrijkomen van nutriënten vanuit degestimuleerde bacteriëleafbraak (Hoesch,Hershner &Milgram 1974).
Slechts bijeen aantal olierampen,waarbijgrote hoeveelheden olie in
kustgebieden zijn vrijgekomen,zijndeeffekten opdestruktuur van delevensgemeenschap beschreven.
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Langs dekust van Cornwall,Engeland, verspreidde zich inmaart 1967 14.000
ton Kuwait ruwe olie vanuit degebroken tanker "lorrey Canyon"over een lengte
van 150kmkustlijn. Vooral door het gebruik van 10.000ton dispergenten
omdeolie tebestrijden, leidde dit ongeval tot somsgrote sterfte inde
levensgemeenschap op de rotsachtige kustgebieden,die voornamelijk gevormd
wordt door zeepokken,mosselen,grote bruinwieren,schaalhorens enalikruiken.
Wat betreft deze sterfte was ersprake vaneengradueel effekt:opzwaar met
dispergenten behandelde kustgebieden werden demeeste dierlijke en enkele
algensoorten vernietigd, inminder zwaar met dispergenten behandeldegebieden overleefden enkele diersoorten en demeeste algensoorten. Vooral onder
demollusken alsschaalhorens enalikruiken werd eengrote sterfte gekonstateerd.
Deze direkte sterfte alsgevolg vandeolie en dispergenten werd gevolgd
door cycli van dominantie van enkele zeer talrijk voorkomende soorten.
Binnen 2à3maanden na de ramp waren de rotsen overdekt met ongewoon dikke
massa's groenemacro-algen als Enteromorpha intestinalis,E.compressa,Ulva
lactua en Colpomenia peregrina,soorten dieonder normale konditiesnauwelijks opgeëxponeerde kusten voorkomen.Door sterke vestiging van algen wordt
toegeschreven aan het wegvallen van de zeer sterke begrazingsdruk vanschaalhorensal alikruiken,die speciaal dejongekiemplantenbegrazen. Gedurende
het daaropvolgende jaar werden dezegroene algen verdrongen door debruine
fucoïdensoorten, die zichgemakkelijk konden vestigen onder en tussen het
dek van groene algen.Door deze sterke vestiging vanFucus-soorten werden
deoverlevende zeepokken alsnog vernietigd. Inhetzelfde jaar begonnen de
eerste jonge schaalhorens (Patella vulqata)zich indeonderste zone vande
kust tevestigen,maar deze jonge exemplaren waren (nog)niet instaat de
volgroeide fucoïden later inhet seizoen indehogeregetijzone tedoenafnemen.Gedurende tenminste 5jaren behielden deoverblijvende fucoïden
Fucusvesiculosus (indemeer geëxponeerde gebieden)enAscophyllum nodosum
(inmeer beschutte gebieden)hun dominante rol indit ecosysteem. Toch leiddedevestiging van schaalhorens enandere herbivore soorten uiteindelijk
tot het verdwijnen van debruine macro-algen.Deuiteindelijke fasewas
een reduktie indepopulatie schaalhorens enhervestiging van de zeepokken
Balanusbalanoïdes enChthamalua stellatus. Vermoedelijk wordt de vestiging
vnn /eepokkenlarven sterk belemmerd zolang er een dichte vegetatie bruinwieren bestaat. Voor veleandere planten-endiersoorten geldt echter dat
debeschutting biedende Fucus-velden vestiging inhogere getijzones dannormaal mogelijk maakt.
Gekonkludeerd kan worden dat deolievervuiling inkombinatiemet dedis-
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pergenten,deherbivoren meer dan deplantaardige organismen heeft beïnvloed.
Hierdoor isde levensgemeenschap verschoven naar het typevan de beschutte
levensgemeenschap met een lage soortendiversiteit engrote biomassa (NelsonSmith 1972;Southward & Southward 1978;Southward 1978).
Nadestranding van detanker "Florida" inseptember 1969 inWest Falmouth,U.S.A. wnnrbij700tonNo.2stookolie in«on vrijbeperkt get.ijcjc»bied stroomde,volgde eenmassale enonmiddellijke sterfte vandierlijkeorganismen (vissen en evertebraten)zowel indegetijzone alsbeneden deLWlijn. Binnen 3maanden steeg het aantal Capitella capitata,een kleinepolychaet,tot plaatselijk meer dan 200.000perm 2 inmonokultuur inhet door de
olieontvolkte gebied (Sanders 1978). Genetisch onderzoek bijdezeopportunistische soort duidde op selectie vaneen enkel genotype indeze enorme
populatie.Opportunistische soorten,dieveelal eigenschappen alssnelle
reproduktie,grote dichtheid, vroege rijping enhogemortaliteit in zichverenigen,zijn instaat inzeer korte tijd door verstoring opengevallen niches
inde levensgemeenschap tebezetten (Grassle&Grassle 1974). Na 7maanden
begon depopulatiedichtheid van C^capitata aftenemenen toen deconcentratieolie indesedimenten geleidelijk afnam,vestigden zichandere,minder
opportunistische soorten.Na 2\ jaar wasereenabrupte verandering insoortensamenstelling,diet.o.v.kontrolegebieden meer instabiel waswat betreft
dichtheden,soortenaantal en -samenstelling (Sanders 1978). Het aandeel van
C.capitata inhet totala aantal individuen nam inde3tot 4jaren na de
ramp sterk af. Intabel 5.1 wordt het percentage opportunistische soorten
gedurende 4en 5jaar nade rampweergegeven alspercentage van het totale
aantal soorten en individuen.
Tabel 5.1 Percentage opportunistische soorten en individuen vantotaal aantal soorten en individuen insedimenten van beneden deLW-lijnen
van kwelders naderampbijWest Falmouth inseptember 1969.Naar
Michael (1977).
Station

19"'4

1973
Z soorten

Xi n d .

% soorten

% ind.

Beneden LW-lijn
olie

kontrole

a.

10.2

74.3

4.6

45.1

b.

9.5

80.6

4.9

39.9

c.

27.6

54.8

28.1

79.6

4.3

62.4

4.2

20.7

3.8

21.1

4.5

8.3

d.
e.

Kwelder
oJ.ie

f.

31.6

40.4

25.5

29.6

kontrole

g.

17.1

9.2

20.2

19.4
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Oliebevattende sedimenten werden duidelijk meer door opportunistische soortenbewoond dan dekontrolegebieden. Daling vandeolieconcentratie in 1974
instationsa,ben ftotnormalewaarden ging gepaard met afnemendepercentages opportunisten. Station cmet een zwaarmet oliebelast sediment
bleefechter door een hoog percentage opportunistisch bewoond, inkombinatiemet lageaantallen individuen vanergweinig ensterk indetijdwisselendesoorten.Demeeste individuen van dezeandere soorten bestonden uit pas
gevestigde juvenielen dieniet totoverleven instaatbleken (Michael 1977).
Nadestranding van de "Tampico Maru" in1957ineen klein estuarium in
Zuid-Californië,waarbijdieselolie zich doordehevige golfaktiviteit als
een zeer fijnedispersie indewaterkolom verspreidde,zijn degevolgenop
de levensgemeenschap onderzocht. Indenormale situatie -enook vlak voor
de ramp -wasdedichtheid vandemacro-algMacrocystispyrifera relatiefgering.Naeen sterke aantalsafname ontstond binnen 3maanden nade rampeen
enorme explosieve vermeerdering vanvooral jongealgen,dienä dedatum
van deramp gekiemd waren. Tegelijkertijd werd enorme sterfte van Pisco
schelpen (Tivela stultorum o.a.) en 3soorten gastropoden (Haliotis spp.)
en 2soorten zeeegels (Strongylocentrotus)gekonstateerd. Verondersteld wordt
datdesterfteonder deze filter-feeders engrazers,die vrij zwemmende
algensporen juist gevestigde algenplanten kunnen opnemen tot deexplosieve
ontwikkeling vanMacrocystispyrifera heeft geleid. Gedurende eenperiode van
2 jaar,waarin de filtrerendebivalven endegrazendezeeegelsinzeergeringedichtheden voorkwamen,duurde deenorme verbreiding van demakro-algen
voort. Tot 7jaar na de ramp kon deoorzaak vandezegewijzigde levensgemeenschap worden toegeschreven aan enerzijds depersistentie van deolieen
anderzijds deverstoorde ecologische balansalsgevolg vande reduktie van
grazers (North,Neushul &Clendenning 1965).
Onderzoek 6jaar na derampmet de "Arrow",waarbij in1970Bunker Colie
inChedabucto Bay,Nova Scotia,stroomde,toonde duidelijk verschillen in
soortensamenstelling tussen aldannietmet olieverontreinigde gebieden in
degetijzone.Wat de florabetreft,isPolysiphona lanosa,een epiphytische
rode algopAscophyllum nodosum (knotswier)totaal uithet met olievervuilde gebied verdwenen.De biomassa van Fucus vesicolosus (blaaswier)en
Ascophyllum nodosum wasindeoliegebieden kleiner,terwijl Fucus serratus
(zaagwier)juist ingrotere dichtheden indezegebieden voorkwam. Inhetalgemeen wasdesoortendiversiteit inde kontrolegebieden groter dan inde
oliegebieden.Ook dichtheid en biomassa vandesoorten verschilden signifikant tussen olie enkontrolegebieden. Vandeintotaal zowel inolie-als
inkontrolegebieden gevonden 71soorten organismen droegen er 10sterk bij
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totdeze verschillen tussen degebieden. Inhetkontrolegebiedu/asdedichtheid van Littorjna 9pp. (alikruik)groter,terwijl Mytilus edu.1.is (mossel)
en Gammaruaoceanicus (amphipode)juist inhogere dichtheden inhetoliegebied voorkomen.De schelplengte vanMya arenaria (strandgaper)was inhet
oliegebied kleiner,die vanLittorina littorea juist groter dan inhet kontrolegebied. De polychaet Arenicola marina (wadpier),die waarschijnlijk
enkele jaren naderamp vanuit degebieden beneden deLW-lijnde getijzone
gerekoloniseerd heeft,vertoonde inoliegebieden eenhogere dichtheid danin
alle omringende kontrolegebieden.Mogelijk heeft dezesoort competitievevoordelent.o.v.meeroliegevoelige konkurrerende soorten.Bijdebeoordeling van
dit soort gegevensmoet rekening gehouden worden met een olieconcentratie
ten tijde vanhetonderzoek inhet sediment vanmeer beschutte gebieden van
2500ppm (Thomas 1978;Gordon,Dale&Keizer 1978).
Nade "Tsesis"ramp indeOostzee in 1977werd binnenenkele dagen een
sterke toename van debiomassa van fytoplankton gekonstateerd. Verondersteld
wordt dat dit eengevolg zou zijn vande sterk verminderde begrazing door
het sterk inbiomassa afgenomen zoöplankton.Naca. 1maand zijn alleparameters indepelagische zoneweer normaal (Linden,Elmgren&Boehm 1979).
DoorClark etal. (1973)wordt vermeld datzeeanemonennaeenvrijpersistente olieverontreiniging langsderotskust vanWreck CovebijWashington,
U.S.A., alsgevolg van stranding van de "GeneralM.C.Meigs",erg weinig
voorkomen.Waarschijnlijk krijgen deanemonen geen goede kans op vestiging
door deenorme dichtheid vanmakro-algen.
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6. HERSTELDUUR VAN POPULATIES EN LEVENSGEMEENSCHAPPEN
6.1 Herstelperiode
Deperiode waarin deeffekten vaneen olieverontreiniging zichopdelevensgemeenschap indeveldsituatie manifesteren endie inwezen ook herstelperiodekanworden genoemd,wordt over het algemeen alsbeëindigd beschouwd,wanneer de soortendiversiteit nietmeer signifikant verschilt van de situatie
voor deolievervuiling. Indeliteratuur zijneen aantal diversiteitsindices
beschreven diemits op dejuistewijze gebruikt,alsnuttigemethoden bekend
staan (Odum 1959;Margalef 1951).
Deperiode waarover deeffekten van olieoppopulaties en levensgemeenschappen zichuitstrekken -dusdeherstelperiode -kan variëren vanmaanden
tot jaren enwordt door een groot aantal faktoren bepaald. Sleutelfaktoren
zijn degevoeligheid vandepopulaties voor deolie,depersistentie vande
olie inhet fysisch milieu endecirkulatie vandeoliekomponenten inde
voedselketen,de rekolonisatiemogelijkhedenvandesoorten ende struktuur
vandeoorspronkelijke levensgemeenschap.
Intabel 6.1 wordt een overzicht gegeven van deperioden waarover hetherstel vandepopulaties inde levensgemeenschap zich uitstrekte naeen aantal
olierampen.
Deherstelperiode vandetotale levensgemeenschap indegetijzone (ook langs
rotskusten)varieert van4 tot 15jaar.Planktonpopulaties blijken zichin
relatiefkorte tijd indeorde van 1maand teherstellen.Makro-algen eisen
voor herstel van de vegetaties 1tot ruim 7jaren.Voormeiofaunawordt een
herstelperiode van 1jaar vermeld. Voormakrofaunaworden perioden voorherstelgekonstateerd van 1maand tot 11jaar voor crustaceeën, 1tot 4jaar voor
echinodermen en 1tot 16jaar voorroollueken.Kweldervegetiesherstellen
zichveelal inperioden van 4maanden tot ruim 8jaar.
6.2 Faktoren,bepalend voor de herstelduur
6.2.1 Inleiding
Deperiodewaarover zichhetherstel van delevensgemeenschap inde getijzonenàeen eenmalige oliecontaminatie uitstrekt,varieert bijeen aantal
onderzochte olierampen vanminder dan 1tot 15jaar (Boesch,Hershner &Milgram 1974;Baker 1978;VanderMeulen 1978) (zieook tabel6.1).
De duur van dezeherstelperiode wordt bepaald door een serie faktoren:
- de initiële effekten opdepopulaties ("resistance")eventueel leidend
tot veranderingen inpopulatiedichtheid, leeftijdsverdeling ensoortendiversiteit.
- depersistentie vandeolie zowel inhet fysisch milieu alsinde weefsels
vandeorganismen,waardoor effekten oppopulaties blijven voortduren.
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- destruktuur van delevensgemeenschap, waarbijreproduktiesnelheid,verspreidingsstrategieën en rekolonisatiemogelijkheden van desoorten("resilience")eenessentiële rol spelen,terwijl biologische interakties tussen
depopulaties alspredatie,competitie,parasitisme encommensalismeook
vanbelang zijn (Hyland &Schneider 1976).
Door diverse auteurswordt erop gewezen dat voorspellingen over deherstelduur inhogemate worden bemoeilijkt door onzekerheden over de bovengenoemde
faktoren (Moore&Dwyer 1974). Iedere olieramp moet alsvrijwel uniek worden
beschouwd,waarbijextrapolatie van gegevens over deherstelduur van degetroffen levensgemeenschap naar situaties bijandere (toekomstige) olierampen
alseen riokantohandelinq moet.wordenge/ien (Butler &Levy 1978).
Debelangrijkste faktoren,diedeherstelduur vaneen levensgemeenschap
bepalen kunnen als volgtnader omschreven worden.
6.2.2 Initiële effekten
De initiële biologische effekten van eenolieverontreiniging ineenestuarien gebied zijn reedsuitvoerig inhoofdstuk 4en 5behandeld. Resumerend
kan vermeld worden dat een serie faktoren deze effekten bepaalt. Soort en
hoeveelheid vrijgekomen olie,typegebied,karakter vande levensgemeenschap
en seizoen zijn hiervan demeest essentiële faktoren.
è.2.3 Persistentie van deolie
Depersistentie vanolie(komponenten) inhet fysisch milieu isreeds uitvoeriq inhoofdstuk 2behandeld. Inhet algemeen bepulnn typeen hoeveelheid olie inkombinatiemet de inhet gebied spelende fysische,chemische en
biologische processen deverspreiding en dedegradatie van deolie.Wanneer
deolie inmeer beschutte gebieden inhet sediment dringt,kandezejarenlang aanwezig blijven,vooral inanaerobesedimenten. Inverschillende typen
getijzones isdeze jarenlange persistentie gekonstateerd, bijvoorbeeld in
exponeerde kustgebieden langs dePacific (Cretney et al.1978)en inmeer
beschutte estuariene kwelder-en baaiachtige gebieden langs de Atlantische
kust vanN.Amerika (Teal,Burns&Farrington 1978;Keizer etal.1978;van
Vliet&Quinn 1978;Mayoetal. 1978).
Handhaving vandeoliekomponenten inhet gebied kan door effekten oprekoloniserende organismen het herstel van deoriginele levensgemeenschap uitstellen.Dit feitkan geïllustreerd worden aandehand van de optredende
rekolonisatie na het decimeren vandechronische olielozing vaneenolieraffinaderijin ZW-Finland aandeOostzee.Binnen 2jaarwasde olieconcentratie
indesedimenten van beneden deLW-lijngehalveerd (tot 530ppm oliein
droog sediment). Indie 2jaar vond rekolonisatie plaatsdoor de benthische
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fauna:eerst vermeerderden zichdemeest resistente vormen uit de"vervuilde"
periode,vervolgens kwamen deopportunisten,waarna eennieuwe zichstabiliserende levensgemeenschap ontstond. Inhet derde jaarwasde rekolonisatie
voltooid (Leppaköski &Lindstrom 1978).
Deherstelduur van een levensgemeenschap naeenolieramp isbehalve van
de fysischepersistentie vandeolieook sterk afhankelijk vanhet karakter
van deopnameprocessen indeorganismen,deefficiëntie van deomzetting en
de retentiefunktiesop dediverse trofische niveaus (Goldberg 1972). Inhoofdstuk 4zijn deze faktoren reedsuitvoerig beschreven.Deconcentratie van
deoliekoolwaterstoffen indeorganismen reflecteert het relatieve belang
vandezeopname-,opslag-en uitscheidingsprocessen:
- Opname van oliekomponenten kan inprincipe vanuit hetwater,het voedsel
ofhet sediment gebeuren.
- Opslag van oliekomponenten inweefsels vanorganismen (zowel plantaardige
alsdierlijke)isbijtal van soorten afkomstig uit met olie verontreinigdegebieden aangetoond (N.A.5. 1975;Lee 1977;Anderson etal. 1974). Bij
mossels zijn concentratiefaktoren van 10.000voor aromatische verbindingen
gekonstateerd (Ehrhardt &Heinemann 1975in Teal 1977). Bijeen aantal
groepen organismen vindt metabolisatie vandeoliekoolwaterstoffen plaats.
Het voor dezemetabolisatie noodzakelijke enzymcomplex (AHH)isbijvissen,
anneliden,stekelhuidigen als zeesterren eneenaantal grotere crustaceeën
(decapoden)aangetoond.Mollsuken,stekelhuidigen als zeeëgels,een aantal
kleinere crustaceeën,algen enzeeanemonenlijkendezeenzymcomplexen niet
tebezitten (Payne 1978).
- De snelheid van uitscheiding vandeal danniet gemetaboliseerdekoolwaterstoffen insterk soortspecifiek enafhankelijk vanhet type oliekoolwaterstof.Daarnaast speelt de lengte van deexpositieperiode somseen belangrijke rol (Lee 1977). Bijbepaalde organismen,zoalsdecopepode Calanus
helqolandicusisgekonstateerd, datmetabolietenselektief wordenuitgescheiden,terwijl deoorspronkelijke koolwaterstof indeweefsels blijft
opgeslagen.Metabolieten vanb.v.dearomatische komponent naphthaleen
zijn echter niet alleen maar wateroplosbaar,maar ook meer toxisch dande
originele verbinding (Corner et al. 1976).
Oliekoolwaterstoffenopgeslagen inweefseln kunnenbijbegrazinq ofpredatie indeweefsels vanorganismen vanhogere trofische niveauswordenopgenomen,terwijl dedekompositie van deoliebevattende weefsels tot opslag
inbacteriële weefsels kan leiden.Bacteriën dieoliekoolwaterstoffen in
concentraties vanenkele honderden tot 5.000maal deconcentratie indeomringendemedia inhun lipiden kunnen opslaan, vormen mogelijk een essentiële
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routewaarlangs deze oliekomponenten de voedselketen (u/eer)bereiken (Teal
1977). Voorhet optreden van steedshogere concentraties oliekoolwaterstoffenopdehogere trofische niveausvan delevensgemeenschap zijn geenovertuigende bewijzen (Gesamp 1977;Baker 1979 ;Burns &Teal 1979). Het enige
onderzochte organisme inhet gebied inWest-Falmouth,U.S.A., dat 5jaarna
de rampmet de "Florida"inseptember 1969eenhogere concentratie oliekoolwaterstoffen bevatte dan zijn voedselorganismen (mossels)isdezilvermeeuw (Larusargentatus) (Burns& Teal 1979).
Persistentie vanoliekoolwaterstoffen indevoedselketen staat innauwe
wederwijdse samenhang met depersistentie inhet fysischmilieu.Door dekompositie van organismen vrijgekomen oliekoolwaterstoffen ofderivaten daarvan
kunnen weer inhet fysisch milieu gaan cirkuleren.Anderzijds geldt,dat
allechemische enbiologische faktoren diedetypen ensnelheden van deoliedegradatie inhet sediment endeafgifte vanoliekoolwaterstoffen naarde
waterfase regelen,deduur endecompositie vandeopslag van deoliekomponenten indeweefsels vandeorganismen beïnvloeden (Anderson &Malins 1978).
Ook indien er sprake isvan een hernieuwde toevoer van oliekoolwaterstoffen
b.v.door remobilisatie,worden deweefselconcentraties verhoogd (Krebs&
Burns 1978;Linden,Elmgren &Boehm 1979).
6.2.4 Struktuur van delevensgemeenschap
Nahet optreden van deinitiële effekten vaneen olieramp zullen zichna
verloop van tijd organismen inhet getroffen gebied gaan vestigen.Hetherstel van depopulaties kan plaatsvinden door aantalsvermeerdering van deoverlevende meer resistente organismen,door uitkomen vannog inhet gebied aanwezige eieren ofanderemeer resistente rustende levensstadia,door immigratie van adulte organismen vanuit niet door olie getroffen gebieden ofdoor
verspreiding vanplanktonische eieren oflarven over degetroffen gebieden
(Giere 1979). Zowordt door Southward & Southward (1978)het herstel vande
levensgemeenschap nade rampmet de "Torrey Canyon"vooral toegeschreven
aanmigratie van pelagische eieren en larven.Gezien deze rekolonisatiemogelijkheden zullen faktoren alsseizoen,afstand totniet-getroffen gebieden,
mobiliteit vanorganismen,reproduktiecyclus enhydrografische kondities
van grootbelang zijn voor deduur vandeherstelperiode (Linden,Elmgren &
Boehm 1979).
Zichnieuw vestigende organismen kunnen ook depersistentie van deolie
inhet fysisch milieu verminderen. Tegelijk met detoenemende dichtheid van
debenthische fauna (Corophium,Nereis,Polydora)stelden Leppaköski &Lindström (1978)een versnelde degradatie van deolie inhetsediment vast.Vermoedelijk leidden de toenemende graafaktiviteiten vandeze fauna tot diepere
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aeratie vandebodemsedimenten (5tot 20cm diep).
Delengte van deherstelperiode wordt behalve door degenoemde faktoren
sterk door het karakter vandeoriginele levensgemeenschap bepaald.Langetermijneffekten opdesoortensamenstelling opdekust van Cornwall nade
rampmetde "Torrey Canyon"u/ordenminder aande aanwezigheid vanolie of
hetgebruik vandispergenten dan aandedoor eenalgenetende fauna beheerste
struktuur van de levensgemeenschap toegeschreven (Bellamy etal.1967). Door
een sterkere verstoring vandeherbivore organismen dan vandealgenpopulaties, ishet stsbiliteitspunt vande levensgemeenschap geneigd zich, zoals
indemeer beschutte kustgebieden,tehandhaven met een Jagesoortenrijkdom
gekombineerd met een grote biomassa.Herotel vande interne struktuur vande
originele levensgemeenschap duurt 5totmeer dan 10jaren,ook omdat veel
soorten slechts één beperkte reproduktieperiode per jaar vertonen en vaak
geen planktonische larven voortbrengen (Southward &Southward 1978). Ook de
langere herstelduur van delevensgemeenschap naderampmet de "Tampico Maru"
inZ-Californië,variërend van 10tot 15jaar,wordt vooral toegeschreven
aan dezichmaar langzaam herstellende verstoorde biologische interakties
binnen deze levensgemeenschap (North 1973).
Indeperiode vanherstel vertoont de fauna vanmetolie vervuildegebieden een relatief zeerhoge jaarlijkse variatie indichtheid,soortenaantal en-samenstelling (Sanders 1978). DoorHyland &Schneider (1976)worden ineen overzichtstabel deeffekten van olieoppopulaties enlevensgemeenschappen kort aangegeven met vermelding van deteverwachten herstelduur
(tabel6.2).
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7 METHODEN VAN OLIEBESTRIJDING
7.1 Inleiding
Zowel ophetwateroppervlak drijvende als indegetijzone gestrande olie
'kanopeen aantal manieren bestredenworden.
OpdeNoordzee drijvende olie zal naar gelang degeografische positie
eventueel door één van deNoordzee omringende landen behandeld moetenworden.
De indeling van deNoordzee inzonest.b.v.deoliebestrijding isgeregeld
inhet Verdrag van Bonn (1969)(Rijkswaterstaat 1979). Inhet algemeen kan
ophet water drijvende oliemet mechanische,chemisch/fysische en biologische
methoden bestreden worden.Demechanisch bijeengedreven oliekan mechanisch
verwijderd worden d.m.v.olieopzuigende apparatuur.Chemisch/fysische bestrijding houdt inabsorptie ofadsorptie aan toegediende materialen,verbranden,bezinken entoediening vandispergeermiddelenwaardoor de dispersie
vandeolie indewaterkolom bevorderd wordt.Bijdebiologische bestrijding
kan door stimulatie vandemicrobiële aktiviteit debiodegradatie van deolie
bevorderd worden.
Wanneer deolieeenmaal degetijzone heeft bereikt enzichopdegetijgebieden ofopdekustheeft afgezet,staanmethoden alsverzamelen, (mechanisch
ofmet handkracht), schoonspuiten met stoom,adsorptie,verbranden,dispergerenenbevorderen vandebiodegradatie ter beschikking.
7.2 Bestrijding van drijvende olie
7.2.1 Mechanische methoden
7.2.1.1Olieschermen
Door gebruik vanoliekeringen ("booms")kaneen olievlek ophetwateroppervlak gedurende langere tijd bijeengehouden worden,terwijl deolieeendikkere laag zal vormen.Bovendien bestaat demogelijkheid deoliekering als
eensoort geleideschermtegebruiken,waarlangs deolienaar ofvan eenbepaalde plaatswordt gedirigeerd. Inbepaalde gevallen kunnen olieschermen ook
worden gebruikt omoliebuiten bepaalde gebieden tehouden.Een oliekering
ofolieschermbestaat meestal uit een ophet water drijvend deel,hoog genoeg
omgeen olieover telaten stromen en een inhetwater hangend deel,dat
lager dan deonderkant vandeolielaag moetreiken.Meestal bevindt zich 55tot
90?óvanhet scherm onder water,zoals zichook vaneen olielaag slechts10?ó
boven hetwateroppervlak bevindt.Deeerste oliekeringen hebben bestaan uit
door flexibel materiaal verbonden houten balken,terwijl demeer moderne
versiemeestal uiteen drijvendemet luchtofschuim gevulde flexibele buisconstructie ofeen rijdrijvers bestaat,waaronder invertikale richting
eengeballast schort vankunststof isaangebracht(Huse 1978).
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Deeffektiviteit vandeze olieschermen wordt instromend (getij)water
behalve door sterkte enhanteerbaarheid beïnvloed dooreen aantal technisch
moeilijk oplosbare hydrodynamische effekten. Voor iedereschermdiepte ineen
bepaalde stroomsnelheid bestaat ereenmaximale hoeveelheid olie,die inhet
scherm bijeengehouden kan worden.Wordt destroomsnelheid hoger dan zalde
olieonder het scherm door geperst engezogen worden.Bovendien zullen oliedruppels inhetwater onder deolielaag dispergeren enonder langshetoliescherm passeren. F.rzijn aanwijzingen dat bijeen stroomsnelheid tussende
0,5 en 1,2 mijl per uur deze dispersie zeer sterk toeneemt (Boesch,Hershner
& Miigram 1974). Nelson-Smith (1972)vermeldt datstroomsnelheden van 1,45
mijl.uur- totenorme dispersie leiden;Otto (1973)meent datstroomsnelheden van 1tot 2mijl.uur" reeds zeer veel olie onder het scherm door meevoeren.Menagie (1979)beschrijft dat bijsnelheden vanmeer dan 0,6 mijl.
uur

deolie onder hetscherm begint teontsnappen,terwijl bijsnelheden

vanmeer dan 1,55 mijl.uur" alleolie onder hetscherm door verdwijnt.Ook
bijgebruik van strowiepen (langebundels stro)isdekerende werking bij
stroomsnelheden groter dan 0,6 mijl.uur

gering (Rijkswaterstaat 1981).Ge-

bruik van diepere schermen leidt tot het ontstaan vanmeer ongewenste turbulente stromingen.Ontsnapping van samengedreven olie kan ook over het scherm
plaatsvinden.Golven vanmeer dan 15cmhoogte veroorzaken inveel gevallen
reedshetwegvoeren vandeolielaag over het scherm heen (Nelson-Smith 1972).
Wilson (1978)spreekt indit verband over limiterende golfhoogten van 1,2
meter.Milz (1970)vermeldt dat indien het quotiënt vangolfhoogte engolflengte de0,08 overschrijdt,deolie over het scherm zalworden meegevoerd.
Ingetijgebieden ontstaan bovendien moeilijkheden,wanneer het scherm
bijafgaand water droogvalt endeoliekanweglopen.Mede door de problemen met dehogere stroomsnelheden ishet tot opheden alleen gelukt
om redelijk betrouwbare olieschermen voor beschutte gebieden met geringe
stroomsnelheden alshavens enbaaien teontwikkelen.Ondanks veel onderzoek
om deeffektiviteit van olieschermen bijhogere stroomsnelheden teverhogen,
zijn totnu toegeen oplossingen gevonden omolieschermen opopen water te
verankeren.Deenigemogelijkheid isomdeze schermen vastgemaakt aan schepen
ofdrijvers een acceptabele snelheid t.o.v.destroomsnelheid tegeven
(Boesch,Hershner &Miigram 1974;Rijkswaterstaat 1979;Huse 1978).
Door Foget et al. (1979)wordt een overzicht gegeven vandetypen olieschermen die afhankelijk van deomstandigheden inhet tebeschermen gebied,
demeest effektieve werking bezitten (tabel7.1).
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Tabel 7.1 Typen engebruik vanolieschermen.Naar Foget etal. (1979).

Typen
Schermen omolie
buiten te sluiten

Gebruik
-rondomvoor olie gevoelige gebieden,
-naderende oliewordt afgebogen ofvastgehouden
-gebruikvooral dwars over smallebaaien,
haveningangen,zeegatenen riviermondingen
-stromingmoetminder zijndan 1mij].uur

en

brekende golven lager dan 25cm.
Schermenomolie
af tebuigen

-schermen aangebracht onderhoekmet naderende
olie
-oliewordtweggehoudenvan gevoelige gebieden
eneventueel naar ongevoeliger zones gedirigeerd
-stroomsnelheid mag hoger zijndan 1mijl.uur
-brekende golvenmogennietde 25cmhoogte
overschrijden.

Schermenomolie
bijeen tehouden

-scherm in"U"vorm;einden schermbevestigd aan
drijvers ofschepen.
-oliewordt inde "ü"bijeengehouden enkanvoor
hetbereiken

V an dekustlijnmechanischver-

zameldworden.
Absorberende
schermen

-schermen zijnverankerd langsdekustlijnenabsorberendenaderende olie.
-geschiktvoor rustigwater engeringe olievervuiling.

Absorberende
barrières

-dezebarrièreswordenopgesteld dwars overde
stroomgeulen enzijn samengesteld uit ijzerdraad gaas,stakenenabsorberendematerialen.
-waterkanongestoord debarrière passeren,maar
drijvende oliewordt geadsorbeerd.
-goed toepasbaar insmalledoorgangenmet lage
stroomsnelheid.
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Uitvoerig onderzoek toonde aan dat debeste vorm vaneen oliescherm watbetreft stabiliteit entegenhouden vandeolie verkregen wordtwanneer het
scherm eenparabolische vorm aanneemt.Deze vorm ontstaat bijeen optimale
lengte van 1,5 maal dekleinste afstand tussen depuntenwaartussen het
scherm wordt verankerd.Bijeengeringere lengte vanhet scherm dan 1,25 maal
dekleinste afstand wordt het scherm instabiel (Foget etal.,1979).
Afsluitende schermen ("exclusionbooms")worden gebruikt inrelatief smalle
doorgangen met stroomsnelhedengeringer dan 1mijl.uur

engolfhoogten minder

dan 10-15cm. Zomogelijk moeten deschermen ineenhoek t.o.v.de kustlijn
worden opgesteld bijvoorkeur inderichting vandewind,zodat dezichaan
één kant verzamelde olie kanworden afgevoerd. Vaak iseen tweede scherm
achter het eerste aan tebevelen i.v.m.ontsnapte olie (fig.7.1).

Fig. 7.1 Afsluitende olieschermen bijmonding estuarium.Naar Foget etal.
(1979).
Afbuigende schermen ("diversionbooms")worden gebruikt ingebieden met
een stroomsnelheid groter dan 1mijl.uur- of ingevallen waar debeschikbareschermlengte dekustlijn niet kanafschermen.Het scherm ofeen serie
schermen moet dan,eenhoek makend met dekustlijn,deolielaag naar dekust
dirigeren,waar het afvoeren van deoliegemakkelijker uitvoerbaar is (fig.
7.2). Een kleinere hoek van deoliemet destroomrichting leidt tot eengeringere hoeveelheid olie die onder (enboven)hetscherm ontsnapt (fig.7.3).
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stroomrichting

rzamelpunt

Fig. 7.2 Plaatsing vandrietal olieafbuigende schermen.Naar Fogetetal.
(1979).

A :MEESTE OLIEWEG
B :ENIGE OLIEWEG
C :ALLE OLIE BEHOUDEN
1.7 -1.8mijl/uur

Fig. 7.3 Dwarsdoorsnede van 3typen schermen endeoptimalehoek van deze
60tot 200m langeschermen t.o.v.destroming vanhet water bij
diverse stroomsnelheden.Naar Foget etal. (1979).
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Een derdewerkwijzem.b.v. schermen ("containmentbooms")houdt indat een
olielaag door de schermen bijeen wordt gehouden openige afstand v/andekust.
Vanbelang bijdezemethode isdeolie zodichtmogelijk bijdebron,nog
voordat dezezich tezeer verspreid heeft,binnen deU-vormige schermen te
houden (fig.7.4).

oppervlaktestroming
of wind

scherm

afromer

Fig. 7.4 Werkwijze met "containment booms".Naar Foget etal. (1979).
Intabel 7.2 worden deaanwezige lengten oliekerende schermen vandeNoordzeestaten weergegeven.
Tabel 7.2 Aanwezige lengten oliekerondeschermen vandeNoordzeestaten.
Naar Rijkswaterstaat (.1979).

Nederland

Zweden

W-Duitsl.

Denemarken

Engeland

Noorwegen

Frankrijk

lengte oliekerende
schermen
- zee
-kust

13500m

1950m
19000m

600m

400m

20500

Deeerste pogingen omolieschermenopopen zee tegebruiken,bijde "Torrey
Canyon",hebben duidelijk gemaakt dat,zelfs alsdeschermen ingoede staat
blijven,veel olie boven enonder deschermen ontsnapt.Ook bijde "Santa
Barbara"blow-out zijn zeer negatieve ervaringen met deolieschermen opgedaan,hoewel een bepaald type "Navy Boom" alseen verbetering bijhetweerstaan vangolfhoogten tot 1.20 mwordt vermeld (Boesch,Hershner &Milgram
1974). Hetgebruik vanolieschermen met een totale lengte van4200mbijde

22000m
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"Tsesis"ramp in 1977 indeOostzee heeft geleerd,datgeëmulgeerdeNo.5
stookolie moeilijk binnen deschermen tehouden was, terwijl windsnelheden
van 10tot 13m.sec.

(Beaufort 6)deeffektiviteit tot nul reduceerden.

Overigens zijn bijdezeolieramp deolieschermenwel bruikbaar gebleken voor
het buitenhouden of juist geleiden van olievlekken inkleine baaien (Linden,
Elmgren&Boehm 1979).
Ook andere vormen olieschermen zijnbruikbaar gebleken.Drijvende schermen
bestaand uit ijzergaas overdekt met sparretakken zoumeer succesvol zijn
dan decommerciële semiflexibeleniet-poreuze schermen (Anonymus 1971).
Eenpneumatisch oliescherm wordt gevormd door eenopdebodem liggende
geperforeerde pijp,waardoor samengeperste luchtwordt geblazen,zodat een
onafgebroken bellenrijaanhetwateroppervlak verschijnt.Dit systeem voldoet
bijwaterstroomsnelhedenvanminder dan0.6 mijl.uur

zonder veel golfslag

omolie inhavens de toegang totbepaalde gebieden onmogelijk temaken
(Marcinowski 1970). Gebruik van deze luchtschermenopopen water geeft echter
door dehogere stroomsnelhedenproblemen (Boesch,Hershner &Milgrarn 1974).
Onlangs zijn indeU.S.A. methoden ontwikkeld, waarbijuit ophet water drijvende geperforeerde buizen een zosterke luchtverplaatsing wordt geproduceerd,
dat 85%vaneen 2cmdikkeolielaag bijeenwaterstroomsnelheid van 3mijl.
uur

en golven vanmeer dan 1meter ineen voorgeschreven richting wordt

gedirigeerd (Anonymus 1979a).
Ook doorWilson (1977)wordt een aantal technieken vermeld die bruikbaar
zijn omolievelden bijeen tehouden oftedrijven.Gebruik kanworden gemaakt
vankombinatiesvan:natuurlijke wind-enwaterstromingen,dediffuse stroming
diedraaiende scheepsschroeven kunnen veroorzaken,water-en luchtspuiten
en lucht-enwaterschermen.
Door Foget etal. (1979)wordt het gebruik vanmet adsorberende materialen
gevulde barrières beschreven,zoalsdie inrelatiefondiepegebieden met
rustig water verplaatst kunnen worden (fig.7.5).Dit soort barrièresbestaand uit gaasvormig hekwerk wordt inhet sediment gestoken en isdoor hun
constructie met het drijvende adsorberende materiaal tamelijk onafhankelijk
van stroming,bodemconfiguratie en getijbewegingen.
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Fig. 7.5 Schets vanpermeabele barrière met adsorberend materiaal gevuld.
(Naar Foget et al. (1979).
7.2.1.2Olieverwijderingsapparatuur
De laatste tientallen jaren zijner verschillende soorten apparatuur ontwikkeld om op zeedrijvende oliemechanisch teverwijderen. Vereisten hiervoor
zijnmethoden omdeoliebijeen tehouden en eventueel deolielaag teverdikken,apparatuur om deolie vanhet zeeoppervlak teverwijderen enopslagruimte om deze verzamelde olie tevervoeren.
Methoden omdeoliebijeen tehouden worden gevonden inhet in7.2.1.1
beschreven gebruik vanolieschermen.Wanneer de olieverwijderingsprocedure
indenabijheid van deoliebron plaatsvindt, liggen dekansen op terugwinnen
vandeoliehet hoogst. Indezegevallen van plaatsgebonden verwijderen kan
het effektiefst gewerkt worden met olieschermen,diedoor 2schepen zodanig
op stroom-enwindrichting worden gemanoevreerd,dat deoliezich inhet
blinde einde van deU-vormige olieschermen verzameld.De aldus verzamelde
oliekan danvanhetwateroppervlak worden verwijderd (Menagie 1979). Heeft
zicheenmaal moussevorming voorgedaan,dan wordt hetmechanische bestrijden
veelmoeilijker.Wanneer deaiie reeds over een groter oppervlak inafzonder-
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lijkeolievelden isverspreid, lijkt het niet langer zinvol met olieschermen
teu/erken (Menagie 1979).
Het grote aantal typen apparaten voor het verwijderen vaneen olielaag
ophet wateroppervlak ("skimmers")isgrofweg intedelen naar tweewerkingswijzen.
- Apparatuur die deverticale waterbewegingen volgt endoor openingen olie
enwater aanzuigt ofviaeen overstort verzamelt,waarna deolie vanhet
watergescheiden en veelalKgetransporteerd wordt naar opslagschepen.
Dit soort skimmers kan ook intamelijk ruwe zeeeffektiefwerken,mitsde
olielaag een bepaalde minimale dikte heeft,zodatmeestal inkombinatie
met schermen moet worden gewerkt (Boesch,Hershner &Milgram 1974). NelsonSmith (1972)meldt voor bepaalde typen een kapaciteit van 10tonolie.uur"
onder goede kondities.Deze apparatuur kangebruikt worden voor alle typen
olieenolie-emulsies.
- Apparatuur (skimmers),waarbijeen vast oppervlak ofeen vanoleophielmateriaal vervaardigde band continu door dedrijvende olielaag wordtbewogen,
waarna degeadsorbeerde olie binnenboord weer verwijderd wordt.Ditprincipe levert eveneens een,echter relatiefweinig water bevattend, oliewater mengsel opdatweer gescheiden moet worden.Naar dit idee zijn zeer
veel variaties uitgewerkt,variërend van statische neopreen banden tot snel
draaiende parallel geplaatste verticale schijven.Ook kombinatiesvanroterende schijven enopzuigen vandeolielaag worden beschreven (Anonymus
1980). Dit soort systemen kan tot 400tonperuuropnemen.Over hetalgemeen isdit type skimmers onafhankelijk van zeegang (Huse 1978). Een deel
vandit type skimmers isuitgerust metmaterialen,meestal indevorm van
een lopende band,die olieabsorberen en vervolgens aanboord weer worden
uitgewrongen.Een voordeel is,dat deze skimmers niet door zware zeegang
gehinderd wordt.Huse (1978)vermeldt dat golfhoogten tot 2meter deeffektiviteit vandezeapparatuur niet belemmeren.Wanneer de stroomsnelheid
vanhet water t.o.v.deskimmer meer dan 1mijl per uur wordt,kunnen skimmersechter nietmeer goed functioneren.
Bijalle typen skimmers isdescheiding vanhet verzamelde olie/water
mengsel vooral onder zwaar-weer-kondities opopenwater eenprobleem.Wilson
(1977)vermeldt dat devoorkeur moet worden gegeven aandeontwikkeling van
bredere opening van deskimmer i.p.v.hogerewerksnelheid.Metonderwaterfotografie isaangetoond dat boven de2.5 mijl peruurskimmers speciaal
ophet scheidingsvlak olie-water een turbulentie opwekken waardoor veel olie
indewaterkolom dispergeert.
Bijde verwijdering vandrijvende olie kunnen ook schepen gebruikt worden,
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diemetonder een hoek van 60 naar voren gerichte veegarmendeolie bijeen
varen en vervolgens indehoek gevormd door veegarm enscheepsromp de olie
verzamelen enafpompen. Sindsmei 1977 ishet oliebestrijdingsschip vande
Rijkswaterstaat,direktie Noordzee,met vrijdrijvende veegarmen uitgerust.
De toplaag vanhet door deze armen verzamelde olie/watermengsel wordt via
eenoverstort naar een reservoir geleid vanwaaruit hetmengsel via eenseperatietank uiteindelijk naar een scheidings-apparaat wordtgepompt.Deolie
wordtbewaard enhet resterendewatermetminder dan 100ppmoliewordtoverboord gepompt.Gedurende grofweg 50?óvandetijd zullen dekonditiesals
golfhoogte enwindkracht opdezuidelijke Noordzee echter teongunstig zijn
omdezemethoden effektief toe tekunnen passen (Menagie 1979). Dit schip
"Smal Agt"met een opslagruimte van440m 5 , een veegbreedtevan 35meneen
maximale veegsnelheid van 2mijl.uur~ bestrijkt eenoppervlakte van 0,125
km2.uur ,waarbij500m 3 mengsel per uur per veegarm wordt verpompt (Anonymus 1979b).
Mogelijkheden om schepen uit te rusten met systemen,waarin draaiende schijvendeolie viaadsorptie verzamelen zijn eveneens onderzocht,maar obkmet
dezemethodemoet denodige reserve inachtgenomen worden voor wat betreft
deeffektiviteit opopenwater (Rijkswaterstaat 1978).
Ontwikkelingen ophet gebied vandeoliebestrijdingsschepen zijn nogin
vollegang.Gezochtwordt naar zeewaardiger schepen diemetbehulp vanveegarmen eengrote capaciteit hebben.Het probleem vanenerzijds dehoge ontwerpenbouwkosten van zo'n schip enanderzijdshet zeerweinig frequente gebruik
wordt somsopgelost door het schip een dubbelfunktie tegeven.VoorRijkswaterstaat wordt een schip gebouwd met een opslagcapaciteit van 5000m 3 , dat
alsbaggerschip voor onderhoudswerken een funktie zalkrijgen,maarbovendien isuitgerust met veegarmen (Anonymus 1979c;NRC,3-7-1981). VoorWestDuitsland wordt een schip gebouwd,dat scharnierend aandeachterzijde inde
lengte in 2delen kan splitsen,waardoor olie indegevormde Vkan worden
verzameld enweggepompt. Inmodeltesten kandezemethodeopdeNoordzee effektieftotminstens windkracht 6worden uitgevoerd. Alseerste funktie zal
dit schip dienst doen alskusttanker van 5000dwt (Anonymus 1979d). Ookandere kombinaties van funkties zijn uitvoerbaar zoalsmetbrandbestrijdingsschepen oflandingsvaartuig. Een aantal verbeterde olieverzamelsystemenop
grotere,zeewaardiger envoor meerdere funkties gebouwde schepen wordtbeschreven inAnonymus (1979c)enUchida, Takeshita &Seike (1977). Door
Anonymus (1978)worden ook voorbeelden vanoliebestrijdingsschepen beschreven. Sommige typen schepen kunnen tot golfhoogten van4tot 5meter nog goed
funktioneren. Beschreven wordt een typeschipmeteenopening inde voorsteven

-246-

waarachter indelengterichting midscheeps een lopendebsnd van oleophiel
materiaal draait,dieechter geen water absorbeert.Deverzamelsnelheid is
ruim 1ton olieperminuut ingrote vlekken dikkeolie.Met dit systeem zijn
echter ook filmdunne laagjes olieprodukten teverzamelen.Devaarsnelheid
tijdens hetolieverzamelen is2à 3mijl per uur.Om lichtedistillaten als
kerosine oflichte filmsvanstookolie effektief teverzamelen ishet schip
bovendien nog uitgerust met twee samen een Vvormende,watersproeiende armen
indevoorsteven.
Intabel 7.3 wordt dekapaciteit aanolieverwijderingsapparatuur vande
Noordzeestaten weergegeven.
Tabel 7.3 Kapaciteit aan verwijderingsapparatuur enolieopslag aanboord van
schepen vandeNoordzeestaten..Naar Rijkswaterstaat (1979).

Nederland

Zweden

1

5

W-Duitsl. Danemark. Enge- Noorland
wegen

Frankrijk

Verwijderingsmethode
zee

-aantalapparaten
-totalekapaciteit
(olie)

100m3/u

kust -aantalapparaten

olie-opslag /bschepen

240m3/u

430m3

100m3/u

500m3/u

14

-totalekapaciteit
(olie)

1

775m3

1
5m/u

10
3
100m/u
290m3

11

14
1400mJ/u

1650m3/u

9
3
250m/u

6600m3

720m3

7.2.2 Fy_sisch-chemische_methoden
7.2.2.1Absorberende materialen
Historisch gezien isstro dat 5tot 30maal zijn eigengewicht aan oliekanabsorberen,demeest algemeen gebruikte absorbent,hoewel stromet geabsorbeerde
olie inhetmarienemilieu persistenter zou zijn dandeolie zelf (Chan 1973).
Gewenste eigenschappen vaneengoede absorbent zijn:eengoedeabsorptie,
snelwerkzaam,oleofiel,hydrofoob,drijvend, stofvrij,geen statische elektrische lading engoed verzamelbaar (RIZA 1977). Algemeneproblemen met deze
absorberendematerialen liggen inmethoden vanvervoer,verspreiding enverzamelen.Deabsorberende middelen zijn teverdelen indeorganische (zowel
natuurlijk alssynthetisch)endeanorganische middelen (b.v.poreuze steen).
Een vandemeest gebruikte synthetische organische middelen ispolyurethaan.
Polyurethaanschuim,dat alsoleofiel materiaal 30tot 100maalhet eigen ge-
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vi/ichtaanoliekan opnemen,kannauitpersing vandeolieopnieuw gebruikt
worden (Nelson-Smith 1972). Uit 301vloeistofkunnen ter plekke zoveel blokjesvan 2x2x2cm gesneden schuim ontstaan datdaarmee 1tonolie kan worden
opgenomen.Golfslag beïnvloedt deeffektiviteit vandezemethode weinig,
hoewel sterke wind detoediening vanschuim vaak bemoeilijkt.Een probleem bij
toepassing vandezemethodeopopeh zee ishet effektief verzamelen vanhet
materiaal met degeabsorbeerde oliemet b.v.sleepnetten (Boesch,Hershner
& Milgram 1974). Dit verzamelen iszeker nodig omdat dit schuim degiftige
stof isocyanaat bevat (RSU 1980). Het verzamelprobleem geldt nog sterker
voorkorrelvormigenatuurlijke organische middelen alszaagsel,turfstrooisel
en stro.Recente experimenten uitgevoerd door deRijkswaterstaat omdeeffektiviteit vanstrobossen alsoliescherm en vanqehakseld stro alsabsorbent tetesten,wijzen uit datgeen vanbeidemethoden geschikt is.Vooral
hetverzamelen van demet oliebesmeurde strodeeltjes bleek problematisch,
terwijldeabsorptie vanolieslechtsgering was (pers.comm.Harting).
Demeest gebruikte anorganische materialen zijn kleimineralen, rubberstof
(Saugolit)envulkanische glasparels (Exoperl). Zekerwanneer na toepassing
vananorganische materialen,deze somsniet biologisch afbreekbare materialen
moeilijk weer zijn teverzamelen,betekent dezebestrijdingsmethodeeenextra
belasting bijhet verwijderen vandit opdekust gespoelde materiaal (NelsonSmith 1972).
Vaakworden ook deabsorberende materialen inkombinatiemet olieschermen
gebruikt,waardoor het verzamelprobleem omzeild wordt.Betancour &McLean
(1973)menen dat concentreren vandeoliedoor het kunstmatig doen toenemen
vanhet asfaltpercentage,deverspreiding zal verhinderen enhet verzamelen
zalvereenvoudigen. Door Turbeville (1977)wordt eenmethode beschrevenwaarbijvanafeenschipmagnetisch verzamelbaarabsorberend materiaal vanafde
voorsteven opdeoliewordt verspreid. Dit ferroschuimlaagjeopde drijvende
oliewordt daarna alséén geheel opeen roterende magnetische rol binnenboord
gebracht.Daar wordt dit geheel van derol geschraapt enhet absorbent uitgewrongen,waarna hergebruik mogelijk is.
7.2.2.2Bezinken
Het laten bezinken vanolie,een snelle methode om deolie aanhet gezicht te
onttrekken,leidt tot eengrote hoeveelheid op debodem gesedimenteerdeolie,
die zeer persistent kan zijn.Bezinken kan bevorderd worden door het toedienen
vanmaterialen met eenhoge dichtheid,diena een behandeling meer affiniteit
voor olieontwikkelen.Diverse fijnkorrelige materialen alszand,kalk,asen
steenstof zijn naeen speciale behandeling geschikt om olietebinden ente
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bezinken.Dezematerialen moeten meestal involumeverhouding van 1 :10worden
toegediend aan deolie.Deeffektiviteit van detoediening vanbezinkingsmateriaal inpoedervorm,waardoor een sterke windafhankelijkheid optreedt,
wordt gehandhaafd door depoedersmetwater gemengd opdeolielaag te spuiten
(Nelson-Smith 1972). Bezinken met amine-acetaatbehandeJd zand kan een zeer
snelle enbijgrote rampen goedkope methode zijn,waarbijdoor een schip als
de "Geopotes VII"maximaal 2500tonmengsel terbestrijding van 2000ton olie
peruur kanworden geleverd. Ingebieden met eenwaterdiepte geringer dan
25meter kan dit zand door dezandzuiger zelfopgezogen worden.Om effektief
tekunnen funktioneren mogen ergeenkleideeltjes inhetzand vermengd zijn
enmag deolienieteerdermet dispergenten inaanraking zijngeweest (Rijkswaterstaat 1975). Inhoeverre deeenmaal bezonken olieaande zandkorrels
zalblijven hechten isechter eenonbekende zaak (Nelson-Smith 1972). Aanwijzingenbestaan,datdeoliebezonkenmet deze zandbezinkingsmethodebijstroomsnelheden vanhetwater vanmeer dan 0,3 mijl per uur zich over hetbodemsediment zalgaan verplaatsen (IMC0 1972). Blackmann (1974)vermeldt een kritieke
stroomsnelheid van0,5 mijlper uur.Aandeafbreekbaarheid vandeopdeze
wijze bezonken oliewordt sterk getwijfeld (Anonymus 1979b).
Bijeen door Rijkswaterstaat (1970)uitgevoerd veldexperimentwerd iedere
tongetopteKuwait ruweolie (d.w.z. 2Ü% vandevluchtigstebestanddelen zijn
verdampt,hetgeen vergelijkbaar ismet een 24-urige verwering opzee)bezonken
met 2,5 tot 5,7 ton zand gemengd met0,07?óamineacetaat.Bezinking vande
olielaag vindt vrijwelonmiddelojk vanhetzandplaats toteengeschatpercentage van95?ó.Naéén etmaal wordt terplaatse vanhetexperiment het ontstaan
vanuitgestrekte dunne drijvende oliefilmengesignaleerd meteengeschattotaal volume van 1m'.dag" .Naverloop van 2maandenworden in bodemmonsters
duidelijk oliedelen waargenomen,terwijl opdebodemsedimenten geenoliezichtbaaris.
Ook bijolierampen isgekonstateerd,datolielagen binnen een redelijk
korteperiode totbezinken kunnenworden gebracht.AandeFranse kust is20.000
tonKuwait ruwe olievan de "Torrey Canyon"in 1967door 3000tonmet stearaat
behandelde kalk binnen enkele uren totbezinking gebracht (Bone&Holme 1968).
7.2.2.3Verbranden
Alleen eendikke laag verse ruweolieophet wateroppervlak zalgoed branden,
maar naenige uren zal aansteken nauwelijksofnietmeermogelijk zijndoor
verdamping vandevluchtigebrandbare komponentenendegeringediktevan
deolielaag.Bovendien zalnaverbranden eengroot deel vandeolieals residu
achterblijven (Nelson-Smith).Het toevoegen van verbranding bevorderendema-
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terialen,dieinreaktiemetwater ofoliekomponenten explosieve mengsels
vormen,ofvanlichte oliekomponenten omdeverbranding tebevorderen,wordt
vaak beperkt doordetransportmogelijkheden vandebenodigde hoeveelheden.
Slechtskleine enrelatiefdikke olielagen zijnopdeze wijzetebehandelen
(Boesch,Hershner &Milgram 1974). Ditzelfde probleem doet zich voorbijhet
toedienen vanmaterialen dienetalseenpitvaneenkaars fungeren,zoals
metsilaan gecoate,dushydrophobe,silicaatpoeders,dieineen1:1volumeverhouding aandeoliemoeten worden toegevoegd.Dezepoedersbieden deolie
een goede gelegenheid ombuiten direkt kontaktmetwater teontbranden.Deze
methode isoverigenswelmetsucces toegepast opkleinere hoeveelheden Bunker
C olie enopgeëmulgeerde olie (Nelson-Smith 1972). Inhetverleden zijnook
Nederlandse schepen uitgerust metKONTAX-granaten,eenmengsel vancalciumcarbideennatrium,omdrijvende olieinbrand teschieten (Anonymus 1979b).
Overigens geeft verbranding vangrote hoeveelheden olieopzeeeenenorme
luchtverontreiniging enbestaat gevaar vooreenongekontroleerde uitbreiding
vanhetvuur naar anderemetoliebedekte zeeoppervlakten.
7.2.2.4Gel-vormende materialen
Enig experimenteel werk isverricht aanhettoevoegen vanbepaalde stoffen
aannogindetanker aanwezige olieomdezeeengeltelaten vormen,waardoor
uitstromen inhetmariene milieu wordt voorkomen.Degelkandanopeenzelf
gekozen tijdstip worden afgevoerd. Bijdezemethode isechterweleenperiode
vereist van+8uurtotdat degelvoldoende sterkte heeft verkregen (Boesch,
Hershner&Milgram 1974). Onder rustigekondities ishetookmogelijk gebleken
olie toteenvaste stoftelaten stollen doorhetspuiten vanb.v.paraffinewasopolievlekken.Dezemethode vereist echter zeer veelgelvormendmateriaal (15-60?óvanhetvolumevandetebestrijden olie)enisineenaantal
gevallen zeer windgevoelig, terwijlhetverzamelen vandeze gestoldeolievlekkeneenmoeilijke zaak is.Pogingen deolievlek tevangen onder eennetwerk vanfijnevezelsvanpolyvinyl plastic stuitten eveneensopbezwaren
vangrote windgevoeligheid (Nelson-Smith 1972).
7.2.2.5Chemische olieschermen:"herders"
"Herders"kunnen alseenchemisch oliescherm gebruikt worden door dezevloeistoffen,dieeenoppervlakte aktieve werking hebben,rondomeenolievlekte
sproeien.Dunne olielagen worden danbijeengedreven entotdikkere olielagen
geconcentreerd (Boesch,Hershner &Milgram 1974). Dezeherders,meestal vettige zuren (stearineoleïne zurenmeteensoortelijke massa kleiner dan1)
worden dicht langsderand vandeolievlek aangebracht ineenconcentratievan
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100liter pergevaren mijl enbehouden gedurende eenperiode van 5uurhun
werking (Rijkswaterstaat 1974). Deeffektiviteit vandezeherders issterk
windafhankelijk (Otto 1973), doch besproeiing vanuit delucht blijkt ook
bijwindkracht been effektievemethode (Rijkswaterstaat 1974).
7.2.2.6Dispergeermiddelen
Aard en struktuur
Dispergeermiddelen zijn chemische verbindingen,diede oppervlaktespreiding
van olievelden vergroten endeolie indewaterlaag beneden het olieveld
emulgeren.Door deze dispersie,waarbijdeolie inzeerkleine druppels gemengd
wordt indewaterkolom, dispergeert een olieveld zowel inhorizontale als
verticale richting (Boesch,Hershner&Milgram 1974). Dispergeermiddelen
(dispergenten)ook welmet "solvent-emulsifiers"ofmet deoudere naam "detergenten" aangeduid,bestaan meestal uit eenmengsel vandriekomponenten:de
oppervlakte-aktieve verbinding,hetoplosmiddel enstabiliserende komponent.
Dewerkzame oppervlakte-aktieve komponent,meestal "surfactant"genoemd,
bestaat uiteenhydrofiel gedeelte eneenhydrofobeofwel lipofielestaart,
welke zichaan deophetwater drijvende oliehecht,zodat de spanning langs
hetgrensvlak water-olie vermindert endeoliegeneigd raakt zichmeer te
spreiden.Wanneer devansurfactant voorziene olielaag vervolgens geagiteerd
wordt door natuurlijke wind-ofgolfaktiviteit ofkunstmatige agitatie,breekt
deolielaag uiteen,krijgt eenbruine kleur en verdeelt zich inkleinedruppelsvan 10-100ym indewaterkolom. Ineerste instantieontstaat hierbijeen
melkwitte kleur.Degevormde druppels,diedoor dehydrophiele einden vande
surfactant omringd zijn,zullennaar verwachting weinig tot coalescentie
vertonen (Nelson-Smith 1972;Butler,Berkes&Powles 1974)(zie fig.7.6).

Lucht
Water

Water
Agitatie

4o

Fig. 7.6 Werking van deoppervlakte-aktieve stofineen dispergent.Naar
Nelson-Smith (1972).
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Afhankelijk vandechemische struktuurvandehydrofiele groep (zuur,
basischofneutraal)wordendeoppervlakte-aktieve komponenteneneveneens
dedispergeermiddelen alsanionisch,kationischofnon-ionisch aangeduid.
Anionische dispergeermiddelen vormendeoudsteengrootste groep verbindingen
enbestaanuitzepenalsvetzure zoutenenuitsynthetische middelenals
alkylsulfaat enalkylbenzeensulfonaten.Dekationische surfactanten zijnmeestalgebaseerdopalkylaminesofPyridinenofstrukturenmetchlorideofbromide toevoegingenenvoldoen voor dispergeren minder goed.Non-ionische surfactanten dissociëren nietinoplossingenworden niet door metaalionengeinhibeerd,waardoor deze verbindingen uitermate geschikt zijn voor gebruikin
zeewater.Meestal bestaan deze verbindingenuitcondensatenvanalkylphenolen
ofvettige alkoholenmetethyleenoxiden.Hethydrofiele-lipofiele karakter
van deze dispergentenkandoordekombinatievandegroepen sterk gevarieerd
worden (fig. 7.7.).
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Fig. 7.7 Struktuur vandeoppervlakte-aktieve komponentindispergenten.
Naar Nelson-Smith (1972).
Een tweedekomponent naastdeoppervlakte-aktieve komponentishetoplosmiddel.Ditorganische oplosmiddel moethetbinnendringen vandesurfactant
indeolie vergemakkelijken.Dedispergenten worden overhetalgemeeningedeeld naarhettypeoplosmiddel.
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Bijdevroegste dispergeermiddelen (deeerstegeneratie dispergenten zoals
BP 1002,Petrofina en Slickgone)bestond deze fractie,die 60tot 70% vanhet
totale volume vormde,uit eenmengsel van koolwaterstoffen rijk aan lage aromaten (Dodd 1974;Smith 1968). De non-ionische niet biologisch afbreekbare
oppervlakte-aktieve stofvormde indeze dispergent 10tot 30?óvanhetmengsel.
Bijde later ontwikkelde dispergenten (tweede generatie dispergenten als
BP 1100X,Atlas,Penetone 861)bestaat het oplosmiddel voor een groot deel
uit alifatische koolwaterstoffen gekombineerd met eengeringere hoeveelheid
lage alkoholen.Hetpercentage aromaten bedraagt maximaal 3%(Swedmark,
Granmo&Kollberg 1973). Deze opoliebasis vervaardigde dispergenten moeten
direkt opdeolielaag gesproeid worden om tevoorkomen datdeoppervlakteaktieve komponent aanhetgrensvlak vanhetolieachtige oplosmiddel enhet
water gaat hechten i.p.v.aanhetgewenste oppervlak vanolieenwater (Dodd
1974; Nagell,Notini &Grahn 1974).
Bijdenog recenter ontwikkelde dispergenten,zoalsBerol-TL 188enTL
198, BP 1100WD enCorexit 7664,wordt het oplosmiddel gevormd door eenpolaire verbinding,meestaleen lagere alkohol alsethyleenglycol ofisopropylalkohol,die 20tot 70?óvandedispergent vormt.Verder bestaat deze middelen
voor 10tot 60% uitwater (Nagell,Notini &Grahn 1974;Dodd 1974). Deoppervlakte-aktieve komponent indezemiddelen isidentiek,maar type enhoeveelheid oplosmiddel variëren.Ook bijdezeopwaterbasis vervaardigde dispergentenmoet voldoende energie om temengenworden toegevoegd. Vooral bijde
wateroplosbare dispergenten (Corexit enBerol TL)moetagitatie optreden voor
dezemiddelen indewaterkolom oplossen (Nelson-Smith 1972). Na toediening
vanditsoort dispergenten,waarvan detoegediende hoeveelheid geringer kan
zijn dan die van dispergenten opoliebasis,duurt deperiode om tot volledige
dispersie van deolielaag tekomen van 10minuten tot 1uur (Lindblom 1978).
Dezeperiode isietslanger danbijdeop deoliegebaseerde dispergenten.
Denieuwste ontwikkeling binnen dedispergenten zijndeconcentraten (3e
generatie dispergenten)dieeenminimum aan verdunningsmiddel bezitten,na
verdunning met zeewater worden toegediend eneenminimale hoeveelheid energie
vereisen omdeolielaag inextreem fijne druppels (+1ym)teverdelen (Butler, Berkes& Powles 1974;Lindblom 1978;Nelson-Smith 1978). Binnen deze
concentraten zijn ook volledig zelfmengende formuleringen ontwikkeld zoals
Corexit 9527en9517.Ook dezeconcentraten moeten opdeolielaag gesproeid
worden ennemenbijhet verlaten vandeze olielaag aanhetgrensvlak oliewater eenoliedruppeltje meedewaterkolom in. Ineenveldexperimentbleek
een verhouding dispergent-olievan 1 :30voldoende om65?óvandeoliebinnen
10minuten tedispergeren (Gill 1977).
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Alsstabiliserende verbinding om demaximale dispersie ineen stabiele
emulsie vanoliedruppels tebereiken,wordt vaakdiethanolamide (+3?ó)aan
dispergenten toegevoegd (Dodd 1974).
Effektenopverspreiding enafbraak vanolie
Toediening vandispergenten aandrijve oliekaneenaantalverspreidingsenafbraakprocessen sterk beïnvloeden.De effekten opdebelangrijkste processen worden als volgtsamengevat.
Drijven
Een duidelijk effekt van dispergenten opdrijvende olie ishet na enige tijd
niet langer aanhet wateroppervlak zichtbaar zijn vandezeolielagen.Het
ontstaan vanpersistente,teerachtige residuen indevorm vandrijvende teerbollen,door Gunke.1&Gassman (1980)alsminst toxische vorm vanolie beschouwd,
wordt hierdoor veelminder waarschijnlijk. Ook devorming vaneen water-in-olie
emulsie (mousse), diedoor devannature indeolieaanwezige komponenten
onder energierijke kondities spontaan kan ontstaan,zaldoor de toevoeging
van dispergenten verhinderd worden (Canevari 1978;McCarthy,Lindblom &Walker
1978). Bovendien zal dealdusbestreden olie zichniet alseen consistente
nauwelijks ofmoeizaam tebestrijden olielaag opdekust-engetijzoneafzetten.Gedispergeerde olie zal niet langer direkt doordewind getransporteerd
worden enalleen destroomrichting en -snelheid vanhet water zullen deverplaatsing vandeoliebepalen (Coit 1978).

l/erdampinq
DoorBrown,Lynch4Ahmadjian (1978)wordt een veldexperimentbeschreven,
waarbijheteffekt vantoediening van 12mlCorexit 9527 (een "concentraat")
aan4 ton zeewater met daarop drijvend 60mlKuwait ruweolieopde verdamping
vandeze ruwe oliewordt gemeten.Analyses van luchtmonsters boven dezetestbassinswijzen uit dat gedurende deeerste 6uurna detoediening vandit
dispergent inabsolute zinminder n-paraffinen verdampen,danwanneer geen
dispergent istoegevoegd.De relatieve samenstelling vandeverdampende oliekoolwaterstoffen wordt echter niet beïnvloed. Inhet algemeen wordt verlies
van de vluchtige oliekoolwaterstoffen aandeatmosfeer -vanuitmarien-biologisch oogpunt eenzeergewenst verschijnsel -echter door toediening van
dispergenten sterk geremd (Gunkel&Gassmann 1978).
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Oplossing
Inlaboratoriumexperimenten leidt toediening vandispergenten niet totoplossing indewaterkolom van grotere hoeveelheden oliekoolwaterstoffen vanuit
demet dispergent gecoate oliedruppels danvanuit mechanische gedispergeerde
oliedruppels (Canevari 1978). Wel zullen uiteraard door elketot vergroting
vanhet grensvlak vanolie/water leidende druppelvorming meeroliekoolwaterstoffen indewaterkolom oplossen dan vanuit eendrijvende olielaag.
Uitexperimenten indoorstroomsystemenwordt gekonkludeerd datdoor toevoeging
vanCorexit 9527aanmechanisch inwater gedispergeerde ruweolie het aandeel
van derelatiefonoplosbare komponenten inhet water sterk toeneemt,zoals
ook voor alkylaromatengeldt.Door toenemende verdamping isde concentratie
benzeen ineenmet Corexit behandelde kolom echter geringer (Anderson etal.
1979).
Dispersie
Toediening vandispergenten aaneen drijvende olielaag,eventueel gevolgd
door mechanische agitatie,heeft debedoeling dedispersie van olie inhet
water tebevorderen.
Door dedispergenten wordt dedispersie vandeoliekoolwaterstoffen weinig
selektief bevorderd. Uit een veldexperiment uitgevoerd door Brown,Lynch &
Ahmadjian (1978),waarbijaan4tonmet 60ml Kuwait ruweolie verontreinigd
zeewater (meteen oppervlak van l m 2 ) 12mlCorexit 9527 (een concentraat)
wordt toegevoegd,blijkt dat Corexit alleoliekoolwaterstoffen vanafhet
wateroppervlak indezelfde matedispergeert.
Deeffektiviteit van diverse dispergenten wordtgetest ineen experiment
waarbijdeminimale verhouding dispergent-olie vereist om65?óvan detestolietedispergeren alskriterium geldt.Tabel 7.4 geefteen overzicht van
deresultaten vaneen effektiviteitstest.
Uit tabel 7.4 blijken dezelfmengendedispergenten,Corexit 9517en19-L-50
demeest effektieve tezijn,die zelfs zware Bunker stookolie inzeewater van
5 Cnog dispergeren.Deonverdunde concentraten Corexit 9527en Synperonic
OSD 20volgen dezelfmengende dispergenten op inmatevaneffektiviteit.De
effektiviteit vanCorexit 9527daalt evenredig metdeverdunningsfaktor, die
van Synperonic daalt zelfssterker dan verwacht.Deconventionele,niet met
water mengbare dispergenten zijn minder effektief dandeconcentraten,maar
effektiever dan dewelmet water mengbare conventionele dispergenten. Corexit
7664 (eenvoorbeeld vandeze laatste categorie)blijkt hetminst effektief
en leidde bijgeen van degeteste oliesoorten tot deminimaal vereiste dispersie.
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Tabel 7.4 Effektivite.it vandispergenten getest inzoetwater en zeewater
(tussen haakjes)m.b.v. Simulated Environment Tank (SET)test.
Iedere waardeisdeminimale verhouding dispergent-olienodig om
tenminste 65?óvandetestolie tedispergeren. "IE"betekent datde
dispergent als ineffektief isbeoordeeld (Doe&Wells 1978).

dispergent

Gemiddeldeminimale

dispergent-olieverhouding

temp.

Venezuleaanse
ruweolie

2stookolie

°C
Zeifmengende:
Corexit9517
Corexit 19-L-50
Concentraten:
Corexit9527
(10%verdunning
Corexit9527)
SynperonicOSD20
(10%verdunningSyn.
OSD20)

5
15
5
15

1:10
1:10
—

Bunkerstookolie
(medium)

Bunkerstookolie
(zwaar)

1:1
IE
1:1
1:1

IE(1:3)

IE(1:1)

IE(1:10)

IE(1:10)

1
1

—
—

1:10(1:27)
1:1(1:3)

(IE)

(IE)

5
15
5
15

—
—
—
—

1:1(1:27)
1:9
IE(1:1)
IE(1:3)

(1:0
IE
(IE)
(IE)

(IE)
(1:1)

IE(IE)
——

Nietinwater-mengbareconventionele:

Corexit8666
DrewChemicalCSE7
1
,. ? 2
Oilsperse43
ShelldispergentLT. X
Watermengbareconvei ntionele
Corexit7664
Linco-6
Sugeeno.2

1
5
15

—
—
1:10

1:3(1:3)
1:3(1:3)
1:10

1
5
15
1
1
1
5
15
5
15

—
_—
1:10
1:10

1:10

IE(IE)
IE(1:1)
IE
1 10(1:3)
1 9(1:3)
1 3(1:3)
1 10(1:9)
1 10
1 1(1:3)
1 10

5
15
5
15
5
15

IE
TE
1:3
1:10
IE
1:3

IE
IE(IE)
IE
IE
IE(IE)
IE

1:10
1:10

__—
(IE)
IE(IE)
IE(IE)
(IE)
IE
IE(IE)

___
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Inhet algemeen wordt bijgedispergeerde olieonderscheid gemaakt tussen
druppels kleiner dan 10à20ymendie groter dan 20ym zijn,welke laatste
eenmaalweer aanhetwateroppervlak gekomen,kunnen barsten enweeroliefilms
gaan vormen (Hellmann &Marcinowski 1970).
Temperatuur blijkt deeffektiviteit van dedispergenten tebeïnvloeden.
Inzeewater zijn Corexit 8666,Oilsperse 43en Synperonic OSD 20bijlagere
temperaturen minder effektief (tabel7.4).
De saliniteit iseveneens van belang voor deeffektiviteit van dedispergenten.Demeeste dispergenten en vooral dezelfmengende,blijken in zeewater
effektiever dan inzoetwater (tabel7.4).
Uit tabel 7.4 blijken dezwaardere stookoliesoorten moeilijker tedispergeren dan delichtere ruwe oliesoort (Doe&Wells 1978). Over hetalqemeen
zijn oliesoorten met een lagere viskositeit gemakkelijker tedispergeren,
maar ook voor zware olie endikke akkumulatieszijn dispergenten ontwikkeld
(Gunkel&Gassman 1980;McArthy 4Walker 1978). Dispergenten diemousse eerst
weer scheiden inwater en olie zijn eveneens in ontwikkeling.
Inhet water zal zichna het dispergeren vandeoorspronkelijke drijvende
olieeen zekere concentratie dispergent en gedispergeerde olie vormen.Lindblom (1978)berekent detheoretische concentratie vandetoegediende dispergent opverschillende diepten inhetwater.Uitgegaan wordt van volledige
menging van degoed inwater oplosbare ofgoed mengbare dispergent.Deconcentratie indekolom hangt dan direkt afvandehoeveelheid per oppervlakte
eenheid toegediend dispergent (tabel7.5).
Tabel 7.5 Maximale theoretische concentratie dispergent inppmop verschillende
waterdiepten,uitgaande vandiverse uitgangssituaties.Naar Lindblom
(1978). Aannamen zijn:1)complete menging; 2)alledispergent in
hetwater aanwezig.
Dosis

Maximumconcentratie(ppm)op

ml/m

0,3m

0,6m

0,9m

1,2m

0.9

3.1

1.5

1.0

0.8

1.9

2.0

1.5

6.1

3.1

2.8

9.2

4.6

3.1

2.3

3.8

12.3

6.1

4.1

3.1

4.5

15.3

7.7

5.1

3.8

5.7

18.4

9.2

6.1

4.6

6.6

7.1

5.3

21.3

10.7

7.4

24.5

12.3

8.2

6.1

9.4

30.7

15.3

10.2

7.7

11.1

36.7

18.3

12.2

9.2

13.9

45.9

22.9

15.3

11.5
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Wanneer de totale hoeveelheid toegediende dispergent (14ml.m )zich inde
bovenste 30cm van hetwater zoubevinden,geeft diteenmaximale concentratie
van46ppm.
Bijverschillende laboratorium- en vcldexperimenLenworden de concentraties
gedispergeerde olie endispergent inhet water gemeten.
Brown,Lynch &Ahmadjian (1978)beschrijven een experiment,waarbijaan 4
ton zeewater met oppervlakte van 1m 2 60ml Kuwait ruwe oliewordt toegevoegd.
Na toediening van 12ml vanzelfmengendeconcentraat Corexit 9527,worden in
deperiode vanaf 1uur tot 72uurna deze toediening deconcentraties olie in
destilstaande waterkolom gemeten (tabel7.6).
Tabel 7.6 Concentratie oliekoolwaterstoffen inhetwater vanaf 1uur tot 72uur
natoediening vanCorexit 9527aan een drijvende laag Kuwait ruwe
olie.Aan deblancowerd wel oliedoch géénCorexit toegevoegd.
Naar Brown etal. (1978).

olieconcentratie (ppm )
0-1 m
dispergent

1.5-2.5m
blanco

dispergent

3-4 m

blanco

dispergent

blanco

0,4

0,5

0,3

0,2

0,2

uur24

5,1
1,3

0,2

1,5

0,2

1,3

0,2

uur48

1,0

0,2

1,2

0,2

1,3

0,2

uur 72

0,8

0,1

0,6

0,1

0,8

0,2

uur 1

Uit tabel 7.6 blijkt dat de inhet water gedispergeerde olie zich indeloop
vanenkele etmalen naar dieperewaterlagen verplaatst.Dehoogste concentratie
onmiddelijk na toediening vandedispergent indebovenstemeter vanhet water
(5ppm)vermindert binnen 24uur tot 1,3 ppm,waarna zichbinnen 3etmalen de
olieegaal over debak verdeelt inconcentraties van 0,6 tot0,8 ppm.
Cormack&Nichols (1978)bepaalden inveldexperimentendeconcentratiesgedispergeerde olie inhet water nahet toedienen vandispergenten aan 3uur oude
drijvende lagen Ekofisk ruwe olie.Dewindsnelheid was 1-3 mijl/per uur (Beaufort 1 ) .Opeen diepte van 30cmwerd 18ppm gemeten.Omdesnelheid vanverdunning van deonder het olieveld gevormde dispersie tebepalen,werd een1
mm dikke laagKuwait ruweoliemet een dispergent (BP 1002)besproeid.De
windsnelheid is8tot 10mijl per uur (Beaufort 3).Demaximale theoretische
concentratie olie indebovenste meter vanhetwater kan 1000ppm zijn.Degemeten concentraties zijn echter veel lager enverminderen snel van 50ppmna
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2minuten totrond de 1à2ppm na l£u u r - Deconcentraties dispergent verminderen van 5tot0,2 ppm.Deze resultaten suggereren een snelle reductie vande
initiële concentratie chemisch gedispergeerde olie indebovenste lagen vande
waterkolom door verdunning indediepere lagen.
Door Buckley &Humphrey (1979)wordt een veldexperimentbeschreven waarbij
200liter Prudhoe ruweoliebestreden wordt met Corexit 9527 (verdund). Hierbij
raakt 75?óvandedrijvende oliegedispergeerd inhetwater.Analyse vanwatermonsters,zowel inruimte alsintijd,leidt tot devolgende conclusies over de
concentratie inhetwater gedispergeerdeolie.
- Deconcentratie inhetwater isminder danberekend,omdat bijde besproeiing
kleine veldjesoliegemist zijn.
- Dispersie inhetwater vertraagt ofvoorkomt verwering vandeolie;de dunne
lagen niet chemisch bestreden olie verloren binnen 3uuralle oliekoolwaterstoffenmet koolstofketensminder dan 15atomen.
- Desnelheid vanhet dispersieproces wordt niet groter indetijd.
- Er zijn aanwijzingen,dat dechemisch gedispergeerde olieniet inhet water
blijft,maar langzaam naar het zeeoppervlak terugkomt.
DoorWard &Davies (1978)worden veldexperimentenbeschreven,waarbijaan
tweecylindrische plastic zakken met een diameter van 3meter eneendiepte van
19mgeplaatst indekustzone aandeoostkust van Schotland, 7liter BP Forties
ruwe oliewordt toegevoegd.Deze oliebedekte+ 80?óvanhetwateroppervlak in
detestzakken.In deene zak werd vervolgens 3liter Shell 110QXgesproeid. Iedere
dag vond turbulentie van dewatermassa plaatsdoor het vertikaal bewegen van
eennetmet een diameter van 1m 2 door de testzakken.Binnen 24uurwerd inde
met dispergent behandelde zak indebovenste 2,5 meter een olieconcentratie
van 78ppm aangetroffen tegen 0,15 ppm indeonbehandelde zak. Inwaterlagen
op 12,5meter diepte werden concentraties van respectievelijk 13,5ppm en 0,12
ppm aangetroffen.Na 3dagenwerd inbeide zakken eenmaximum aan sedimenterend
materiaal met daaraan geadsorbeerde olie vastgesteld. Naafloop van 1week was
het oppervlak indeonbehandelde zak voor 15?óbedekt metdikke plakkatenolie,
het oppervlak vandegedispergeerde zak voor 30?ómeteen dunne laag niet verder
chemisch tedispergerenolie.
Bijveldexperimenten (Jasper,Kim&Wilson 1978)isvastgesteld dat zowel
mechanisch alsmet conventionele dispergenten gedispergeerde olietot het ontstaan van oliedruppeltjes van vergelijkbare grootte leidt.Bijverhoogdemengingsenergie bestaat wel detrend tot vorming vankleinere druppels. Toevoegen
vanhet zelfmengend concentraat Corexit 9527aan Kuwait ruweolie leidt tot
devorming van druppels kleiner dan 1Mm.Dispergenten vande leen 2e generatie
leiden tot devorming van oliedruppels met een doorsnede van 10tot 100ym
(Butler,Berkes&Powles 1974).
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Bijverschillende olierarnpenwerden concentraties chemisch gedispergeerde
olie inhetwater gemeten. Inenkele gevallen werden concentraties dispergenten vermeld.Door Coit (1978)wordteen opsomming vaneffektiefmetdispergenten bestreden olierampen gegeven.
Bijdebestrijding van9500tonBunker Colie uit detanker "Arrow"inChedabucto Bay,Nova Scotia,U.S.A., werd gebruik gemaakt van 10tonCorexit 8666.
Inhoeverre de 2weken later aangetroffen oliepartikels,zowel drijvend ophet
oppervlak alszwevend inhet water,door toedoen vandeze dispergent zijn ontstaan,isonbekend. Aan het oppervlak werden teerbolletjes van 1tot 2cm'aangetroffen. Toteen diepte van 80meter werden oliepartikels van 5ym tot 2mm
lengte aangetroffen.Geschat wordt,dat inde 2weken nadeolieramp perdag
6 m'aankleine oliepartikels met een lengteminder dan 1mm zijn gevormd (Forrester 1971). Inhetwater werden oliepartikels ineenconcentratie van 0,02
ppm aangetroffen (Spoonder &Corkett 1974).
Door McAuliffeetal (1975)werden bijeen olieramp indekustwateren van
Louisiana in 1970de volgende concentraties gemeten:gedispergeerde olie 1-70
ppm,opgeloste olie 0,2 ppm en dispergent 1-3 ppm.
Bijderampmet deolietanker "EleniV"op deNoordzee aandeEngelseoostkust inmei 1978werd onder demetDasic Slickgone LTDbestreden velden zware
stookolie eenconcentratie van0,2 ppm gedispergeerde olieindebovenste1
meter vanhetwater gemeten.De lageconcentratie ismogelijk het gevolg van
het onvolledig dispergeren van deze zware oliedoor degebruiktedispergent
(waterbasis) (Law&Hall Î978).
Inseptember 1975is2000ton lichte Sahara ruweolie afkomstig vande
"Pacific Colocotronis"20mijl tenwesten vanDen Helder met totaal 290m 3
dispergent bestreden.Na 3dagen werden inhet gebied vandeolievlek inde
bovenste waterlaag tot 1monder hetwateroppervlak oliekoolwaterstoffen in
concentraties van 0,15 ppm aangetroffen.Deze lichteoliesoort,voor een groot
deel bestaand uit kerosine,benzineen lichte distillaten tot 20koolstofatomen,
wasna4dagen aanhet zeeoppervlak nauwelijksmeer waarneembaar.De rol,die
dedispergenten bijdit verdwijnen van hetwateroppervlak speelden,isechter
onbekend (Rijkswaterstaat 1975b).
Adsorptie
Inde literatuur wordt regelmatig vermeld dat chemisch gedispergeerde oliedruppelsminder neiging vertonen zich tehechten aannatte vaste oppervlakten
alssediment en zwevende partikels (Gesamp 1977).
Gevari (1978)onderzocht ineen laboratoriumexperiment het effekt vaneen
dispergent opdeadsorptie van oliedruppels aan zandkorrels.Gemengd werden
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20cm3 Kuwait ruweoliemet 95cm'strandzand al dannietonder toevoeging van
4 cm 'dispergent.Na krachtig schudden vanditmengsel inzeewater werd het
gevormde sediment met schoon water doorgespoeld. Zonder toevoeging van dispergentbleefaan het zandige sediment 11.2cm3 oliegebonden; inhet geval van
dispergent toediening vondgeenoliebinding aanhetsedimentplaats.
Toevoeging vanCorexit 7664enBP 1100Xaanolie zou -ook alsdeolie
niet indrdippelsdispergeert -decoating van olie aansediment,strand, flora
en fauna verhinderen.Gesuggereerd wordt dat gebruik vandispergenten bijde
olieramp vanWest Falmouth (1969)verhinderd zouhebben datolieinhet sediment zoudringen,waarmee grote biologische schade voorkomen zouzijn (Engdahl
1974). Inveldexperimentenadsorbeert chemisch gedispergeerde (Shell 1100X)
ruwe olieechter sterk aan sedimenterend materiaal,hetgeen tothogeconcentratiesolie inhetsediment leidt (Ward&Davies 1978).
Veel auteursbeschrijven,dat chemisch gedispergeerde oliedruppels beter aan
natte biologische enminerale oppervlakken hechten danmechanisch gedispergeerde oliedruppels (Nelson-Smith 1972).
Dispergenttoediening opzandstranden zou tot verminderde cohesie vande
zandkorrels enalsgevolg hiervan tot enorme zandverplaatsingen leiden.Nabehandeling met dispergenten vandegestrande olie vande "Torrey Canyon"zijn
dergelijke zandverplaatsingen gekonstateerd.
Biodegradatie
Alshistorische basis voor het gebruik van dispergenten geldt degedachte,dat
door devergroting vanhet grensvlak olie-water met verscheidene ordersvan
grootte,waartoehet dispergeren alsoliedruppeltjes inhet water leidt,de
biodegradatiesnelheid vandeolieverhoogd zalworden. Inderdaad vermeldt Zobell (1963)dat inlaboratoriumexperimenten debiodegradatiesnelheid 1tot 2
orden vangrootte hoger ligt wanneer dedrijvende olieoptimaal inhet water
gedispergeerd is.Overigens voltrekt deze versnelde biodegradatie zich alleen
wanneer dedispergenten niet voor debacteriën giftig zijn.Zeker voor debacteriënsoorten die koolwaterstoffen met hogere kookpunten afbreken zijn de dispergenten inveel gevallen toxisch (Gunkel 1967). Overhetalgemeen zijn juist
deveel indispergenten gebruikte non-ionische surfactanten moeilijker biologisch tedegraderen dan de ionische vorm (Butler,Berkes&Powles 1974).
Mulkins-Philips&Stewart (1974)wijzen ophet feitdat dispergenten,behalve
niet-toxisch voor bacteriën envoorbiodegradatie vatbaar,als koolstofbron
door debacteriënniet geprefereerd mogenworden boven deolie.Effekten van
chemisch dispergeren op debiodegradatie worden in8.2 nader uitgewerkt.
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Toedieninq
Toediening van dispergenten aandrijvende olie kan door schepen uitgerust met
sproeiarmenuitgevoerd worden,waarbijdesproeibreedte,devaarsnelheid en
het laadvermogen beperkende faktoren kunnen zijn voor dekapaciteit (Lindblom
1978). Ook hovercrafts kunnen door hun hoge snelheid goedediensten bewijzen
(Gill 1978).
Meestal worden 10delen dispergent op 100delen olie toegediend (MulkinsPhilips&Stewart 1974), waarbijeen pomp veelal + 100liter perminuut levert
bijeengemiddelde vaarsnelheid van+ 5mijl per uureneen sproeibreedte van
20meter.Bijdikke olielagen moet somsnogmaals dezelfde routebesproeid worden.
Bijdunne olievelden kan devaarsnelheid tot 10mijl peruur uitgevoerd worden
(Cormack &Nichols 1978). Concentratie vandunne olielagen m.b.v.olieschermen
of "herders"kande effektiviteit vandedispergenten vaak verhogen (Garnett
& White 1978). Bijlagere temperaturen moeten hogere doses dispergenten worden
gebruikt evenalsbijdeaanwezigheid vanhogere concentraties eveneensdispergentbindend gesuspendeerd materiaal (Dodd 1974). Behalve het schroefwater levert hetmeeslepen van agitatieplanken ofhet spuiten vanwater uit dedekpompen devoor het dispergeren benodigde energie (Smith &McCranken 1977). Adequate agitatie isvan groot belang omdeconcentratie dispergent inhet water
teminiseren (Cowell 1978).
Het gebruik vanconcentraten,die inde verhouding 1op 10met zeewater
worden gemengd, iseffektiever aangezien deschepen gedurende langere perioden
met de voorraad dispergenten kunnen sproeien (Cormack &Nickols 1978).
De zelfmengende concentraten kunnen ook door helicopters ofvliegtuigen,
uitgerust met speciale pompen ensproeiinstallaties worden toegediend.De
snelheid vandebestrijdingsaktie kan dan sterk toenemen,terwijl ook devoor
schepen moeilijk bereikbare kust-en getijzones kunnen worden behandeld (Lindblom 1978). Demeest efficiente toediening vanuit delucht is11,5 1perha
met een druppelgrootte van 700-1000ym.Bijeen gemiddelde dikte vandeolielaag betekent dit 1deel dispergent op 50delen olie (Coit 1978). Bijdebestrijding van de 1000ton Arabische ruwe olievan de "Betelgeuse"inBantry
Bay is35tonBP 1100WD gebruikt dus inverhouding 30 :1 (Nichols&White
1979). Behalve bijdirekte besproeiingsaktiviteiten kunnen helicopters envliegtuigen een functie vervullen bijhet coördineren vanbewegingen van debestrijdingsvaartuigen, speciaal bijsterk in velden verdeeldedrijvende olie
(Garnett' &White 1978). Wanneer indergelijke gevallen geen ondersteuning
vanuit delucht plaatsvindt,zal inhet algemeen 30tot 90%vandedispergenten opnietmet olieoverdekt zeeoppervlak terecht komen (Garnett &White 1978).
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Intabel 7.7 wordt een overzicht gegeven vandehuidige kapaciteit vande
oliebestrijding met tweedegeneratie dispergenten indeNederlandse zonevan
het Noordzeegebied. Deze bestrijding ressorteert onder Rijkswaterstaat (direktie
Noordzee).
Tabel 7.7 Kapaciteit oliebestrijdingmet dispergenten inNederland. Naar
Rijkswaterstaat (1979).

Sproeibreedte

SmalAgt

Volans

Chr.Brunings

mobiele
inst.

totaal

40

22

20

18

100

(m)
Detergentenpomp (m-Vu)

10

Voorraaddetet- •140
genten (nP)

3,5

80

3,5

15

4,5

21,5

250

15

14

22

Oliebestrijding/uur (m-')

100

35

35

45

215

Oliebestrijding/totaal
(m3)

1400

800

150

150

2500

BestrijdingsopP^rvlak
(km2/u)

0,74

0,4

0,37

0,33

1,84

Snelheid schip
bij sproeien
(mijl/u)

10

12

12

12

10

Bestrijdingstijd (uur)

4,3

3,3

Hetoliebestrijdingsvaartuig "SmalAgt"issinds 1969uitgerust met twee
15meter lange sproeiarmen,dieconventionele opwater gebaseerde dispergenten
(2egeneratie dispergenten)ofconcentraten (3egeneratiedispergenten iineen
mengverhouding tot water van 1 :10)ineenverhouding van 1:10!50op
deoliesproeien (Anonymus 1979b;Menagie 1977).
Intabel 7.8 wordt dekapaciteit vandeoliebestrijding met dispergenten
van deNoordzeestaten weergegeven.
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Tabel 7.8 Kapaciteit van deoliebestrijding met dispergenten van deNoordzeestaten (Rijkswaterstaat 1979).

Nederland
totale voorraadmiddel
(m3)
generatie type

Zweden

W-Duitsl.

Denemarken

Engeland

Noorwegen

Frankrijk

450

250

100

290

1500

1090

2800

2e

2e

2e+3e

3e

2 +3

2e+3e

2 +3

Het tijdstip waarop nahet vrijkomen vandeolieopzeemethet toedienen
van dedispergenten begonnen wordt,isvangroot belang.Dispergeren ineen
te vroeg stadium doet devluchtige vaak toxische komponenten,dienormaal zouden
verdampen,inhet water dispergeren. Telangwachten met dispergeren leidt tot
het ontstaan vanuiteengeslagen olievelden,waarbijmoussevorming de dispersie
minder efficiënt kanmaken.Alsalgemene regelwordt 4tot 6uurnahet vrijkomen vandeolie alseenoptimale tijd gezien omdedispergenttoediening te
starten.Van belang isom inde tussentijd dehorizontale verspreiding vande
olielaag te reduceren b.v.door toepassing vanolieschermen en/of"herders".
Wanneer deolieeen direktebedreiging vandekust vormt,kan degewenstewachttijd evenwel te lang zijn (Garnett &White 1978). Cowell (1978)benadrukt het
chemisch behandelen van deolielaag nog opopen zeeenzosnelmogelijk nahet
vrijkomen,opdat dedrijvende oliedegetij- ofkustzone niet zalbereiken.
Chemisch dispergeren opopen zee,leidt door snelle verdunning totconcentratiesbeneden de "toxische grens" (Cowell 1968).
7.2.3 Biologische methoden
Inhet verleden isveel onderzoek verricht naar demogelijke positieve effekten op debiodegradatie vanolie door het beënten van drijvende olievelden
met voor deafbraak geschikte micro-organismen. Ingesimuleerde veldsituaties
kunnen bacteriën deoliedegradatie versnellen (Atlas&Bartha 1973), Overigens
worden indeliteratuur geen kwantitatieve resultaten overde effektiviteit
vandezemethode vermeld (Boesch,Hershner &Milgram 1974). Naast schimmels
enbacteriën zouden vooral gisten,die een grotere resistentie tegenwisselingen inzoutgehalte vertonen,voordezemethode geschikt zijn (Butler,Berkes& Powles 1974). Inhet algemeen worden groei enaktiviteit van bacteriën
door andere faktoren dan hun oorspronkelijke aantal beperkt. Bacteriecultures
toevoegen aan eenmet olie verontreinigd zeegebied heeft daarom alleen effekt
alsernog geen olie-afbrekende bacteriën aanwezig zijn.Toevoeging vanbacteriën zou echter ook zinvol zijn omdepopulatie indeeerste dagen nade
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olieramp sneller op tebouwen enomspecifieke bacteriën,b.v. voor deafbraak
van hoger kokende oliekoolwaterstoffen, te introduceren (Gunkel 1967).
Inhetwater zijn deconcentraties voedingsstoffenalsstikstofen fosfor
vaak beperkende faktoren voor degroei vanbacteriepopulaties. Toevoeging van
deze nutriënten kan desnelheid vandeoliedegradatie doorbacteriën beïnvloeden.
De toediening vanN indevorm vangeparaffineerd ureum en Palsoctylphosphaat (een vorm diegroei vanalgenniet beïnvloedt)versnelt zowel inhetlaboratorium als indeveldsituatie debiodegradatie (Atlas&Bartha 1972).
Ineen laboratoriumexperiment waarbijuit zeewater afkomstige bacteriën
ruwe Irakese olie degradeerden,bleek toevoeging van Pindevorm vansojaboonlecithine (3,6?óP)toteen veel hogere biodegradatiesnelheid te leiden dande
toevoeging van oplosbare fosfaten.Deze inolie oplosbare natuurlijke fosfolipiden zijn behalve goedkoop enniet toxisch tevens dispergerend. Toevoeging
vanNkanhet effektiefst indevorm van ethylallophanaat gebeuren (Olivieri,
Robertiello &Degen 1978). Gesuggereerd wordt dat geschikte olie-afbrekende
micro-organismen gekombineerd met enzymen ennutriënten inmicrocapsuleseen
makkelijk toepasbare vorm vanoliebestrijding zouden zijn (Meyers &. Ahearn
1970). Aangezien microbiëlebiodegradatie een relatieflangzaam procesis,
valt ook bijtoevoeging vanbacteriën,enzymen ennutriënten geen afbraak binnen
enkele dagen teverwachten.
7.3 Bestrijding vangestrande olie
7.3.1 Mechanische methoden
Om debovenste getijzone opzandige kusten tebeschermen tegen olieverontreiniging wordthet opwerpen vaneenstrandwal indelageregetijzonemeteen
breedte van+ 2men eenhoogte van+ 1m zinvol geacht (Fogetetal. 1979).
Speciaal met extra hogewaterstanden zal een strandwal kunnen voorkomen dat
deolie zichextra hoog indegetijzone vasthecht. Ineengeulaan dezeekant
vandewal zalzich een deel vandeolie verzamelen,zodat deze gemakkelijk
aftevoeren is.Observaties bijdergelijke door bulldozers opgeworpen wallen
wijzen uit dat deze tenminste 1getijkunnen doorstaan enbijgeringegolfenwindactiviteit zelfs 2getijden (fig.7.8).
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Fig. 7.8 Schetsvan eenopgeworpen strandwal.Naar Fogetetal. (1979),
Alsdeolie indegetijzone isgestrand, staat inprincipe eenserie methoden
terbeschikking variërend vanhetmet emmersenschoppenmethandkracht verzamelen vandeolie totmethoden waarbijpomp-,schuif-,graaf-entransportmateriaal wordt ingezet.Door Foget etal. (1979)wordt eenopsomming gegeven
vandezemethoden met vermelding vandebruikbaarheid ende aktiesnelheid
(tabel7.9).
Desnelheid van de in tabel 7.9 beschreven methode isslechtseen ruwe
schatting.Recent zijn langsdeZuidhollandse strandkust proeven ondernomen om
meer inzicht te verkrijgen indewijzeen tijdsduur vandeopruiming van deolie.
De tijd diehetgetijdewerkersophet strand geeft,blijkt een belangrijke
faktor tezijn (Anonymus 1980c). Insommige gevallen issnelle aktiemetmechanische methoden vanolieverwijdering noodzakelijk (Baker &Crapp 1971).
Mousse,die uiteindelijk strandt rond ofbeneden deHW lijn,nadat hetsoortelijk gewicht door verdamping van lichtekomponentenenopname van zand sterk
istoegenomen, iseen zware,nietmeer verpompbare massa,diealleen nog
met dehand ofmet speciale apparatuur kanworden verwijderd (NOAA/EPA 1978).
Het typekust speelt eenessentiële rol indebeslissing om aldannietde
oliemechanisch teverwijderen.Door Gundlach&Hayes (1978)isopgrond van
onderzoek naar degevolgen vanvijfolierampen (de "Metuia"inaugustus 1974
inStraat vanMagelhaen;de "Urquiola"inmei 1976bijN-Spanje;de "Jacob
Maersk"injanuari 1975bijPortugal;"Bouchard 65"in januari 1977inBuzzards
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Tabel 7.9 Beschrijving vanmethoden,gebruik ensnelheid vanmechanische oliebestrijding.Desnelheid iseen ruwe schatting voor a)aktiviteiten
omde 30menb)om de150m.Naar Foget etal. (1979).

Techniek

Beschrijving

Gebruik

Vereisten

Snelheid

1.motorgrader/
elevating
scraper

Motorgrader vormt
richels olie;elevating scraper pakt
die op.

Op zand en grindstrand met oliepenetratie 0-3 cm;ook
op slikkige platen

Goede berijdbaarheid. Toegangvoor zware
apparatuur

2.5 hr/ha. 3
7 hr/ha.

2. Elevating
scraper

Gecontamineerd materiaalwordt opgepakt

Op zand en grindstrand,op slikkige
platen,waar oliedoordringing minder
dan 3cm is.Ook om
teerballen en olieplekken te verwijderen

Redelijk tot
goede berijdbaarheid. Toegangvoor zware
apparatuur

2.4hr/ha.â

3.Motorgrader/
front-end
loader

Als1

Op zand en grindstrand met oliedoordringing 2-3
cm.Ook op slikkige
platen

Goede berijdbaarheid. Toegang
voor zware apparatuur

6

4.Front-end
loader

Materiaal wordt opgepakt ennaarbewaarplaats gebracht

Slikkige,zand en
grindstranden bij
lichte totmiddelmatige olievervuiling en gem.doordringing in sedimtstit.Speciaal
voor kiezelstranden en ommet olie
vervuilde vegetatie
weg tehalen

Middelmatige tot
goede berijdbaarheid.Toegang voor
zware apparatuur

16,5hr/ha.f_
34 hr/ha.

5.Bulldozer/
front-end
loader

Bulldozer maakt
stapelsvanmateriaal en front-end
loader pakt dit op

Op grof zand,
grind en keienmet
diepe oliedoordringing en sterke
olicvvrvuiling.Ook
voor vervuildevegetatie

Ms4

25hr/ha.a

6.Backhoe

Werkt van bovenaf
strand en laad sediment in trucks

Om olieverontreinigd sediment te
verwijderen van
steile,
bank of glooiing

Stabiel substraat
aan topvan stranc
Toegang voor
zware apparatuur

17hr/ha.

7.Dragline of
clamshell

Werkt vanaf topverontreinigd gebied en
paktvervuild sediment op

Op zand,grind en
kiezelstranden met
zware oliebesmetting enslechte berijdbaarheid

Toegang voor
zware apparatuur

dragline:
28hr/ha.

oliewordt van substraat geschraapt

Voor lichtvervuilde stenen en
kunstwerken

Toegankelijk te
voet. Schrapgereedschap encontainers

8. Schrapen met
handkracht

6.5hr/ha.b

hr/ha.3
„. b
18 hr/ha.

52 hrAia.b

clamshell:
50hr/ha.
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Snelheid

Techniek

Beschrijving

Gebruik

Vereisten

9.Geulen graven
en pompen

Olie verzamelt zich
ingeulen,vanwaaruit deze opgepompt
wordt door pomp of
vacuumtruck

Op stevig zand of
slikstranden bij
continue olieverontreiniging bij
voldoende stroming
langs de kust

Toegang voor
zware apparatuur
Aanwezigheid
stroming langs
de kust

10.Verzamelen materiaal+olie
met handkracht

Sediment enorganisch afvalmet olie
besmeurd,wordenverwijderd met handkracht(harken)etc.

Op slik,grind en
kiezelstranden bij
lichte olievervuiling en geringe •
oliedoordringing

Toegankelijk te
voet ofmet
licht materieel

11.Afsnijden met
dehand

Vegetatie met olie
besmeurd wordt verzameld

Opmet olievervuilde vegetatie

Toegankelijk te
voet ofmet een
boot

12.Vacuum trucks

Bijoliepoel wordt
olieviavacuumpomp
verwijderd

Op kustenwaar olie
inverlagingen van
het oppervlak zich
verzamelt

Poelen groot genoeg en olie dik
genoeg.Toegang
voor zware apparatuur

13.Vervuild sediment inde
golven duwen

Bulldozers duwen
olie inde golfzone

Opkeien en licht
vervuild grindstrand
wanneer sedimentverwijdering tot
erosie leidt

Hoge energie
kust.Toegang
voor zware apparatuur

5 hr/ha.

14.Openbreken van
olieplakkaten

Traktor met stevig
mes erachter

Op kiezel,grind,
zand waar sedimentverwijdering tot
erosie leidt en
waar dikke lagen
olie liggen

Hoge energie kust
Toegang voor
zware apparatuur

1,3 hr/ha.

15. Draaiende
schijven
breken substraat open

Traktor trekt serie
schijven over en
door substraat

Op niet rekreatie
stranden die licht
vervuild zijn

Hoge energie kust
Toegang zware
apparatuuren goede berijdbaarheid

1hr/ha-

65 m 2 /hr

Bay,U.S.A.ende "Ethel H"in februari 1977indemonding vandeHudson,U.S.A.)
een classificatie gemaakt vandekusttypen naar kwetsbaarheid voor olieverontreiniging. Persistentie vandeolie en deinitiëlebiologische effekten
spelenmee indezebeoordeling. Bijieder kusttype wordt tevens demeestgeschikte vorm van oliebestrijding vermeld (tabel 7.10). InNederland komen voornamelijk detypen 3,5,9en 10voor.
De intabel 7.9 beschreven bestrijdingsmethodenkunnen totbepaalde fysische
effekten leiden.Foget et al.(1979)vatten dezeeffekten ineentabel samen
(tabel 7.11).

1
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Tabel7.10 Indeling vankusttypennaar toenemende kwetsbaarheid voor olie
(van 1tot 10)met beschrijving vandeteverwachten matevan olieverontreiniging en demeest geschikte olieverwijderingsmethode.Naar
Gundlach &Hayes (1978).

Gedrag olie

Verwijdering olie

1.Geëxponeerde rotsachtige
"headlands"

Golfreflektie houdt de
meeste olie van de kust
weg

Oliebestrijding niet noodzakelijk

2.Eroderende platforms

Door o.a.golfaktie isde
meeste olie binnen enkele
weken verdwenen

Oliebestrijding meestal niet
nodig.

Fijnkorrelige kusten
(0,06-0,25 mm)vlak profielen dichtgepakt

Olie dringt niet verder
dan enkele cm inhet sediment;zonder bestrijding zalde olie'enkele
maanden aanwezig zijn

Indiennodig mechanische
verwijdering m.b.v.gemotoriseerde "schrapers"
Aktie pas starten als
olie op de kust is

Grofkorrelige kusten
(0,25-2 mm)

Olie zinkt 15-25 cm in
het zand endoor begraving nogveel dieper
zelfs binnen enkele
dagen.Op middelmatige
tothoge energie kusten
zal olie binnen maanden
verdwenen zijn

Bestrijding moeilijk. Zware
apparatuur zaktvaak weg.
Verwijdering noodzakelijk
van olie afgezet bovengemiddelde zonevangolfaktiviteit envan olie op
lagere energiekusten

Geëxponeerde compacte
getijdenplaten (slik/
zand)relatief geëxponeerd aanwind,golven
en stroom

Olie plakt niet sterk in
deze gebieden en dringt
niet inhet sediment.
Meeste olie wordt over
oppervlak plaat naar HWlijn gedreven

Indien nodig met handkracht
ieder tijde achtergebleven
olie verwijderen.
Machinerie alleen gebruiken
bij erg uitgebreide oliebedekking

Gemengde zand/grindkusten;middelmatig tot
hoge energiekust

Olie dringt 10-20cm in
het sediment binnen
enkele dagen.Opmiddelmatige tot lage energiekusten kan olie jarenlang aanwezig blijven

Verwijdering van de olie
moeilijk zonder kust tebeschadigen.Het besteis olie
opde kust natuurlijk laten
verweren enmechanisch en
met handkracht verwijderen
uit de bovenste zone van
de HW-lijn

Kusttype
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Gedrag olie

Verwijdering olie

7.Grindkusten (>2mm)

Snelle,diepe doordringingvan de olie inhet
sediment (tot 80eradiep)
Ophoge energiekusten ook
begraving

Middelmatig tot zwaar beoliede kusten zijn praktisch onmogelijk schoon te
maken,zonder grote hoeveelheden sediment te verwijderen

8.Beschutte rotsachtige
kusten

Weinig golfaktie:olie
zal aande rotskusten
hechten en verdiepingen
inde getijdenzone vullen.Olie kanvele jaren
aanwezig blijven

Verwijdering van olie iserg
duur enmoeilijkwegens de
relatief slechte betreedbaarheid vanhet gebied.Alleen
bij zware olieconcentratie
isolieverwijdering teoverwegen ook omdat de meeste
aktiviteiten de biologische
schade vergroten

9. Beschutte estuariene
getijdenplaten,lage
golfenergie

Persistentie duurt
jarenlang.Zware bedekking met olie mogelijk

Verwijdering van de olie is
onmogelijk zonder het gebied
en de overlevende biota verder
tevernietigen.Alleen bij
zeer zware vervuiling te
overwegen.Zware apparatuur
woelt olie diep het sediment
in.Nadruk moet liggen op
preventieve maatregelen als
schermen en absorberende materialen

Persistentie duurt
jarenlang.Zware oliebedekking mogelijk

Bij zware oliebedekking kan
branden en afsnijdenvan de
vegetatie overwogenworden.
Zware apparatuur vernietigt
de struktuur vanhet kwelderoppervlak.Preventieve maatregelen als schermen enabsorberende materialen hebben
hoge prioriteit

Kusttype

10.Kwelders

Zoalsuit tabel 7.11 blijkt,ishet belangrijkste fysische effekt vanmechanische verwijdering vanolie vandekustlijn deverwijdering vansediment.Verwijdering vangrote hoeveelheden sediment kan desedimentbalans inde getijzoneen indekuststrook onder deLW-lijn verstoren.Afhankelijk vande sedimentaanvoer zalherstel vandekustlijn sterk intijdsduur variëren. Rotsachtige
klifkusten enbrede zand-engrindstranden zijn over hetalgemeen hetmeest
resistent tegen effekten vansedimentverwijdering. Ongeconsolideerde klifkusten,
keien engemengde sedimenten zijn zeer gevoelig voor sedimentverwijdering:
erosie,terugwijking van dekustlijn en langdurig herstel kunnen degevolgen
zijn.Het schuiven vanmet olieverontreinigde sediment indegolfzone inde
hoop dat onder snelle afbraak deolie zal verspreiden enverdwijnen,heeft minder
zwaregevolgen voor destabiliteit van dekustzone.Het terplekke schoonmaken
vanvervuilde sedimenten zowel m.b.v.machines alsmethandkracht zal inhet
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Tabel 7.11 Samenvatting fysische effekten vanmechanische bestrijdingsmethoden.
Naar Foget etal. (1979).

methode

fysisch effekt

1.Motorgrader/elevating scraper

Verwijdert 3cm dikke laag

2.Elevating scraper

Verwijdert 3-10 cm

3.Motorgrader/front-end loader

Verwijdert 30cm.

4.Front-end loader-rubbertired or
tracked

Verwijdert 10-25 cm;Reduktie instabiliteit vanhet sediment -gevaar voor erosie

5.Bulldozer/rubber-tired front-end
loader

Verwijdert 15-50cm;Verlies stabiliteit.
Zware erosie;Onder water raken vankustzone dichter bijde kust

6.Backhoe

Verwijdert 25-50 cm; sterke reduktie
stabiliteit

7.Dragline or clamshell

Verwijdert 25-50cm; sterke reduktie in
stabiliteit en erosiegevaar

8. Schrapenmet handkracht

Arbeidsintensieve methode:kan sedimenten
verstoren

9.Geulen graven en pompen

Put 60-120 cmdiepte:in sediment nodig.

10.Verzamelen materiaal met olie met
handkracht

Verwijdert 3cm selektief;potentiële
sedimentverstoring

11.Afsnijden (handkracht)

Sedimentverstoring

12.Vacuum trucks

Enige olie kan achterblijven opdekustlijnof inhet water

13.Vervuild sediment inde golven
schuiven

Potentiële recontaminatie; ingetijdenzone blijft olie achter.Verstoring
bovenste laag vanhet sediment

14.Openbrekenvan olieplakkaten

Verstoring vanhet sediment.Laat olie op
de kust

15.Draaiende schijven breken substraat
open

Begraaft olie inhet zand.Verstoort
oppervlaktelaagvan het substraat

algemeen niet tot zware fysischeeffekten opdekustlijn leiden.Primaire problemengeassocieerd met verzamelen ofafschrapen vanoliemethandkracht zijn
demogelijkheid tot recontaminatie door niet goed verzamelde olieen substraat
verstoring door vertrapping. Erosie enhet trappen vanolie inhet sediment
kunnen degevolgen hiervan zijn (Foget etal.1979). Gundlach &Hayes (1978)
M/ijzenerop,dat bijhetmechanisch schoonmaken van fijnkorrelige zandplaten
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en -kusten een aantal zaken inacht genomen moetv/orden.Ten eerstemoetgewacht u/ordenmet aktiestotdat alleolie opdekust ligt,vervolgensmoetvermeden worden omsteedsover demet oliebedekte gedeelten terijden ofte
lopenwaardoor dezeolie verder inhet sediment gedreven wordt en ten derde
mogen slechtsminimale hoeveelheden zand verwijderd worden.
Naolierampen zijn dergelijke fysische effekten welgesignaleerd. Spooner
(1978)vermeldt datna hetmechanisch verwijderen vande "AmocoCadiz" olie
vandezandplaten indegetijzone veel olie inhet interstitieel water isaangetroffen. Verondersteld wordt dat sijpeling van dezeolie vanuit gegraven
geulennaar het interstitieel hiervan deoorzaak is.Bijdezeolieramp werd de
indegeulen verzamelde olieopgezogen dcor vacuumtrucks.Gekonstateerd isdat
gestrande mousse al vrijsnel vandrijvend enverpompbaar verandert ineenstabiele,zware,niet verpompbaremassa die alleen met dehand ofmet machines
nog verwijderd kanworden (Wolfe 1978). Op kweldergebied gestrandemousse is
bijdeze ramp verwijderd door deolie vanuit dekreken op tezuigen ende totale
oppervlaktelaag vanhet kweldersediment met bulldozers teverwijderen (Spooner
1978). Door Notini (1978)wordt hetmechanisch schoonmaken vandekusten nade
stranding vande "Irini" inoktober 1970indeOostzee beschreven. Verwijdering
vanmet olie vervuild zand enschoonmaken van derotsen enstenen gedurende de
maanden nadestranding leverdemedio 1971eengebied ogenschijnlijk vrijvan
olieop.Welwerd olie inhet sediment enonder stenen aangetroffen.
Behandeling van de verzamelde olie endemet oliebesmette materialen levert
zowel onmiddellijke als lange-termijnproblemen.Olie-water mengsels kunnen in
speciale tanksgescheiden worden endeolie kan opnieuw naar de raffinaderij
vervoerd worden.Foget etal. (1979)geven aanwijzingen voorhetgebruik van
eenvoudige separatietanks onder veldkondities.Gebruik vanchemische de-emulgatoren kandeeffektieve separatie vanwater enolie indetanksbevorderen.
Met olie verontreinigde (an)organische materialen kunnen ineerste instantie
ophet land opgeslagen worden intijdelijke,goed bereikbare opslagplaatsen.
Vlakke gebieden niet indeomgeving van ravijnen,rivieren,beken ofberghellingen verdienen devoorkeur.Olielekken vanuit degegraven opslagbassins dienen
door gebruik vanplastic kleden voorkomen teworden.Later zal voor definitieve
opslag moeten worden gezorgd, terwijl natuurlijke degradatie,begraving enverbranding overwogen dienen teworden (Foget etal. 1979).
7.3.2 Fysisch-chemische methoden
7.3.2.1Water-,stoom-en zandbespuiting
DoorFoget etal (1979)worden ineentabel een aantal fysische methodenbeschreven om olievandekust ofuit degetijzone teverdrijven (tabel 7.12).
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Tabel7.12 Samenvatting fysischemethoden omolietebestrijden met vermelding
vanhet gebruik endegeschatte snelheid. Naar Foget etal. (1979).

Snelheid

Techniek

Beschrijving

Gebruik

Vereisten

1.Lagedruk
spuiten

Water met lage druk
spuit olie van
substraat.Olie
wordt verzameld

Omniet-plakkende
lichte oliesoortenvan slikkige substraten,
keien,stenen en
vegetatie te
spuiten

VerzameL-apparatuur.Toegankelijk voor
lichte apparatuur

2. Hogedruk
spuiten

Van substraat gespoten olie wordt
verzameld

Om olie van
stenen,kunstwerken etc.teverwijderen

Verzamelapparatuur.Toegankelijkvoor lichte
apparaten

1,5m /min

3. Stoombewerking

Van substraat gestoomde olie wordt
verzameld

Om olievan stenen
kunstwerken etc.
te verwijderen

Verzamelapparatuur.Toegankelijkvoor lichte
apparaten.Toevoer zoet water

1m / m m

4. Zandstralen

Zand met grote
snelheid verwijdert olie van substraat

Omdunne olielagen
van kunstwerken te
verwijderen

Aanvoer van schoon
zand.Olie moet
half-hard zijn.
Toegankelijk voor
lichte apparatuur

5. Strand
schoonmaken

Getrokken door
traktor of zelf
rijdend pakt deze
machine teerplakkaten op

Op zand engravel,
licht gecontamineerd met harde
olieresten

Goede berijdbaarheid.Voormiddelmatig tot zware
apparatuur toegankelijk

Om poelen lichte,
niet-plakkende
olievan slik,
stenen enkunstwerken te verwijderen

Toegankelijk te
voet of per boot
Verzamelcontainersvoor absorbentia

Op substraat of
vegetatie waar
voldoende dikke
olielaag ligt

Brandblusmiddelen
Toegankelijk voor
lichte apparatuur

6.Adsorberende
tfethandkracht
materialen toevoegen

7. Branden

Bovenwinds einde
van gecontamineerd
gebied wordt aangestoken

2
1,25m /min

1hr/hectare

Lichte,nietplakkende oliesoorten kunnenm.b.v.lage-drukwaterspuiten van
licht verontreinigde slikkige substraten,vegetatie maar ook vanhardesubstraten verwijderd worden.Hoge-druk waterspuiten (somsmetheetwater)enbewerking met stoom zijn voor harde substraten alsstenen,rotsen en kunstwerken
beter geschikt.DoorWolfe (1978)wordt vermeld datbewerking vande rotsen met
stoom enheetwater beter voldeed danhet gebruik vandehoge-drukspuit.Deze
methoden zijn vrijlangzaam en vaak worden aanhet (hete)water geringecon-
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centratiesdispergenten toegevoegd (Nelson-Smith 1972). Kunstwerken worden
vaakmet"zandstralen"vanolieontdaan. Inhetalgemeen zaldebijdezemethoden inlagere delen verzamelde oliemechanisch afgevoerd worden (Fogetet
al. 1979). Door Foget etal.(1979)worden alsprimaire fysische effektenvan
dezemethoden gezien derecontaminatie metoliedieniet effektiefisverzameld
nadat dezevandesubstraten losgemaakt isendeverstoring vanhetsubstraat
doordeintensieve betreding doormensen ofmachines.Hettrappenvandeolie
indesubstraten iseenveel gezien verschijnsel.Zowel doordebetredingals
doordegebruikte methoden kunnen bovendien erosieproblemen optreden.
7.3.2.2Absorberende materialen
Toepassing vanabsorberende materialen opdunne,niet-plakkendeindekust-of
getijzone gestrande oliekanhetverzamelen vandezeolieinbepaalde gevallen
vergemakkelijken endoordringing vanolie inhetsediment voorkomen (Butler,
Berkes&Powles 1974). Alsgeschikte middelen worden kalksteenstof,stroen
turfgenoemd.Wanneer deolie geabsorbeerd isaanmetstearaat behandelde kalksteenstofkanditmengsel m.b.v. zeewaterspuiten vandekusteninzeegespoten
worden (Nelson-Smith 1972). Stro,datdichtbijdekustophetwater wordtgestrooid ofmetLWlangshetstrand wordt verspreid,kanveelolieaanzich
hechten.Hetmetoliebesmeurde strozaluiteindelijk langsdeHW-lijnterechtkomen enkanaldaar verzameld worden (Cabioch 1971). Insommige situatieskan
het stro echter eenhinderlijke toevoeging aandeoliebetekenen,wanneerb.v.
latermetoliebestrijdingsapparatuur (skimmers)deoliezalworden verwijderd
(Nelson-Smith 1972). Olie vermengd engehecht aanstroblijft bovendien veel
langer persistent danonvermengde olie (Chan 1973). Stroisinhetverleden
met redelijk succesbijdeolierampen bijSanta Barbara enStsnFranciscogebruikt opzowel drijvende alsoprotsenenstrand gestrande olie (Nelson-Smith
1972).
Door Fogetetal.(1979)wordt gewezen opdeongewenste bijverschijnselen
vandezemethoden,nl.hetinhetsediment trappen vandeoliedoorhetbetredenvanmetoliebedekte gebieden bijhetverspreiden vandeabsorberende
materialen zowel door personen alsdoormachines.
7.3.2.3 Bezinken
Inkombinatiemetdetoediening vanabsorberende materialen isdevolgende
techniek denkbaar.Door toevoeging vanmetstearaat behandelde kalksteenstof
tijdensLW,wordt zware olieophetstrand aandezepartikels gebonden envervolgensdoor degetijbeweging naar dieper water vervoerd,waarhetmengselzal
zinken (Nelson-Smith 1972).
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7.3.2.4Verbranden
Olie dieonbereikbaar isvoormechanische verwijderingkan,wanneer delaag
dik genoeg is,aangestoken worden,eventueel met vlammenwerpersofmagnesiumtoortsen.Alleen relatief verse oliewil goed branden,terwijl verweerdeolie,
olie inmousse-vorm en oliedrijvend op getijpoeltjes niet ofnauwelijks in
brand kanworden gestoken (Nelson-Smith 1972). Deverbranding isbovendien in
demeeste gevallen incompleet (Nelson-Smith 1978). Foget etal.(1979)wijzen
indit verband ophet optreden van luchtverontreiniging.
7.3.2.5Herders
Herders,die gebruikt kunnen worden om drijvende olielagen bijeen tehouden,
zoudeneveneens toepasbaar zijn om tevoorkomen dat gestrande olieaan zandstranden ensteenglooiingenblijft plakken.Een veldexperiment ophet strand
bijHuisduinen verliep als volgt.Toediening van4tot 121Herder per 100m 2
op hetstrand leidde ertoe dat dedaarna opgesproeide (30-40?ógetopte)Kuwait
ruweolienaeendroogvalperiode van 2uur door het vloedwater totaal werdopgenomen.Deolielaag werdmeegevoerd enconcentreerde zich ineenaantalgevallenweer op de lagere delen vanhetstrand, echter zonder inhet zand tedringen
ofzich vast tehechten.Wanneer geen herderstoffen onder delaag Kuwait ruwe
oliewerden toegepast,werd deoliemet het vloedwater slechts gedeeltelijk
afgevoerd. Het overgrote deelhechtte zich dan aanhet zand endrong tot een
diepte van 5cm langs dewaterlijn inhet zand.Dehechting vanolie aanmet
herderstoffen behandelde bazaltblokken iseveneens niet totnauwelijksgekonstateerd,terwijl ditmetonbehandelde bazaltblokken welhetgeval was.Voor
een goed resultaat dient deherder voordat deolie arriveert,echter niette
lang aan zon enwind bloot testaan (Rijkswaterstaat 1974).
Bijeen ander experiment ophet Balgzand inseptember 1976bleek dat in
aanwezigheid van 340mlherder inbassins (3.5m 2 )dehierop gegoten 301ruwe
olie tijdensLW tussen degolfribbels ophet wadoppervlak bleef liggen.Het
vloedwater nam 4uur later deolie inzijn totaliteit weer op.Ditzelfdegebeurde echter opvergelijkbare wijze,wanneer ophet reedsdrooggevallen wad
eerst herder en later 301oliewerd gesproeid. Inbassinszonderherderbehandeling werd echter hetzelfde t.a.v.het gedrag vandeolie gekonstateerd.
Verondersteld wordt dathet laagje water dat ook tijdensLWopdit slechtpercolerend waddengebied aanwezig is,dehechting vandeolieaan dewadbodem ook
zonder toevoeging vanherders voorkomt. Analyse van de 12uur naafloop vandit
experiment verzamelde bodemmonsters toonde aan dat dieper dan 2cm inhetsediment geen verschillen inolieconcentratie tussen bassinsmet verschillende
behandeling aantoonbaar waren (tabel 7.13).
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Tabel 7.13 Olieconcentratie inhet sediment 12uur naolietoediening (30liter)
aan bassins (3.5m 2 ) aldanniet inkombinatiemet herders (340ml).
Naar Rijkswaterstaat (1976).

bassin

behandeling

olieconcentratie (ppmdrooggew.)
0-2 cm

I
II

III
IV

2-5 cm

5-10 cm

blanco

42

46

50

olie

80

47

55

566

50

68

68

44

59

herder opwater +olie
herder op sediment +olie

Indebovenste 2cm van het sediment ishet oliegehalte in demet olie enmet
olieènherder behandelde bassins duidelijk hoger dan indeblancoproef.In
bassin IIIkan dehoge concentratie oliekomponentenmogelijk verklaard worden
door het tellen vanherderkomponentenalsoliekoolwaterstoffen (Rijkswaterstaat
1976).
Een herhaling van dit experiment ophet Balgzand injanuari 1977leiddetot
dezelfde resultaten enna 12resp.24uurworden olieconcentraties inhetsediment gemeten,zoals intabel 7.14 vermeld staan.
Tabel 7.14 Olieconcentraties inhet sediment 12resp.24uur na olietoediening
(30liter)aanbassins (3.5m 2 )aldanniet inkombinatie metherder
(340ml).Naar Rijkswaterstaat (1977).

bassin

behandeling

olieconcentratie (ppm)drooggew.
na 12uur
0-2 cm

I
II

III
IV

V

Vï

na24uur

2-5 cm

0-2 cm

2-5en

blanco

35

24

40

27

olie

38

47

42

45

herder +olie (beidenopwater)

44

53

48

61

herder op sediment

67

62

56

39

herder op sediment +olie

39

70

43

40

geëmulgeerde olie

36

39

40

41

Gekonkludeerd wordt,dat indit experiment detoediening van herderstoffen op
het afgaande water dehoeveelheid olie die inhet sediment achterblijft niet
verkleinde (vgl.bassin IIen III). Toediening vanherder op drooggevallen
wadplaten zorgt mogelijk voor een snelle indringing vanherder inhet sediment
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(bassin IVen V)(Rijkswaterstaat 1977). Cormack (1977)beschrijft eenmethode,
waarbijvlak voor dedrijvende olielaag zal stranden,herder ophet strand
wordt gesproeid. Deolie zal danniet aanhet sediment plakken enmet lagedruk waterspuiten ingegraven geulen gespoten kunnen worden.Vanuit deze geulen
kan deolie vervolgens opgepomptworden.
7.3.2.6Dispergeermiddelen
Opdekust en indegetijzone gestrande olielagen kunnenmetbehulp vandispergenten endemechanische energie vanhet opkomende water ofhogedruk zeewaterspuiten indewaterkolom gedispergeerd raken.Degedispergeerde oliewordt
vervolgensmet het water meeweggevoerd van deoorspronkelijke plaatsvan
stranding.
De dispergent kanhet best toegevoegd worden vlak voorhet opkomendewater,
zodat deagitatie-energie door degolfaktie wordt geleverd (Otto 1973;Cormack
1977; Cowell 1978). Wanneer olieechter hoog indegetijzone isgestrand,kan
het beste dispergentiebesproeiing tijdensLWvermeden worden,daar anders
door naar delagere delen vandekust stromende olie-dispergenmengselsgrotere
sedimentoppervlakten verontreinigd worden (Baker &Crapp 1971). Wanneer deolielaag dikker iszullenhogere concentraties dispergenten moeten wordentoegevoegd,vaak tot 25?óvan het volume olie (Nelson-Smith 1972). Goedemenging van
oliemet dedispergent enopenbreken vanhetmengsel m.b.v. zeewaterspuiten
wordt dan van groot belang (Baker &Crapp 1971). Indien deolielaag nog dikker
is (enkele cm)zal dispergeren nietmeer mogelijk zijn enkunnen dispergenten
de laatste resten olie verwijderen namechanische verwijdering vande grotere
volumina (Cormack &Nichols 1978). Voor zwaar verweerde olieresidues opvertikale oppervlakten zijn dispergenten ontwikkeld dieincontact met olieeen
gel vormen,zodat deperiodevooreffektieve werking verlengd wordt (Cormack
& Nichols 1978;Cormack 1977). Inhet algemeen zijnconcentraten minder goed
toepasbaar opgestrande olie (Nelson-Smith 1978).
Chemisch dispergeren vangestrande olie kan deverspreiding vandieoliein
dekustzone sterk beïnvloeden. Indegetijzone zal disDergentbehandeling leiden
tot verspreiding van deolieook over oorspronkelijk nietmet olie bedekte
plaatsen (Nelson-Smith 1972). Dekansop recontaminatievan schoongemaakte
kustenwordt vrijgroot geacht,omdat degevormde emulsies vanolie en dispergenten vrijinstabiel zijn.Gecoaguleerde oliekanmet het vloedwater opnieuw dekust bereiken. Persistente emulsieskunnen ook over grotere afstanden
dekustlijn en gebieden beneden deLW-lijnverontreinigen (Butler,Berkes&
Powles 1974).
Eenander veel besproken fysisch effekt vanhetchemisch dispergeren van
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gestrande oliebetreft debeïnvloeding van deeigenschap vanolie om aan sedirnentpartikelstehechten en inhet interstitieel door tedringen.Baker (1971)
vermeldt dat toevoeging van dispergenten dedoordringing van olie inhet kweldersediment vanMilford Haven bevordert.Ook Baker (1978)beschrijft datgedispergeerde oliegemakkelijker indebodem van hetwad endekwelderdoordringt.Door diverse auteurswordt erop gewezen dat dispergenten dedoordringing van olie indeinterstitiële ruimten vaneensediment zouden bevorderen
(Gerlach 1978;Nelson-Smith 1978;Giere 1978;Butler,Berkes&Powles 1974).
Cormack &Nichols (1978)vermelden daarentegen dat toediening van dispergenten
vlak voor dekomst vanhet vloedwater dedoordringing vandeolie inhet strand
zoubelemmeren.
DoorHarris4Wells (1979)iseen laboratoriumonderzoek uitgevoerd naarde
adhesieve eigenschappen van ruweolienadispersiem.b.v.dispergenten.Lago
Medio ruweolieendeconventionele opoliebasis vervaardigde dispergent BP 1100X
werden getest in vertikale kolommen zeewater,waarin eensedimentlaag van 10cm
zandwasaangebracht. Inprincipewerd dehoeveelheid oliedienahetdoorzuigen vandekolom zeewater aanhet zandgeadsorbeerd raakte,onderverschillendeproefomstandighedenbepaald.Gekonkludeerd werd datgrofzand (1-1,5mm)
minder olie dan fijnzand (0,125-0,5mm)adsorbeert zowelbijverschillende
verhoudingen olie/dispergentenalsbijverschillende kontaktperioden tussen olie
- zandenolie -dispergent (tabel 7.15,7.16, 7.17).Menging voorafvanolie
endispergent reduceert deadsorptie van olieaan het sediment t.o.v.desituatie,waarbijophet sediment liggende oliepasna 1tot 168uurmet dispergent
wordt behandeld (tabel 7.15 en 7.16). Indien de relatieve hoeveelheid dispergent t.o.v.deolie toeneemt,wordt deadsorptie vandeolie inhet sediment
geringer (tabel 7.15). Noch dekontaktperiode tussen olieenzand voorafgaande
aan dedispergenttoediening (tabel 7.16), noch dekontaktperiode olie/dispergentmengselen zand voorafgaande aan het doorlopen van desedimentlaag (tabel 7.17)
beïnvloeden demate vanadsorptie.De temperatuur,waarbijdeze experimenten
zijn uitgevoerd (7en 20C)lijkt geen signifikant effekt opdeadsorptie van
deolie aanhet sediment tehebben (tabel 7.15) (Harris &Wells 1974).
Harris&Wells (1979)konkluderen uit dezeexperimenten dat de toevoeging
vanBP 1100Xaan Venezuelaanse ruweolieopzand resulteert inhetbeter bewegen
vanoliedoor het sediment.Dezebeweging isonafhankelijk vanwatertemperatuur,kontaktperiode olie-zand enkontaktperiode olie-dispergent,maarafhankelijk vande verhouding olieendispergent endekorrelgrootte vanhet zand.
Toevoeging vandezedispergent vergroot dusdediepte vandedoordringing van
deolie inhet zand.Het volume vanhet gecontamineerde zandneemt daarmee
toe,hetgeen eventuele schoonmaakatiesbemoeilijkt.
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Tabel7.15 Retentievanverschillendemengselsolie-dispergent(BP1100X)
bijverschillendetemperaturenvanhetzeewaterinfijnengrof
zand.Vermeldwordtdehoeveelheidinsedimentgeadsorbeerdeolie
(mg)endeprocentuelehoeveelheidt.o.v.detotaletoegevoegde
hoeveelheidolie.NaarHarris&Wells(1979).

Typezand

Verhouding
olie:dispergent

Hoeveelheidolieinsediment

7°C

1
20°C

!
1

fijn

grof

mg

%

mg

%

!

alleenolie

2300

(100)

2300

(100)

{

10:1

2300

(100)

2300

\

3:1

2169+66

( 94)

2255+ 9

1:1

1725+272

( 75)

1409+188

(100)
(98)
(61)

2300

(100)

2300

2044+68

( 89)

2066+101

3:1

1303+121

( 57)

1498+137

1:1

1480+111

( 64)

1425+177

alleenolie
10:1

|
!
!

(100)

i

( 90)

i

( 65)

|

Tabel7.16 Retentiebijverschillendekontaktperiodenvanolieenzandvoordatdispergentwordttoegevoegd.Temperatuuris20C.Vermeld
wordtdetotalehoeveelheid insedimentgeadsorbeerdeolieendeprocentuelehoeveelheidt.o.v.detotaletoegevoegdehoeveelheidolie.
NaarHarris&Wells(1979).

Typezand

Verhouding
olie:dispergent

m)

Kontaktperiodevanolieenzand(urt

1

168

24

"•

fijn

alleenolie

3:1
grof

alleenolie

3:1

mg

%

mg

%

mg

%

2300

(100)

2300

(100)

2300

(100)

2300

(100)

2300

(100)

2300

(100)

2300

(100)

2300

(100)

2300

(100)

1802+62

( 78)

1752+119

( 76)

1842+105

( 8)
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Tabel 7.17 Retentie bijverschillende kontaktperioden olie-dispergent voordat
doorvoering door sediment plaatsvindt. Temperatuur is20C,Vermeld
wordt detotale hoeveelheid insediment geadsorbeerde olie ende
procentuele hoeveelheid t.o.v.detotale toegevoegde hoeveelheid
olie.Naar Harris&Wells (1979).

Typezand

Kontaktperiode (zand/olie)endispergent (uren)

1

12

24

mg

%

mg

%

mg

%

fijn

2300

(100)

2300

(100)

2300

(100)

grof

1635+102

( 71)

1447+129

( 63)

1539+163

( 67)

Veldexperimentennaar de invloed van dispergenten opdematevan adsorptie
van olieaan sediment en dedoordringing inhet interstitieel zijn nauwelijks
bekend.Aan dezuidkust vanEngeland zijn inmiddels veldexperimenten gestart
omhet lot vanchemisch gedispergeerde ruwe olieop/inkweldersedimenten, slikkige platen ensedimenten beneden deLW lijn tebepalen (Baker 1979). Voorlopige resultaten wijzen uit dat toevoeging vaneen dispergent (BP1100WDin
verhouding totwater als 1:9) aandeFortiesofNigeriaanse ruweoliededoordringing vandezeolie indepercolerende fijnzandige sedimenten waar dewaterspiegelmet LW40cmonderhet oppervlak zakt,bevordert.Vooral opeen diepte
van 5-10 cm inhet sediment bleken indegevallen,dat dispergent wastoegediend,deconcentraties oliemeteen factor 20verhoogd (tot+80ppm).Overigensmoeten deze resultaten nog gekorrigeerd worden voor deaanwezigheid van,
vanhogere planten afkomstige alkanen inhetsediment.Eenzelfde experiment op
een stagnerend wad leidde ook bijtoevoeging vanhet dispergent niet totverhoogde olieconcentraties indesedimenten (pers.comm. Baker).
Bijveldexperimenten indegetijzone vandeElbewerd eveneens gekonstateerd,
dat ruweoliebehandeld met 0SR„ofOSR^zowel inslik als inzandigesedimentendieper doordringt dan ruweolie:15cm resp.6cm.Bijdezeexperimenten is
1 liter olie gemengd met 1liter dispergent diezelf 1:10 verdund is (vanBernem,
pers.meded). Bijtoevoeging van0SR,.aaneen tienvoudige toediening van 0,5
liter ruwe olie/m2 wordt 2,9?óvanderuweolie indesedimenten opgenomen;bij
ontbreken van dispergent l,6?ó.Deconcentratie olie inhet sediment wordt door
toevoegen van0SR,.verdubbeld tot 170ppm (zand)en 270ppm (slik). Deeliminatie vandeoliekomponentenspeciaal uit dediepere lagen (anaëroob)enuit
demet dispergent behandelde sedimenten isgedurende deeerste 6maanden lager,
mogelijk door verstoorde bioturbatie (v.Bernem, pers.meded.).
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Uiteindelijk isniet alleen deinvloed vandispergenten opde doordringing
van olie inhet sediment vanbelang,maar isook deinvloed op deverblijfstijd ende (bio)degradatie vandeolie indesedimenten over langere perioden
eenessentiële factor.Over dit effekt isechter nauwelijks ietsbekend in
deliteratuur.
Van demet BP 1002behandelde gestrande olie vande "Torrey Canyon"vi/ordt
vermeld dat dezeeven snel verweerd alsdenietmet dispergenten behandelde
olie. Inbeide gevallen duurde deze verwering ongeveer 1jaar.Olie door de
dispergenten inhet zand gedreven bleefovermeerdere jaren aanwezig,evenals
door bulldozers begraven olieofdoor natuurlijke zandbewegingen onder het
oppervlak geraakte olie (Southward &Southward 1978).
Naeenolieramp aandewestkust vanNoorwegen in februari 1976werd na1
maand detotale concentratie aromaten inhet water gemeten.Gemiddeld wasdeze
concentratie 2ppb.Opéén vandeonderzochte plaatsen,waar een dispergent
voor het schoonmaken van dekusten werd gebruikt,wasdezeconcentratie echter
12ppb (Grahl-Nielsen,Westheim &Wllhelmsen 1977).
Inhet verleden isverondersteld dat gebruik vandispergenten op slikkige
platen en inkwelders enover het algemeen inondiepe gebieden tot ongewenst
hogeconcentraties gedispergeerde olie inhetwater zou leiden.De verdunning
vandegedispergeerde oliezalook door opstuwing tegen dekustzodanig traag
verlopen dat concentraties van 50ppm zeker overschreden zullen worden (Martinelli,pers.comm.).
7.3.3 BiologischeMethoden
Evenalsbijdebiodegradatie van drijvende,opgeloste ofgesuspendeerde olie
geldt ook voor gestrande olie datdesnelheid van dezeafbraak meestal niet
afhankelijk isvan deoorspronkelijke aanwezige aantallen bacteriën (NelsonSmith 1972). Toevoeging vanbacteriën aanmet olie verontreinigde grond heeft
dan ook weinig effekt opdeafbraak van deolie (Jobson etal.1974inGesamp
1977). Inhet sediment waar een hogere stikstof-en fosforconcentratie dan in
hetwater voorkomt,zalzuurstofwaarschijnlijk eenbeperkende faktor bijde
biodegradatie worden. Inhet algemeen zullen toevoeging vanNenPgeen invloed
opdeafbraaksnelheid hebben (Gunkel 1967). Overigens suggereren Meyers &
Ahearn (1970), datde toevoeging vanmicro-organismen,enzymen envoedingsstoffen bevattende microcapsules debiodegradatie vanolieopb.v. kwelders
zal bespoedigen.
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8 EFFEKTEN WANOLIEBESTRIJDINGSMETHODEN OPORGANISMEN
8.1 Inleiding
8.1.1 Mechanische methoden
Toepassing vande inhoofdstuk 7beschreven bestrijdingsmethoden,zowelvoordrijvendealsgestrande olie,kan totbiologische effèkten leiden.Om degedachten te
bepalen kan over dezebiologische effèktenhet volgende opgemerktworden.
Bijtoepassing vanmechanische methoden bijdeverwijdering van drijvende
olielagen kunnen nauwelijks biologische effèkten verwacht worden,afgezien
vaneventuele effèkten vanverstoring van vogels enzeehonden door dezewerkzaamheden inbesloten kustgebieden.
Verwijdering vaneenmaal gestrande olie kantoteenaantalbiologische effèkten leiden (Foget etal. 1979):
- verwijdering vanorganismen met hetsubstraat;
- vertrappen vanorganismen door zwaremachines enbetreding;
- verstoring vanorganismen door lawaai enbewegingen vanapparaten enmensen;
- habitatvernieling door apparatuur enpersonen;
- uitbreiding van toxische effèktendoor recontaminatie veroorzaakt door de
aktiviteiten.
Debiologische effèktenzijn sterk afhankelijk vandediepte endeuitgestrektheid vandesedimentverwijdering. Sedimentverwijdering tot een grotere diepte
leidt totverwijdering van grotere aantallen organismen van een groterediversiteit.Herstelduur (ziehoofdstuk 6)hangt o.a. afvan deaanwezigheid van
nietbeïnvloedde gebieden indenabijheid envan devoortplanting vandeorganismen,terwijl daarnaast deontwikkeling vaneen voor bewoning geschiktsubstraat eenessentiële rolspeelt.
8.1.2 Fy_sisch-chemischemethoden
Bijdebehandeling van drijvende olielagen met fysisch-chemischemethoden,
waarbijabsorberende,bezinkende ofgelvormendemiddelen,herdersofdispergeermiddelenworden toegevoegd, kanmogelijk eendeel van deze toegevoegde
materialen zelftot effèkten oporganismen leiden.
Vandetoediening van ophet oppervlak drijvende absorberende middelen aan
olie zijnweinig direktebiologische effèktenteverwachten.
Bezinking vanolie leidt tot concentratie van olieopdesedimenten onder
de LW-lijn,waarbijpersistente contaminatie van bodemsedimenten en onderste
waterlagen toteffèktenopbenthos en vissen (-eieren)kan leiden. Bedreiging
van organismen door drijvende olie wordt uiteraard verminderd.
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Verbranding vanolie leidt tot verplaatsing vaneventuele biologische effektenbuiten hetmarienemilieu.
Biologische effekten van toediening vangelvormendestoffen enherdersaan
dedrijvende olie zijn indeliteratuur niet beschreven.
Over demogelijke biologische effekten vandispergeermiddelenaldannietinkombinatiemet oliebestaat een zeer uitgebreide literatuur (zievolgende pagina).
Terbestrijding van gestrande olieworden vaak methoden toegepast waarbij
water,stoom of zand met zekere druk langs substraten worden gespoten.Toevoeging van absorberende materialen enverbranden vandeolie zijn eveneens toegepastemethoden.Foget etal. (1979)geven voor dezemethoden de biologische
effekten weer (tabel8.1).
Tabel 8.1 Biologische effekten,dieoptreden bij fysischebestrijdingsmethoden
vangestrande olie.Naar Foget et al. (1979).
Techniek

Biologische effekten

1.Lagedruk-spuiten

Laatmeeste organismen inlevenenophunplaats.
Niet-verzamelde oliekan toxische effektenhebben
ook ineerste instantieinniet getroffengebieden.

2.Hogedruk-spuiten

Verwijdert enkele organismenvan substraat,schade
aanoverige organismen isvariabel.Niet-verzamelde
olie kan toxisch zijn.

3.Stoombewerking

Verwijdert enkele organismenvan substraat,maar
meermortaliteit door dehitte ismogelijk.Niet-verzamelde oliekan toxisch zijn.

4. Zandstralen

Verwijdert alle organismen.Niet-verzamelde olie
kan toxisch zijn.

5• Strand schoonmaken

Verstoort ondiep levend benthos

6.Absorberende materialen

Betreding kanorganismen samendrukken;mogelijke
ingestievanabsorbentiadoorvogels

7.Branden

Doodt oppervlakte-organismen.Residuele olielaag
kan toxisch zijn (zware metalen).

Over debiologische effekten vantoepassing vanherdersvoordat deoliezal
stranden ofrondom gestrande oliebestaan weinig literatuurgegevens.
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Disperqeermiddelen
Deoorspronkelijk ophet wateroppervlak drijvende olielaag zalna behandeling
met dispergenten zichalsgedispergeerde oliedruppels indebovenste laag van
hetwater verspreiden.Ditzelfde geldt voor het dispergeren vangestrandeolie.
Deze handeling zorgt ervoor datdeconcentraties koolwaterstoffen inhetwater
toenemen en dat deolie zich sterker inhetmarienemilieu verspreidt.Bovendienkomtdeoliemeer beschikbaar voor bacteria,zoöplankton,vissen enbenthische organismen. Vogelsworden echter minder direkt bedreigd doorgedispergeerde dandoor drijvendeolie.
Veel vandegedispergeerde oliedruppels hebben eendiameter van+ 10ym,
eenpartikelgrootte die door filtrerende benthische organismen juist uithet
water gefilterd wordt (Nelson-Smith 1972;Gesamp 1977). Gedispergeerde olie
kan langsdezeweg indeorganismen opgenomen worden,terwijl ookmet oliedruppels overdekte voedselpartikels tot ingestie vanolieleiden.
Gedurende delaatste 15jaar zijn dispergenten ontwikkeld met steedsminder
sterkedirekt toxische effekten.Debijde "Torrey Canyon" (1967)op drijvende
en gestrande olie gebruikte dispergenten alsBP 1002leidden tot zeersterke
effekten opdeorganismen. Geleidelijk zijn dehoge concentraties lage aromaten
Oals.benzeen)indeoplosmiddelen vandeze 1 generatie dispergenten vervangen
door alifatische koolwaterstoffen,waarna deveelminder toxische 2 generatiedispergenten alsBP 1100ontstonden (ziehoofdstuk 7 ) .Het nog later ontwikkelde dispergeermiddelBP 1100Xisnog minder toxisch voor detestorganismen.DeLC^-waarde over48uur van BP 1100X (oplosmiddel metminder dan
3?óaromaten)wordt indetoxiciteitstesten voor toelating vannieuwedispergenten opde "British Government"lijstalsstandaard referentie gebruikt (Cowell
1978) (tabel8.2).
Tabel8.2 Toxiciteit voor Cranqoncranqon (garnaal)vaneen aantal 1 en2
generatie-dispergenten. Naar U.K.Ministry ofAgriculture,Fisheries
& Food inCowell (1978).

Dispergent

48uurLC
ppm

Slickgone2 s
BP 1002
]
GamlenOSR
J
Cleanasol
/
Atlas 1901
\
Dermol
Polycomplex A y
BP 1100
•>.
Corexit7664 /
BP 1100X
J

i generatie

2 generatie

3.3tot10
3.3tot10
3.3tot10
33 tot100
100tot330
100tot300
100tot330
1000tot3300
3300tot 10000
(10000)
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Zowel voor Cranqon (garnaal)als v/oorCerastoderma (kokkel)enArenicola (wadpier)isBP 1100100tot 1000maal minder toxisch dan de 1 generatie dispergentBP 1002 (Cowell 1978). Verdergaande aanpassing vandedispergenten,waarbijdeoplosmiddelen geen koolwaterstoffen meer bevatten,resulteerde inde
ontwikkeling vanmengsels,waarbijdedirekte toxiciteit meer aandeoppervlakte-aktieve stofdan aan het oplosmiddel gerelateerd is.Vermoedelijk zul]en
dezeoppervlakte-aktieve stoffen,dieook bijbiologische processen ingrijpen
opdepolaire/niet polaire grensvlakken,niet veelminder toxisch kunnen worden,
willen dezekomponentenhun effektiviteit niet verliezen (Nelson-Smith 1978).
De indruk bestaat,datmethet toenemen vandeeffektiviteit ook detoxiciteitvandezemiddelen toeneemt (RIZA 1977). Detoxiciteit van de 3 generatie
dispergenten,deconcentraten isbijdevoorgeschreven verdunning met zeewater ongeveer gelijk aan de 2'generatie middelen alsBP 1100X (Cowell 1978).
Debiologische effekten vandispergenten toegediend aandrijvende olie zijn
voornamelijk bepaald inlaboratoriumexperimenten, waarbijLC,-n-experimenten
eencentrale rol spelen.Deproefopzet ingebruik bijdeU.K. ende Canadese
overheid om dispergenten voor gebruik ver vandekust tetesten,leidt totinzicht inderelatieve toxiciteit van dedispergenten vooreenbepaald soort
organisme en inde relatieve gevoeligheid van desoorten organismen onder laboratoriumkondities. Voor dehanteerbaarheid vanderesultaten van LCsn-experimentenmet dispergenten geldt hetzelfde alsbijdezeexperimenten met oliesoorten (ziehoofdstuk 4 ) : dedoor deexperimentele opzetmoeilijke onderlinge
vergelijkbaarheid en de onbekende extrapolatie van de resultaten naar develdsituatie (Cowell 1978).
Vergelijking van resultaten wordt vaak bemoeilijkt door faktoren die deze
resultaten sterk beïnvloeden.
Verdamping endegradatie vandedispergenten iseen faktor diedetoxiciteit sterk bepaald. Door Simpson (1968)en Portmann &Connor (1968)wordt een
experiment beschreven,waarbij 10tongen (Soleasolea)ineen verse 50ppm
oplossing vanBP 1002werden beplaatst.Demortaliteit wasdan 100?ó,maarwanneer detestoplossing 24uurkon verweren,voordat devissenwerden geplaatst
wasdemortaliteit gereduceerd tot 30?ó.Na 72uur verwering had detestoplossing geendirekt lethaal effekt meer.Wilson (1977)konkludeerde uitdergelijke experimenten met schollarven (Pleuronectes platessa)eninopen engesloten containers verwerende testoplossingen met BP 1002dat deafnemende toxiciteit bijverouderen vandeoplossing vooral veroorzaakt wordt door verlies
van aromaten door verdamping.Wilson (1972)bepaalde inandere experimenten
dat detemperatuur van detestoplossing met BP 1002slechtseen licht effekt
opdetoxiciteit had,waarbijeen trend aanwezig wasvanversterkte toxiciteit
bijhogere temperaturen inhet trajekt van 6°tot 20°C.De LC 5 Q aarden werden
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door zoutgehalteveranderingen indereeks van 14tot 35?ó niet beïnvloed.
Eentweede belangrijke faktor,diederesultaten vanLCj-p-experimentenbepaalt, isdekeuze van het testorganisme.Dispergenten kunnen grofweg intwee
kategoriën verdeeld worden,waarbijdeopwaterbasis vervaardigde kategorie
zeer toxisch voor vissen enmollusken en nietsterk toxisch voor crustaceeën
is. Dispergenten,diemeer olieoplosbaar zijn,zijn voor crustaceeën veelmeer
toxisch dan voor vissen enmollusken. BP1100Xisvoor vissen 100maal toxischer
dan Corexit 7664, terwijl dit voorcrustaceeën precies andersom geldt.Dit
verschijnsel wordt verklaard,door deaanwezigheid vanhydrophiele kieuwoppervlakken bijvissen enbivalven,terwijl crustaceeën wasachtige,hydrophobe
oppervlakken opdekieuwen hebben (Nagell,Notini &Grahn 1974). Ookseizoenseffekten kunnden de resultaten sterk bepalen:bij2gastropodensoorten•
vertoont de LC,-n-waardevoor BP 1002een verschil van 1orde vangrootte al
naar gelang detestdieren indewinter ofinde zomer worden verzameld (Crapp
1971).
Inhet algemeen kan wel een volgorde van toxiciteit binnen degeteste dispergenten worden bepaald. Voor deveiligheid wordt meestal l?óvan de L e s waardealsmaximaal aanvaardbare concentratie inde veldsituatie gesteld, wegens
onverwachte effekten van faktoren alswisselende temperatuur,zoutgehalte en
zuurstofverzadiging indegetijzone (Nelson-Smith 1978).
Bijdevergelijking vandetoxiciteit vandediverse dispergenten isnaast
deLC„-waardedeeffektiviteit vanhetmiddel -deconcentratie nodig voor
het dispergeren van een bepaald volume olie -een essentieel gegeven bijde
beoordeling van dedispergenten (Lindblom 1978). Opgrond van delaboratoriumexperimenten konkludeert Cowell (1978), dat indeveldsituatie bijdebestrijding vandrijvende olie vrijwel nooit concentraties dispergenten inhet
water zullen ontstaan dietotdirekte toxische effekten zullen leiden.Lethale
concentraties vanenkele ppm 1 generatie dispergenten kunnen inhet water
welbereikt worden.Bijdebestrijding vangestrande olie ishet echter wel
mogelijk dat kritieke concentraties dispergenten bereikt worden (Cowell 1978).
Biologische effekten waarbijdeinterakties van dedispergent met deoliekomponenten een rol spelen,zijn slechts ineen aantal laboratoriumexperimenten
onderzocht.De toxiciteit van een chemisch gedispergeerde oliesoort kan toenemen
t.o.v.detoxiciteit van deolieofdedispergent afzonderlijk (Perkins 1968),
gelijk blijven (Butler,Berkes& Powles 1974)ofverminderen (Nelson-Smith
1970; Swedmark 1974). Speciaal bijhogere temperaturen inde zomer zouden oliedispergentmengselseen sterkere toxiciteit bezitten dandeoliealleen (Giere
1979). Door verschillende ateurswordt een synergistisch effekt van oliedispergentmengselsgekonstateerd. Detoxiciteit vandezemengsels isdan groter
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dan desom vandetoxiciteiten van desamenstellende komponenten:bv.No.2stookolieenBP 1100X (Doe&Wells 1978); ruwe olie enBP 1100X (Connor 1972);
olieenCorexit 7664en8666 (Swedmark,Cranmo&Kollberg 1972). Mogelijk worden deze synergistische effekten veroorzaakt omdat dedispergent het contact
van oliemet deorganismen bevordert,waardoor deoliemeer beschikbaar
vooropname door deorganismen wordt (Nelson-Smith 1978). Erbestaan echter
geen eenvoudige relaties tussen detoxiciteit vanmengsels en dievandeafzonderlijke olieendispergent.Waarschijnlijk speelt dedruppelgroottegedurendehet experiment een essentiële rol bijdeeffekten vandekoolwaterstoffen,speciaal bij filterende organismen. Volgensbepaalde experimenten is
debijdrage van dedispergent aan detoxiciteit vandechemisch gedispergeerde
ruweolieechter minimaal (Vaughan 1973)uitgaande vangelijke concentraties
olie inhet water.Een duidelijk onderscheid moet steeds gemaakt worden tussen
vergelijkingen van detoxiciteit vanolie-dispergentmengselsmet die van drijvende olielagen enerzijdsenmet detoxiciteit vanmechanisch gedispergeerde
olieanderzijds (Cowell 1978).
Over dematewaarinchemisch gedispergeerde oliedruppels aan natteoppervlakken hechten,bestaan inde literatuur verschillende meningen.Al bijexperimenten inde 20-er jarenwasgebleken dat zowel natuurlijk alschemischgedispergeerde olie zichbeter aandeexterne,vochtige oppervlakken als kieuwen
van vissen hecht,dan verse olie,die inhet water eronmiddelijk weer afspoelt
(Rushton & Jee 1923). Canevari (1971)haalt echter experimenten aan,waarin
juist gedoseerde olie/dispergentmengselsalsdruppels vannatuurlijke oppervlakken rollen.Door Gesamp (1977)wordt eveneens beschreven dat de oppervlakte-aktieve komponent rondom dedruppels hechting aannatte oppervlakken zou
voorkomen.
Behalve LCcp-experimenten zijn inhet laboratorium ook bewijzen van sublethale effekten van dispergenten en olie-dispergentmengsels verzameld (Butler,
Berkes&Powles 1974;Nelson-Smith 1978).
Inde literatuur zijn betrekkelijk weinig gegevensover debiologischeeffekten vangebruik vandispergenten inopen zeeopdrijvende oliebekend,uitgezonderd de effekten van degrote hoeveelheden toegediende 1-generatie dispergenten bijde "Torrey Canyon"ramp.Alséén vanderedenen vandebetrekkelijk lichte biologische gevolgen van derampmet de "AmocoCadiz"wordt het
slechtsmatige gebruik van 2-generatie disperqenten beschouwd. Slechts 2000
tonBP 1100X,Finasol OSR-en vooral BP 1100WD enFinasol 0SR.zijngesproeid opde ruim 200.000ton lichte ruwe olie enbijna uitsluitend opgebieden met een waterdiepte vanminstens 50m. Slechts ineenenkel geval zijn
dedispergenten opgestrande oliegebruikt (Chassé &Morvan 1978).
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8.1.3 Biologische methoden
Bestrijding vanoliemet biologische methoden,die deafbraak van deolie zouden
versnellen,zoals toevoegen vanmicrobiëlepreparaten,kanmogelijk totveranderingen indichtheid, soortensamenstelling en verspreiding vanmicro-organismen inhetwater enhet sediment leiden. Introduktie vandeze organismen
zou debalans inecosystemen kunnen verschuiven (Meyer.&Ahearn 1970), maar
onderzoek op ditpunt iszeer schaars.Behalve depotentiële pathogeniteit van
dezepreparaten voormensen,zoudeneffekten opandere floraen fauna-elementen
niet uitgesloten zijn.Bovendien kunnen debijdemicrobiële afbraak gevormde
residuen van geëmulgeerdeolie intoxiciteit toenemen (Cook,Massey &Ahearn
1973), terwijl enkele vandebijbiodegradatie door gisten gevormde intermediaire afbraakprodukten voor vissen toxisch zouden zijn (Brown &Tischer 1969).
8.2 Effekten op micro-organismen
8.2.1 Mechanische methoden
Effekten vanmechanische oliebestrijdingsmethoden opmicro-organismen zijn in
de literatuur niet beschreven. Teverwachten valt dat bijdemechanischebestrijding vangestrande olie eenmet dehoeveelheid weggegraven sediment evenredige hoeveelheid bacteriële aktiviteit zalworden vernietigd.
8.2.2 Eysisch-chemischemethoden
8.2.2.1Overzicht
Experimenten overde effekten van absorberende,bezinkende engelvormendematerialen zijn inde literatuur zeldzaam. Effekten vanschoonspuiten vanmet
gestrande olie bevuilde oppervlakten m.b.v.water,stoom en zand zijn nietbeschreven.Experimenten met herdersendispergeermiddelen inhet laboratorium
worden wel inde literatuur beschreven.
8.2.2.2Herders
Ineen laboratoriumexperiment werden deeffekten van eenaantal herdersin
kombinatiemet ruwe olie (28C)opdemineralisatie door denatuurlijke populatiemicro-organismen in zeewater bepaald. Het bleek dat dezeherderst.o.v.
de situatie waarin alleen olie wordt toegevoegd, desnelheid van biodegradatie
vergrootten,terwijl tegelijkertijd deproduktie van afbraakprodukten toenam
(fig. 8.1). De kapaciteit van debiodegradatie nam echter onder invloed vanafbraakprodukten niet toe:na 28dagenwassteeds+70?óvan de ruweolieafgebroken. Bijdeze experimenten werd extra Nen Ptoegevoegd (Atlas&Bartha 1973).
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Fig. 8.1 Effekt vanherders inkombinatiemet ruweolieopdemineralisatie
van olie door micro-orqanismen innatuurlijk zeewater.A=controle,
B =Smith Herder,C=Shell oil herder no.3 (Atlas&Bartha 1973)
8.2.2.3Dispergenten
Toevoeging van dispergenten (zonder olie)geeft ineenaantal gevallen toenemende bacteriële groei,waarbijdedispergent alsoxidabele nutriënt fungeert (Gesamp 1977). Sommige dispergenten kunnen echter toxisch zijn voor microorganismen door het veroorzaken van schade aan celmembranen,het veranderen van
decelpermeabiliteit,deinvloed openzymaktiviteit ofdoor het verlagen van deoppervlaktespanning onder deminimum waarde van45dynes.cm .Vooroliedegraderende bacteriën is45-60dynes.cm

deoptimale range,welke allager ligt

dan denormale gemiddelde oppervlaktespanning van zeewater van 20C (Zobell
1969). Denon-ionische surfactant nonylphenol-ethoxylaat (NP10E0)isdoorbacteriënmoeizaam tedegraderen;deafbraak gaat zeer langzaam (Granmo&Kollberg 1976).
Demate waarin demicrobiële aktiviteit inzeewater wordt geremd ofgestimuleerd door toevoeging van dispergenten aan deolie,hangt sterk afvanhet
typeolie.Chemisch gedispergeerde No.2stookolie leidt toteen sterk geremde
microbiële groei,waarschijnlijk door detoenemende concentraties aromatische
komponenten inhet water.Chemisch gedispergeerde South Louisiana ruwe olie
stimuleert demicrobiële groei echter meer dan dezeniet-gedispergeerde olie
(Gesamp 1977).
Overigens wijzenMulkins-Philips& Stewart (1974)ophet feit dat bijde
beoordeling van deeffekten vandispergenten op deaanhet grensvlak van water
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en oliedruppels opererende micro-organismen de verdunningsfactor vandedispergent niet t.o.v.het volume olie,maar t.o.v.het oppervlak vanhet grensvlak
water-olie berekend moetworden.Over het algemeen zijnde micro-organismen
onderworpen aan een hogere concentratie dispergent,omdat de dispergent
zich zeer geconcentreerd aanhetgrensvlak water-olie ophoudt.De oppervlakte
vandit grensvlak water-olie,dusdegrootte vandegedispergeerde druppels
beïnvloedt zowel dedegradatiesnelheid alsdehoeveelheid substraat,diebeschikbaar isvoor debacteriële degradatie.Kleinere druppelsmet een grotere
oppervlakte-volume verhouding leiden tot een intensiever kontakt vandebacteriënmet het substraat (deolie) (Traxler &Bhattacharya 1978).
Atlas en Bartha (1973)beschrijven een laboratoriumexperiment waarbijaan
eennatuurlijke populatie vanmicro-organismen inzeewater (28C)ruweolieen
een aantal dispergenten worden toegediend. Door degeteste dispergenten wordt
desnelheid van demineralisatiebevordert,terwijl dedispergent BP 1100
tevensdetotaleproduktie vanafbraakprodukten vergroot (fig.8.2).

28dagen

Fig. 8.2 Effekten van dispergenten inkombinatiemet ruwe olieopdemineralisatie van ruwe olie door micro-organismen innatuurlijk zeewater.
A=kontrole;B=Corexit 7664; C=Pyraxon;D=Magnus;E=marine
cleaner 8555; F=Corexit 8666; G=BP 1100 (Atlas&Bartha 1973).
Opmerkelijk isdat debiodegradatiecapaciteit niet wordt vergroot door de
toediening vandedispergenten:na28dagen issteeds+ 70?óvanderuweolie
afgebroken.Ook bijdit experiment isextra NenPtoegediend.
Ook andere auteurs vinden toename vansnelheid vanbiodegradatie natoevoeging van dedispergenten (BDOWH2,BDOWH 10,BD0WHX,BD0WE 7,BD0WE8en
BD0WB 1)zonder dat effekt opdebiodegradatiecapaciteit optreedt (Robichaux
& Myrick 1972).
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Bijeen laboratoriumexperiment, waarbijmengsels van4verschillendedispergenten met Arabische ruweolie (inverhouding 1 : 1 ; volumepercentage olie
is1,25%)aan zeewater metnatuurlijke microbiëleaktiviteit werden toegevoegd,
werden deeffekten op debiodegradatie bepaald. De dispergenten Corexit 8666,
Gamlen SeaClean enWood Degreaser-Formula vertraagden debiodegradatie.Deze
vertraging was inhet trajekt van 10 tot 23Csterker bijlagere temperaturen.
De dispergent "Sugee 2",met deslechtste dispergerende werking, stimuleerde
echter debiodegradatie.Hieruit blijkt dat niet uitsluitend demate van dispersie van belang isvoor desnelheid vanbiodegradatie (Mulkins-Philips&
Stewart 1974).
Bijeen ander experiment werd aan een volume zeewater (20m 3 )met eenoppervlak van 20m 3 10liter getopte Arabische ruweolie toegevoegd bij11C.Vervolgenswerden dedispergenten Corexit 9527,HydrogamasolLT (eensurfactant
zonder oplosmiddel)en0SR LT 126verdund in 30liter zeewater toegevoegd,
waarna 5minuten gemengd werd.Gedurende 83dagen werd deaerobe heterotrofe
bacteriële flora inhet oppervlaktewater (met 10%olie)bepaald (Label8.3).
Tabel 8.3 Dichtheid van aerobe heterotrofe bacteriële populaties (aantalbacteriaper ml)na toevoeging vanArabische ruwe olie aan eendrietal dispergenten (Corexit =Corexit 9527; Hydrog =HydrogamosolLT;
0SRLT =0SRLT 126).NaarMarty,Bianchi &Gatellier (1979).
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78000

100000

88000

24 "
3dager

81000

217000

36000

165000

84000

160000

129000

47000

35000

93000

56000

190000

55500

147000

119000

970000

5 "

88000

200000

290000

600000

245000

200000

280000

1645000
4750000

15 "
52 "
83 "

50000
325
4800

250000

505000

1480000

880000

840000

1262000

211000

550000

826000

1600000

1260000

1577500

2950000

328000

2375000

1342000

972000

1356000

1142000

1633000
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Indecontrolebak (1)zonder olie endispergenttoevoeging bleefde bacteriële
populatie vrijkonstant. Inbak (2)met alleen olietoevoeging verdubbelde de
dichtheid zichna 24uuren bleefdaarna vrijkonstant. Indebakken behandeld
metolie endispergenten nam dedichtheid na 5dagen enorm toe.Visueel bleef
deolielaag indebehandelde en onbehandelde bakken tot 2maanden na destart
vanhet experiment onveranderd waarneembaar en deze laag verdween pas 2maanden
nanog een tweede dispergentbehandeling. Het isduidelijk datbijdezekondities van lage temperatuur enafwezigheid vangolfaktiviteit,waardoor menging
van produkten en organismen achterwege bleef,deolielagen slechts zeer langzaam van het wateroppervlak verdwijnen.Overigens doen ook toedieningen van
deze dispergenten zonder olietoevoeging aan zeewater dedichtheid van depopulaties aerobe heterotrofe bacteriën sterk toenemen (tabel8.4).
Tabel 8.4 Dichtheid bacteriën (aantal perml)na toevoeging van dispergenten
aan zeewater.Naar Marty,Bianchi &Gatellier (1979).

Tijd

0
15min
3uur

2
1
3
4
5
Controle Hydrog. Hydrog. OSRLT OSRLT
zeewater 13ppm
33ppm
33ppm 66ppm
575

2875

450

1025

1125

800

1750

425

1775

1475

6
OSRLT
130ppm
675

7
8
9
Corexit Corexit Corexit
33ppm
66ppm
130ppm
750

1225

825

1300

1025

1325

1525

3025

1350

2425

3 150

1450

6325

1750

1850

24uur

1425

139000

91750

55500

31750

102250

105500

72uur

1425

128000

72250

53000

37750

51500

41750

111500

38000

120uur

27500

67750

215000

52250

66000

94500

150000

265000

74250

775

6250 48750

Naeenperiode van 24uurneemt dedichtheid van debacteriële populatie in
debakken waaraan dispergenten zijn toegevoegd, sterk toe.Mogelijk wordenbepaalde oliefrakties énbepaalde komponenten van dedispergenten alskoolstofbronnen door bepaalde bacteriënpopulatiesbenut.Een andere mogelijkheid is,
dat olie-en dispergentkomponenten depredatororganismen (ciliata, flagellaten,
zoöplankton)elimineren,dieonder normale omstandigheden debacteriënpopulaties limiteren.De stoffelijke resten van deze predatoren komen debacteriënpopulatie bovendien ten goede (Marty,Bianchi &Garellier 1979).
Bijeen ander laboratoriumexperiment werd debiodegradatie vankoolwaterstoffen door een natuurlijke bacteriële populatie inzeewater gemeten metde
BOD-methode (Biological Oxygen Demand). Aan bakken gevuld met zeewater werden
bij14Ctoegevoegd: South-Louisiana ruwe olie,Corexit 9527 ofeen mengsel
van deze olie endispergent (volumeverhouding 10 :1 ) .Voorzichtig roerensti-
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muleerdedegolfaktiviteit.Gedurende 6dagen werden monsters v/oordeBOD-procedure uit hetmidden vandebak genomen.Fig.8.3 toont deresultaten.

dagen
Fig. 8.3 Verloop van het potentiële zuurstofgebruik (mg/liter)door microorganismen die ruweolie afbreken,bijaldanniet chemischgedispergeerde olie.Naar Traxler &Bhattacharya (1978).
Tijdensdit BOD-experimentwaser indecontrolebak geen zuurstofverbruik. Ook
indebak met niet-gedispergeerde drijvende ruweoliewasgeen zuurstofverbruik
door het afwezig zijn van substraat (b.v.olie)inhetwater.Corexit 9527
bleek komponenten tebevatten die afbreekbaar zijn door debacteriën envertoonde een gestage afbraak gedurende 5dagen.De veel grotere afbraak van ruwe
oliegemengd met Corexit gedurende de 1 dag istoeteschrijven aan debeschikbaarheid vandruppelvormige olie inhet water.Uitditexperiment wordt
door deauteurs gekonkludeerd dat Corexit 9527niet toxisch isvoor koolwaterstoffen degraderende bacteriën endatnietmechanisch ofchemisch gedispergeerde ruweolie door denatuurlijke bacteriële populatie niet afbreekbaar is
(Traxler &Bhattacharya 1978).
Teneinde vast testellen welke komponent(en)indeolieende dispergent
alssubstraat dienen,werd nan de4met zeewater gevulde bakken toegevoegd:
14
C gelabeld n-hexadecaan, Kuwait ruwe olie,Corexit 9527ofKuwait ruwe olie
met Corexit 9527. Sterkemechanische menging resulteert nuook indispersie van
denietmet dispergent behandelde olie.Demineralisatiesnelheidwordt bepaald
aan dehand van degeproduceerde hoeveelheid koolzuur (fig.8.4).
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Fig. 8.4 Mineralisatiesnelheid (innggemineraliseerd hexadecaan)vanhexadecaan door bacteriële zeewaterpopulaties na toevoeging vanresp.
Kuwait ruwe olie,Corexit 9527en deze olie+Corexit.Naar Traxler
& Bhattacharya (1978).
Indebakken met dispergent bestond een 20uur durende lag-phase voordat
n-hexadecaan werd gemineraliseerd, een periodemogelijk overeenkomend met de
24uur durende afbraak van dispergent inhet vorige beschreven experiment (fig.
8.3). Nadeze lag-phase wasdesnelheid vanmineralisatievann-hexadecaan in
debakken methexadecaan ofmet Kuwait ruweolie gemengd metCorexit evengroot
alsindebak met Kuwait ruweolie (Traxler &Bhattacharya 1978).
Ineen volgend experiment werden bakken met natuurlijke zeewaterpopulaties
met Kuwait ruwe olie ofeenmengsel van Kuwait ruwe olieenCorexit 9527(volumeverhouding 10 :1)behandeld. Na een aantal dagenwerd vaneenmonster
uit hetmidden van debak bacteriële aktiviteit bijdemineralisatie vanC
14
gelabeld hexadecaan enC gelabeld naphthaleen bepaald.De snelheid van deze
mineralisatie werd indeeerste plaats gerelateerd aan het aantal metaboliserendemicro-organismen (tabel8.5).
Duidelijk isdat indeeersteweek inhet water van demet ruweoliebehandelde bak een toename van alifatische koolwaterstoffen metaboliserende bacteriën
samenging met een sterke afname vandearomaten afbrekende bacteriënfraktie.
Na 2weken wasdeze situatie terechtgetrokken. Inwater uit debehandeld met
ruweolie en Corexit vertoonde debacteriële populatie eerste een toename van
de alifaten afbrekende fraktie diena 1week weer langzaam afnam.De aanvankelijk
lagere dichtheid aromaten afbrekende fraktie nam na verloop van 1week toe.

14
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Tabel8.5 Mineralisatiesnelheid vanhexadecaan ennaphthaleen door bacteriën
blootgesteld aan Kuwait ruweolie al dan niet inkombinatiemet
Corexit 9527. Naar Traxler &Bharracharyw (1978).

ngkoolwaterstof
Tijd(dagen)

gemineraliseerdpei •uur

kontrole

olie

olie+

hexad. naph.

hexad. naph.

hexad.

Corexit
naph.

38

2

36

4.0

0

11

26

11

7

1

12

45

14

22

14

68

44

26

33

46

45

11

5

1

11

3

14
0.9

Na 2weken isdedichtheid aromaten zowel vanalifaten alsvanaromatenafbrekende bacteriënpopulaties intermediair tussen depopulaties inde onbehandelde
bak endemet Kuwait ruweoliebehandelde bak (Traxler &Bhattacharya 1978).
Laboratoriumexperimenten toonden aan dat dearomatische frakties vande
1 generatie dispergenten eveneens veel sterker toxisch zijn voorgisten dan
de later ontwikkelde dispergenten met alifatische oplosmiddelen (fig. 8.5)
(Nelson-Smith 1970).

BP 1002(hoog aromatisch)
*

M

*. r

Control

r«oo »""zuurstof
,•
,
/ 200ppm
geconsumeerd <

BP 1002 (Blend Y)
•400 (.izuurstof
geconsumeerd y

//

introductie
dispergent
O

20

«o

Fig. 8.5 Effekten vandispergenten opderespiratiesnelheid vaneengistkultuur.Blend Ybevat een hogeconcentratie alifatische oplosmiddelen.
Naar Nelson-Smith (1970).
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8.2.3 Biologische methoden
Indeliteratuur isu/einigbekend over deeffekten vantoevoeging vanolieafbrekende bacteriën opdenatuurlijke populaties.Uit laboratoriumexperimentenblijkt dat decommerciële bacteriële preparaten Ekolo-GesteenDBC echter
geen ofnauwelijks effekt opdemate vanoliedegradatie hebben (Atlas&Bartha
1973).
8.3 Effekten opplantaardige organismen
8.3.1 Mechanische methoden
Effekten vanmechanische veru/ijderingvan drijvende ofgestrande olielagen
op primaire producenten u/ordenindeliteratuur niet beschreven. Van hetverwijderen van drijvende olielagen zijn geen ofnauwelijks effekten op primaire
producenten teverwachten.Mechanische verwijdering vanopdekust ofinde
getijzone gestrande olie zal tot schade aanmicro-enmacrophytobenthos inde
lagere en eventueel ook tot schade aan lichenen indehoogste getijzone kunnen
leiden,speciaal bijhet gebruik van zware apparatuur.
8.3.2 Fy_sisch-chemischemethoden
8.3.2.1Effekten van dispergenten op phytoplankton
Effekten van absorberende,bezinkende engelvormendematerialen zijn inde
literatuur niet beschreven.Evenzo werden effekten van schoonspuiten vanmet
gestrande olie bevuilde oppervlakten m.b.v. water,stoom en zand nietbesproken. Experimenten met dispergenten opphytoplankton,macrophytobenthos en
lichenen worden inde literatuur wel beschreven.
Effekten van 1-generatie-dispergenten opphytoplankton,zoalsdie uitlaboratoriumexperimenten zijn gebleken,worden in tabel 8.6 samengevat.
Experimenten met kationische middelen worden niet vermeld,vermoedelijk omdat
dezemiddelen wel alsalgiciden worden gebruikt (Nelson-Smith 1972).
Dispergenten van de 2-generatie zijn duidelijk minder toxisch: concentraties
tot 10ppm Corexit leiden tot stimulatie vande fotosynthese van natuurlijk
phytoplankton uit deBeaufort Sea.Waarschijnlijk leidt demineralisatievan
de dispergent tot een verhoogde C0.~-vorm.ing,waardoor de fotosynthesegestimuleerd wordt (Hsiao,Kittle &Foy 1978).
De effekten van dispergenten inkombinatie met olie zijn ineen aantallaboratoriumexperimenten onderzocht. Toevoeging van Corexit en ruweolie (in
verhouding 1 :1)aan natuurlijk phytoplankton leidt totmeer remming vande
primaire produktie dan de drijvende oliealleen veroorzaakt.
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Tabel8.6 Effekten van 1-generatie-dispergenten opphytoplankton inlaboratoriumexperimenten. Naar Nelson-Smith (1972).

soort

dispergent

Nitzschia sp.

anionicABS

Chlamydomomas

nonionic

Scenedesmus

cone.
ppm
0,32

geen

1.9

20% groeireduktie

14,0

100%groeireduktie

2

stimulatie groei

5

reductie groei

200

Chlorella

effect

?

mariene
plankton

nonionic;
oxyethyleennonylfenol

mariene
plankton

anionic

120-310

mariene
nanoplankton

BP 1002

1,2

auteur

Cairus,Scheier
& Hess, 1964
Matulova,1964,
1966

mortaliteit
groei inhibitie

Ukeles, 1963

toxisch

Aubert,Chan&
Malara, 1969

bijnavolledig
mortaliteit

Smith, 1970

Vermoedelijk berust degrotere toxiciteit vanditmengsel opdegroteconcentratie opgeloste laagkokende aromaten vrijgekomen uit degedispergeerdeolie.
Uitdit experiment isdusniet duidelijk inhoeverre detoevoeging van de dispergent direkt toxische effektenheeft en inhoeverre deeffekten zijn toete
schrijven aan debetere oplossing vanoliekoolwaterstoffen uit degedispergeerdeoliedruppels (Hsiao,Kittle &Foy 1978).
Ineen laboratoriumexperiment vanMommaerts-Billiet (1973)werd het effekt
van ruweLibische olie aldanniet inkombinatiemetdispergenten op groei
vandenanoplanktonische flagellaat Platymonastetrathele bepaald.Deolie
werd ineen verhouding 4 :1vermengd met dedispergenten Finasol SCenFinasol0SR 1,beidedispergenten met non-ionische oppervlakte-aktieve komponenten
en alsoplosmiddel resp.geëthoxyleerde alkylphenol inruvi/e-oliedistillaat
en eenwaterige oplossing van geëthoxyleerde vetzuurster.Gekonkludeerd werd
datFinasol SCmeer toxisch isdan Finasol 0SR 1;bij250ppmFinasol SCis
ernauwelijks noggroei vande flagellatenpopulatie.Anonymus (1969)konstateerde ditzelfde effekt opdemarienediatomee Asterionella japonica.Alsde
absolute concentratie dispergent minder dan 20ppm blijft,isde toxiciteit
vanhet olie-dispergentmengsel laag en isergeen onderscheid tussen debeide
dispergenten intoxiciteit voor de flagellaat.
Naeen relatief snelle verdamping vandearomatische komponenten vanhet
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oplosmiddelinFinasol GC,leidt deaanwezigheid van enkele resistente flagellaten,na een lagphase,tot degroei van eennieuwe populatie (Lacaze 1969).
Voor decysten van de flagellaat isnaeen dosis Finasol GCofFinasol OGR 1
van 500ppm nog herstel mogelijk gebleken.Boney (1968)vond alsmaximale
concentratie BP 1002 (een 1-generatie dispergent)waarna nog herstel vande
immobiele cysten van eenmulti-flagellaatpopulatie (Prasinocladusmarinus)
mogelijk is,dewaarde van 25-50ppm.Later (1970)ontdekteBoney dat toediening van deoppervlakte-aktieve stofenoplosmiddel afzonderlijk totsterkere toxische effekten leidt daneenmengsel vanbeidekomponenten.
Ineen laboratoriumexperiment konstateerden Lacase&Villedon (1976)dat
voor dealg Phaeodactylum tricornutum eenmengsel vanKuwait ruweoliemet
Corexit 8666 (gewichtsverhouding 1 :1)een grotere toxiciteit bezit danmechanisch gedispergeerde Kuwait ruwe olie.Gemeten aandeC0„-opname door deze
alg isdechemisch gedispergeerde ruweolie 5x zotoxisch inhet donker en9x
meer toxisch inhet licht dan demechanisch gedispergeerde olie.Wordt echter
Corexit 8666 aan gedurende 1maand verweerde Kuwait ruwe olietoegevoegd,dan
isditmengsel inhet donker voor deze alg even toxisch alsdemechanischgedispergeerde niet-verweerde olie. Inhet licht isditmengsel echter tot 30maal
toxischer.Deze verhoogde toxiciteit inhet licht wordt toegeschreven aanphotooxidatie.
Uit veldonderzoek na de rampmet de "Torrey Canyon"in 1967aan de zuidkust
vanEngeland zijn effekten bekend van Kuwait ruwe olie inkombinatiemet 1generatie dispergenten. Inhet veld verzamelde diatomeeënen flagellaten gaven
inhet laboratorium abnormale nakomelingen. Indeveldsituatie werden 1maand
na de ramp abnormaliteiten waargenomen bij flagellaten.Deze effekten op inde
oppervlaktelaag voorkomende organismen zonder externe bescherming werden hoofdzakelijk toegeschreven aan dedispergent BP 1002 (Smith 1970).
8.3.2.2Effekten vandispergenten op benthische macro-algen
Ineenuitgebreid laboratoriumonderzoek werden door Boney (1968)de effekten
vaneen aantal 1-generatie-dispergenten opdiverse benthische macro-algen uit
degetijzone onderzocht.Getest werden dedispergenten BP 1002,Slipclean,
Dasic,Gamasol &Gamblen. Alsalgemene methode werden dewieren gedurende
enkele uren ineen oplossing van dispergent inzeewater gebracht,vervolgens
afgespoeld met schoon zeewater en gedurende 24uur inschoon zeewater geplaatst,
waarna debemonsteringsperiode begon.Deze proeven werden uitgevoerd metin
lente en vroege zomer verzamelde algen,zodat ook effekten van dispergenten
op de rijpende gametangia en op devrijinhet water voorkomendegeslachtsprodukten konden worden vastgesteld. Tabel 8.7 toont enkele resultaten van
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deze experimenten. Inhet algemeen leidde blootstelling aandeze dispergenten
over langere perioden tot schadelijke effekten opapicale meristematischegedeelten van dealgen.Degroenwieren (Cladophora enBryopsis)leken gevoeliger
voordegeteste dispergenten tezijndan het Bruinwier Ascophyllum nodosum.Gesuggereerd werd dat beschermende celwanden deoorzaak zijn vandesterkeongevoeligheid van deroodwieren Polysiphonia en Porhyra.Door deauteur werd op
grond van deze experimenten gekonkludeerd dat degametangia vanAscophyllum nodosum redelijk goed beschermd zijn tegendedispergenten (Boney 1968).
Tabel 8.7 Effekten van 1-ger.eratie-dispergenten opgroei en reproduktie van
macrophyten. Naar Boney (1968).

soort
Cladophora
rupestris
(groenwier)

conc.

3%

duur

effekt

3uur

schadelijke effektenop cellen

enkele dagen

effekten opgroei

Bryopsis
hypnoïdes
(groenwier)

25ppm

Acrochaetium
(roodwier)

50ppm

groei enproduktie van sporen
worden beïnvloed

Polysiphonia
lanosa
(roodwier)

100%

geen effekten

Porphyra
umbilicalis
(roodwier)

100%

geen effekten

Delessaria
(roodwier)

10ppm

mortaliteit

Ascophyllum
nodosum
(bruinwier)

12,5%

3uur
herhaalde
toediening

9 ppm

15minuten

geeneffektop gametangia
vermoedelijk schade

dodelijkvoormobiele
spermatozoïden

Laboratoriumexperimenten met komhinatiesvan olieendispergenten worden in
deliteratuur nietbeschreven.
DoorBaker etal.(1979)wordt een veldexperimentbeschreven waarbijdeeffekten van blootstelling aan Forties ruwe olieal danniet inkombinatiemet
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BP 100WD van roodwieren ineen veld Laminaria (bruinwieren)langsde Engelse
zuidkust werden onderzocht.De experimenten werden uitgevoerd ingebieden tussen 2en 10meter beneden de laagste LW-lijn in deperiode van juli t/m september, toegevoegd werden via eenpijpleiding Forties ruweolie,BP 1100WD ofolie
ineen 1 :1verhouding met voorverdunde ( 1 : 9 ) dispergent.Deruwe oliewerd
toegevoegd alseen waterige oplossing met oplosbare oliefraktiesenmicroscopische oliedruppels,ontstaan na rustige agitatie van 12%getopte ruweolie.
De concentratie indepijpleiding was 20.000ppm.Deexakte concentratie,waaraan dewieren blootstonden,wasonbekend, omdat onmiddellijke verdunning van
de testoplossing plaatsvond wanneer deze depijpleiding verliet.Tijdensde
enkele dagen durende experimenten enna afloop zijn enkele soorten roodwieren
afkomstig vaneen gebiedje binnen 1meter vandemonding aan de pijpleiding
onderzocht (fig.8.6).
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Fig. 8.6 Percentage vernietigd thallusweefsel van roodwieren naexpositie aan
Experiment 3

Tortiesruwe olio, RI'I100WD <>f'kombinatiesvanbeide.Fxp. 1(duur
192uur)met 1'ryptopIourn rumoua;Ixp. 2 (duur 192uur)mol DofmiMoiiy
sanguinea;Ixp. 5(duur '>(•> uur)mot Cryptnploura rjmiufii».onIxp.4 (duur
48uur)met Cryptopleura ramusa.I.S.D. IÜ kloioslo signiIiknotoverschil
(p<0.05). C=cootrole;0=olie;D=dispergent en0+D=oiie+dispergent.
Naar Baker et al. (1979).
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De behandeling leidde tot een versnelling van de reeds bestaande natuurlijke
veroudering; de dispergent leidde tot.de sterkste effekten op deze veroudering,
mengsels van olie en dispergent leidden tot minder sterke effekten, terwijl de
olie alleen tot nog lichtere effekten leidde. De roodwiersoort Palmaria palmata
toonde na deze experimenten geen verschil in veroudering van thallusweefsel uit
behandelde of kontrolegebieden.. Niet gekwantificeerde observaties suggereerden
dat de bruinwiersoort Dictyota dichotorna door de experimentele behandeling van
het substraat losraakte. In enkele gevallen werd verbleken van het roodwier
Delesseria gekort:;)aleord, vooral na een langdurige expositie aan een hogere concentratie. Op de bruinwiersoort faminaria werden geen effekten van de behandeling gekonstateerd, evenals ais op de coralliene algen.
Bij veldonderzoek na de bestrijding van de gestrande Kuwait ruwe olie van de
e
"Torrey Canyon" in 1967 met 1 -generatie-dispergenten bleken zowel de macrophyten uit de getijzone als uit de altijd beneden de LW-lijn liggende gebieden voor
een groot deel vernietigd te zijn (ü'SulJivan & Richardson 1967; Spooner 1 9 6 7 ) .
Bruinwieren uit de hogere getijzone zoals de fucoïden PelveLia en Fucus spiralis bleken kwetsbaarder te zijn dan soortgelijke wieren in de middengetijzone,
mogelijk omdat, de concentratie dispergent in de hogere getijzone hoger w a s . Naast
bruinwieren waren ook roodwieren en groenwieren als Enteromorpha zwaar getroffen. Roodwieren en bruinwieren (1aminaria) van beneden de LW-lijn leden eveneens grote schade. Gebruik var)zoetwater om de;getijzone na de besproeiing met
dispergenten schoon te spoelen en gebruik van dispergenten bij vallend water
waren belangrijke oorzaken van deze schadelijke effekten in de getijzone. Bruinwieren stierven af tot op de nerf, van waaruit eventueel een abnormale 2 groei
inzette (Ranwell 1968 ) .Bij vele algensoorten werden o.i.v. de olie en/of dispergent kleurveranderingen gekonstateerd (Nelson-SMith 1 9 7 2 ) .
Door North, Neushul & Clendenning (1965) werden soortgelijke verkleuringen
gekonstateerd bij macroalgen, die alleen aan dieselolie (zonder dispergenten)
waren blootgesteld. Deze waarnemingen werden gedaan na de ramp met de "Tampico
Maru" in 1957 aan de westkust van de USA.
In gebieden met lage watertemperaturen en weinig getijbeweging, zoals de
Botnische Golf, leidde de toediening van dispergenten aan drijvende olielagen
in de nabijheid van de kust tot effekten op Fucus vesiculosus. Terwijl deze
bruinwieren een verblijf van 2 weken in 1000 ppm kerosine overleven, leidde
blootstelling aan 100 tot 560 ppm chemisch gedispergeerde olie tot mortaliteit
(Ganning & Billing J974).
8.3.2.3 Effekten van dispergenten op liehenen
Door Brown (1973) werd een laboratoriumexperiment uitgevoerd waarbij mariene
liehenen (korstmossen) blootgesteld werden aan kombinaties van een oplosmiddel
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(kerosine-extractmet70?óaromaten)entwee oppervlakte-aktieve stoffen (resp.
een nonylphenolethyleenoxide-condensaat enkokosnootvetdiethanolamide)inde
verhouding 83 :12:3.Deonderzochte iichenen warendeeulittorale Lichina
piqmaea (methetblauwwier Calotrix spp)endesupralittorale Xanthoria parietina
(metdegroene alg Trebonxia spp).Alskriterium werd gekozendefixatievan
C

enhetverliesvanhetgelabeld materiaal vanuit deIichenen.Uitderesul-

taten bleek vooral hetoppervlakte-aktieve kokosnootvetdiethanolamide deC
fixatie tebelemmeren,terwijl hetverlies vanintracellulaire pigmentenals
oplosbare lipiden geïnduceerd werd.Deandere oppervlakte-aktieve stofwerkte
minder remmend opdeC -fixatie,maar veroorzaakte hetlekken vanuit decellen
van celmateriaal.Hetoplosmiddel leiddetotslechts lichte reduktie vande
C -fixatieentotverliesvanextracellulaire pigmenten.
8.3.2.4Effekten vandispergentenopzeegrassen
Effekten vandispergenten opdeze groep primaire producenten zijnnietbeschreven.
8.3.3§i°l5gische_methoden
Effekten vanbiologische methoden opdeprimaire producenten zijn niet inde
literatuur beschreven.
8.4Effekten op zoöplankton
8.4.1Mechanische methoden
Effekten vanmechanische bestrijdingsmethodenvanzowel drijvendealsgestrande
olielagen zijn indeliteratuur niet beschreven enookniet teverwachtenop
deze inhetwater zwevende planktonorganismen.
8.4.2fysisch-chemische methoden
8.4.2.1Absorberende middelen
Effekten vandetoevoeging vanbezinkende ofgelvormendematerialen opzoöplankton zijn niet beschreven,evenalsdeeffekten vanhetgebruik vanherders.
Effekten vanabsorberende materialen endispergenten opholo-,mero-enichthyoplankton zoalsdieinlaboratoriumexperimenten optraden,worden echter wélbeschreven.
DoorLönning &Hagstrom (1978)werden deeffekten van"Oil-Killer" (eenplastic olie-absorberend materiaal)aldanniet inkornbinatiemetEkofisk ruwe olie
opcopepoden,gameten enembryo's vanzeeëgelsenopvislarven gemeten.Deresultaten toonden aandat dn/p absorbent oprnpepodengeen aantoonbare effekten
heeft.Deabsorbent (zonder olie) leidde niet ofnauwelijks toteffekten opde
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bevruchting nudn ont.w:kkn';<•>>i,/nngame'.onenembryo's van do zeeiige1Paracentrotus lividus.Ekofisk olie (bunder ÜLi-Xiller)had duidelijk effekt opde
differentiatie van de zich ontwikkelende larven.Fenmengsel van Ekofisk olie
enOil-Kiiler (in verhouding 1mi olie + 100mg Oil-Killer + 99ml.zeewater,
waarbij alleen dewaterfase werd gebruikt voor deexperimenten) isbij20C
minder toxisch dan de olie alleen. Effekten op de volwassen zeeëgel Strongylocentrotus pallidus zijn niet waargenomen na toediening van deabsorbent al
dan niet gemengd met olie ineen verhouding 10à20mg absorbent +0,1 ml olie
+ 100ml zeewater bij 6C.De absorbent (/onderolie)had geen effekt opde
levensvatbaarheidenhet.gedrag van pasuitgekomen vislarven van tint (Platiehthysllesiis)en schol (I'1euronectesplatcssa)• Ikofisk ruweolie al danniet
inkombinatinmet deabsorbent leiddeeehlerwel tof een kleinere levensvatbaarheid van deze platvislarven.
8.4.2.2Dispergenten
Wanneer olie als een drijvende olielaag aan het wateroppervlak blijft, zal deze
olie niet beschikbaar zijn om door zoöplankton teworden opgenomen.Dispersie,
zowel natuurlijk alschemisch,van deolie inhet water zal tot blootstelling
van zoöplankton aanconcentraties o n e leiden (Spooner &Corkett 1979).
Door het chemisch dispergeren komen oliedruppels omringd door een laagje dispergenten terbeschikking van organismen,die zich inhetwater voeden met kleine
gesuspendeerde partikels die uit het zeewater wordengefilterd.
Over degrootte van de druppels gevormd door het dispergeren van deolie is
weinig bekend,maar gesuggereerd wordt dat conventionele dispergenten druppels
van 10ym tot enkele mm produceren, terwijl zeif-mengendedispergenten oliedruppels van + 1yinvormen (fanevari 197'>).Degrootte-orde vande druppels
die door het chemisch dispergeren vanolie ontstaan,komt overeen met dekategorie partikels diealspotentieel voedsel voor nolo-enmeroplanktondienen.
Veel filtrerende planktonische organismen voeden zichmet partikels indeorde
van 1tot 10urn,doch meer algemeen iswaarschijnlijk deorde van grootte van
5 tot 50ym (J^rgensen 1966).
Effekten van dispergenten op holoplankton
Gyllenberg &Lundgvist (1976)beschrijven laboratoriumexperimenten, waarbij
de effekten van Finasol SC (eennon-ionische oppervlakte-aktieve stof ineen
oplosmiddel van koolwaterstoffen voor 60-80?óbestaand uit aromaten)enFinasol 05R 2 (dat een veel lagere concentratie aromaten bevat)op demariene
copepode Acartia bifi.losawerden onderzocht.Daarnaast werden kombinatiesvan
één van beide dispergenten met olie getest.Beide typen dispergenten bleken tot
toxische effekten teleiden,waarbijde toxiciteit met deconcentratie toenam.
De gemiddelde lethale dosis Finasol 0SR 2 is100ppm bijeen expositie van 10uur,

u/aarbijeen periode van narcose (gedurende 10tot 20minuten)aan dedood voorafging.Finasol SC incombinatie met olieu/asmeer toxisch danFinasol SCafzonderlijk; Finasol OSR 2inkombinatiemet oliewas juist minder toxisch dan
(U'/c dispergent afzonderlijk. Indit experiment kwam ook naar voren dat Acartia's
degedispergeerde olie kunnen waarnemen encontact vermijden.
Verder blijken denaupliuslarven vanAcartia,mogelijk door deminder beschermende werking vanhet dunnere exoskelet,gevoeliger voordegedispergeerde olie
ende dispergent dan deadulte Acartia!s.
Spooner &Oorkett (1974)geven resultaten van laboratoriumexperimentenwaarbijhet effekt van verschillendekombinatiesvan verouderde (alsresidu bij
2^0 )Kuwait ruwe oliemet BP 1100Xop deoverleving endeproduktie van
"faecal pellets"van vrouwelijke Calanus helgolandlcusbepaald werd (tabel8.8).
Tabel 8.8 Effekt van verouderde Kuwait ruwe olie enBP 1100Xopde vrouwelijke
Calanus helgolandicus.Naar Spooner &.Corkett (1974)

Groep

I

Type suspensie

Totaa Laantal dieren

Aantal faecal pellets
per dier per 20uur

uur 0

experiment

uur 20

start aktief matig dood
aktie :

1

2

3

4

gemid.

40.2

70.7

49.4

65.7

56.5

74.3

61.2

53.6

62.2

zeewater + algen

32

31

1

II

2 ppm olie +0,4 ppm
dispergent + algen

32

30

2

-

59.6

III

10ppm olie + 2 ppm
dispergent + algen

32

28

4

-

18.7

41.7

26.4

22.7

27.4

Na 7dagen herstelperiode

I

zeewater + algen

32

31

-

1

95.6

84.1

88.3

89.6

89.4

II

zeewater + algen

31

28

2

1

102.6

106.9

112.1

93.4

103.7

III

zeewater + algen

27

26

1

-

92.5

92.6

95.9

74.£

90.7

Het bleek dat hogere concentraties olie en dispergent deoverlevingskans verkleinden terwijl deze concentraties op deherstelkans weinig effekt hadden.Het
aantal geproduceerde faecal pellets nam bijeen blootstelling aaneenconcentratie van 10ppm oliegemengd met 2ppm BP 1100Xgedurende 20uurmet +50?ó
af.Na 7hersteldagen wasdeze reduktie weer teniet gedaan.Bijexpositie aan
2 ppm olie en 0,4 ppm dispergent leek een lichte stijging indeproduktie te
ontstaan,die zich ook na 7hersteldagen in schoon water leek dehandhaven.
Spooner &Corkett (1979)vermelden verder datde zeldzame veldgegevens
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suqgereren datslechts inerqzware verontreinigingen metolieendisperqenten
aantoonbare srhade vanzoöplankton isvoorgekomen.
tffekten vandisperqenten opmeropiankton
Effekten vandisperqenten oppelagische eieren en larvenvanbethosorganismen (meropiankton)worden intalie10.9 weergegeven.
label 8.') IHokten vandispergenten opmeropiankton. Naar Ne1son-Smitti(1972).

soort

dispergent

conc.
ppm

Mercenaria
mercenaria
(larven)

non-ionisch

1,0

anionisch

0,14

Crassostrea
virginica
(larven)

non-ionisch

5,0

anionisch

3,0

Ostrea
edulis
(larven)

BP 1002

1,0

Lacuna
vincta
(larven)

BP 1002

2,0

Nassarius
(larven)

BP 1002

20,0

Ostrea
lurida
eieren

I gen.disperg.
Corexit 7664

duur

effekten

auteur

gestoorde ontwikkeling

Hidu, 1965

gestoorde ontwikkeling

Hidu, 1965

groei stopt

Simpson,1968

2 dagen

100% mortaliteit

Smith,1970

4 dagen

geen mortaliteit

Smith,1970

0,1-0,001

toxisch

Tracy,etal.1969

40-300

toxisch

Tracy,etal.1969

2 dagen

100% mortaliteit

Wilson, 19683

2,5

b

Sabellaria
spinulosa
(larven)

BP 1002
BP 1002

0,5-1,0

enkele
dagen

abnormaal gedrag en
mortaliteit na4tot
6 weken

Wilson, 1968a

Elminius
(larven)

BP 1002

7,5

30min.

50% mortaliteit

Smith,1970

Elminius
(larven)

BP 1002

0,5-1,0

ontwikkeling stopt

Corner,Soutward &
Southward, 1968

BP 1002

3

zwemaktiviteit stopt

Corner, Soutward &
Southward, 1968

BP 1002

0,1

meerendeel overleeft

Smith,1970

BP 1002

1,0

sublethale effekten

Smith,1970

Echinus
esculentus
(larven)
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Bijeen laboratoriumexperiment uitgevoerd door Lönning &Hagstrom (1975)
bleek toevoeging van Corexit 8666aanKuwait ruwe olie inconcentraties van100020.000ppm tot een verhoogde opslag vanoliedruppels inhet cytoplasma vande
cellen van embryo's van dezeeëqel Psammechinusmiliaris teleiden.
Effekten van dispergenten op ichthyoplankton
Inveel laboratoriumexperimenten bleek detoxiciteit van dispergenten op
pelagische eieren en larven van vissen sterk vande leeftijd afhankelijk te
zijn.Marchetti (1965)konkludeerde dat een non-ionische oppervlakte-aktieve
stofbijeen expositie van 6uur ineen concentratie van42ppm dodelijk isvoor
juist uitgekomen larven van forellen. Tijdensdeperiode waarin de vislarve
vanhet dooierzakstadium overschakelt op aktief voedsel zoeken,wasde lethale
concentratie echter 2ppm.
Ook Wilson (1970)steltvast dat degevoeligheid van vislarven voor
dispergenten afhankelijk isvanhet ontwikkelingsstadium. Bijeenexpositieduur van 100uur aan BP 1002 isdeLCS„ waarde voor deeieren vandeschol
(Pleuronectes platessa)meer dan 20ppm, tijdens het uitkomen vande larven
minder dan 8ppm,bijhet leegraken vandedooierzak 2tot4ppm entijdensde
metamorphose omstreeks 10ppm .Concentraties van 2tot 4ppm leidden ook bij
larven van tong (Soleasolea)enharing (Clupea harenqus)indeperiode waarin
dedooierzak leegraakt tot toxische effekten.Van de juist uitgekomen larven
bleken deharinglarven het meest resistent,deplat.vis-en sardienlarven minder
resistent en schelvislarven (Melanogrammusaeqlefinus)hetmeest gevoelig voor
dedispergent.
Wilson (1970)konstateerde bovendien dat het gedrag van devislarven enhun
vermogen om zichzelf aktief tevoeden door concentraties van 20?óvan de LC^pwaarde wordt beïnvloed.
Een aantal eveneens indeze laboratoriumexperimenten geteste dispergenten
opkerosine-basis zijn slechts ietsminder toxisch danBP 1002.De dispergent
Corexit isduidelijk minder toxisch (Wilson 1970).
8.4.3 Biologische methoden
Effekten vanbiologische oliebestrijdinqsmethoden zijn inde literatuur niet
beschreven.
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8.5Effekten op zoöbenthos
8.5.1 Mechanische_methoden
Effekten vanmechanische verwijderingstechnieken van indegetijzone drijvende
ofgestrande olielagen zijn inde literatuur niet ofnauwelijks beschreven.
Vandeverwijdering van drijvende olielagen zijn niet veel effekten opbenthosorganismen teverwachten.
Foget et al. (1979)geven een tabel van de effekten opbenthos die optreden
bijmechanische verwijderingsmethoden vangestrande olie (tabel 8.10).
Debiologische effekten zijn sterk afhankelijk van dediepte en inminderemate
van deuitgestrektheid van desedimentverwijdering. Na deverwijdering vaneen
laag van 3tot 10cm sediment zullen deondiep ingegraven benthische organismen
zoalspolychaeten,bivalven en amphipoden,verdwenen zijn.De verwijdering van
een laag van 10tot 25cm van het substraat zal hetmerendeel vande aanwezige
fauna doen verdwijnen. Na deze initiële biologische effekten zal de herstelduur
afhangen van de lengte vandeperiode,totdat het substraat weer geschikt zal
zijn voor rekoloniserende organismen, terwijl ook deaanwezigheid van nabije
niet-beïnvloede gebieden en de reproduktiecyclus en-capaciteit van deorganismen een belangrijke rol spelen (zie6.2).
Naast dedirekte effekten van de verwijdering van sediment zijn ook indirekte effekten te verwachten door het gebruik van zware apparatuur endoor intensieve betreding (tabel 8.10). Door Linden,Elmgren&Boehm (1979)wordtbeschreven dat 8maanden na destranding van deolie van de "Tsesis"indeOostzee deenige duidelijke schade indehoogste getijzone toegeschreven moest
worden aan dediepe wielindrukken van debijde schoonmaakaktiesgebruikte zware
apparatuur.
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Tabel 8.10 Biologische effekten die optreden bijmechanische bestrijdingsmethoden van gestrande olie.Naar Foget et al. (1979).

Techniek

Biologische effekten

Motor grader/elevating scraper:
verwijdert 2-3 cm.

Verwijdert ondiep ingegraven polychaeten,bivalven enamphipoden,rekolonisatie waarschijnlijk snel na aanvulling van
het se'diment.

Elevating scraper:
verwijdert 3-10 cm.

Verwijdert ondiep en dieper ingegraven polychaeten, bivalven
en amphipoden,restabilisatie van substraat waarschijnlijk
langzaammet daarop volgende rekolonisatie. Rekolonisatie
lang levende fauna kan jarenduren.

3.Motor grader/front
end loader:
verwijdert 2-3 cm.

Verwijdert ondiep ingegraven benthos.Rekolonisatie waarschijnlijk snelvolgend op substraataanvulling.

4. Front-end loader:
verwijdert 10-25 cm.

Verwijdert alle benthos.Restabilisatie van substraat langzaam,waarna rekolonisatie zalvolgen.

5.Buldozer/front-end
loader:
verwijdert 15-50cm.

Verwijdert alle benthos.Restabilisatie sediment enrekolonisatie benthos zeer langzaam.

6.Backhoe:
verwijdert 25-50 cm.

Verwijdert alle benthos.Restabilisatie sediment en repopulatie organismen zeer langzaam.

7.Dragline of clamshell:
verwijdert 25-50 cm.

Verwijdert alle bentho .Restabilisatie sediment en repopulatie organismen zeer langzaam.

8. Schrapenmet handkracht

Verwijdert enkele organismen van substraat,kraakt anderen
Gevaar voor toxische effekten van niet goed verwijderde of
verzamelde olie.

9.Geulen graven en
pompen.

Verwijdert enkele organismen bij gegraven geulen.Repopulatie afhankelijk van persistentie van olie inde geulen.

10.Verzamelen olie (+materiaal)met handkracht
verwijdert 1-3 cm.

Verwijdert enverstoort ondiep ingegraven benthos.Snelle
repopulatie.

11.Afsnijden

Verwijdert enkraakt enkele organismen. Snelle repopulatie.
Zware betreding kan wortels kweldervegetatie vernietigen,
waarna langzaam herstel volgt.

12. Vacuumtruck

Verwijdert enkele organismen. Repopulatie hangt afvan persistentie van de olie in de poelen.

13.Vervuild sediment in
golven schuiven

Doodt demeeste organismen,ook inniet vervuild sediment.
Repopulatie sneller danwanneer de substraten verwijderd
worden.

14.Openbreken olieplakaten

Verwijdert benthos

15.Draaiende schijven
breken substraat open

Verwijdert ondiep levend benthos.Mogelijke effekten van
begraven olie.
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8.5.2 Fysisch-chemische methoden
8.5.2.1 Inleiding
Bijdebehandeling van drijvende ofgestrande oliemet fysisch-chemischemethoden worden indemeeste gevallen bepaalde materialen aandeolie toegevoegd.
Aanwezigheid van deze toegevoegde komponenten kan eventueel zelftot effekten
op benthos leiden. Ook het door debestrijding veranderd verspreidingsgedrag
van de olie kan effekten opbenthosorganismenhebben.
8.5.2.2Drijvende olie
Effekten van detoevoeging van zowel absorberende engelvormendematerialen als
van herders worden inde literatuur niet besproken. Effekten van dispergenten
worden in8.5.2.4besproken.
Bezinken
Wat de zandbezinkingsmethode betreft,eenmethode die vooral inEuropa istoegepast,menen Boesch,Hershner Aî^jjgram (1974)dat het vanuit biologisch oogpunt beschouwd een slechte handelwijze isom drijvende olie over een grootgebied beneden de LW-lijnmet eenproduktieve benthische fauna teverspreiden.
Na een laboratoriumexperiment waarbijde zandbezinkingsmethode werdnagebootst,werden devolgende effekten op degarnaal Cranqon cranqon beschreven
(Blackman 1972). De indit experiment door eenmengsel van zand en talk-amineacetaat naar debodem getransporteerde getopte Kuwait ruwe oliewerd,vooral
bijgebrek aan alternatief voedsel,door Cranqon cranqon opgenomen.Deaanwezigheid van deze olie beperkte zich totde voordarm,waar deolie alseen kompakte
massa voorkwam. Ook werden oliedruppels ofolieveqen langsdedarmwand waargenomen.Wanneer degarnaal vervelde,kwam deolie weer vrij inhetmariene
milieu.Deze opgenomen olie,die de vervellingssnelheid niet leek tebeïnvloeden
maar ineen aantal gevallen wel desnelheid van voedselopnameverminderde,
bleef indeze vorm dus beschikbaar voor bv.roofvissen.
Ineen ander laboratoriumexperiment werden deeffekten van eenaantal "wetting-agents",diehet zand een oleophiel karakter moeten geven,opde garnaal
Cranqon cranqon onderzocht (Blackman 1974). De "wetting-agents"Armac Ten
Genanin IA200A werden inkombinatiemet de oplosmiddelen isoprophylalkohol,
2-butoxyethanol enethyleenglycol getest.Dekombinatie Armac Topgelost in
ethyleenglycol werd hetminst toxisch voor C.cranqon bevonden. Inhet algemeen
zal een nadelig effekt van deze "wetting-agents"endeoplosmiddelen niet te
verwachten zijn,daar deLCs„-waarden (48uur)ver boven de reële initiëleconcentratie van de "wetting-agents"inhet water indeveldsituatie,nl. 0,03 tot
0,2 ppm,blijken te liggen.
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Kuwait ruwe olie inapril i°/lïdoor tocnorgnujvaneenmengsel van;mulen
talk-amine-acetaat (Armae 1)naar debodem vandeNourd/oe WCMUIgevoerd. Hinnen
1 week werd inditgebied metdeboomkor gevist,waarbijvissen besmeurd met
olieofeenolie-zand mengsel werden gevangen. 7epslorrenengarnalen verspreiddeneenoliegeur,dieechter verdween na WHHHOII m

HOIMOII struinendwater.Het

weefsel vandedieren bezat echter geen oliesmaak. Bemonstering na3weken
leidde niet totdevangst vanmetolie besmeurde vissen,welwerden zeesterren
met olie besmeurd eneenoliegeur verspreidend, aangetroffen.Deoliewasin
de vorm vanoliedruppels ingarnalen,vissen enzeeëgels aanwezig. Bemonstering
vandeze faunana350dagen leverde hetzelfde resultaat op,hetgeen wijstop
hetpersistente karakter vanhetolie-zand mengsel op/inhetsediment (zieook
Rijkswaterstaat 1970).
8.5.2.3Gestrande olie
Effekten vanhetgebruik vanherdersengelvormendematerialen voorafgaandeaan
ofnadestranding vandeolie indegetijzone worden indeliteratuur nietbeschreven.Effekten vandispergenten worden in8.5.2.4besproken.
Toediening vanabsorberende middelen aangestrande oliekantoteffekten
leiden wanneer indebodem levende organismen door zware apparatuur ofdoorbetreding worden vernietigd. Fogetetal.(1979)wijzen opmogelijke gevolgen voor
vogelsnaingestie vandeze absorbentia.
Het inbrand steken vangestrande olie leidt totsterfte vanalleopofin
deoppervlaktelaag vanhetsediment levende organismen. Bovendien kandeachterblijvende olielaag toxisch zijn (Fogetetal.1979).
Water-,stoom-en zandbespuiting
De verwijdering vanolievanzandig/slikkige gebieden ofvanrotsachtige
kustenm.b.v. lage-druk waterspuiten zaltotgeringe effektenopdeopofin
het sediment levende organismen leiden.Niet goed verzamelde losgespoten olie
kanechter tottoxische effekten leiden,ookopineerste instantie niet door
olie getroffen gebieden.
Toepassing vanhoge-druk waterspuiten verwijdert vrijwel alle faunavanhet
substraat,maar laat inveel gevallen eenschoon oppervlak achter.Ditisvan
belang voor devestiging vannieuwepopulaties.Ookhierkandeniet goed verzamelde olie totuitgebreidere effekten opbenthosleiden.
Bijdebewerking vansubstraten metstoom zullen doordehitte veelorganismen gedood worden.Ookhier dient gewaakt teworden voor verdere uitbreiding
vandeolie indeomgeving.
Het zandstralen vanmetoliebesmeurde oppervlakten zaltotsterfte vanalle
organismen leiden.Ookhier wordt eenschoon substraat gevormd,mogelijkvan

belang voor eensnelle r>-:\--.- <•

'••-: geldt eveneensdatde losgemaakte

olieuitdeomgeving moet.'jee-o.,.,/• •-v•jderd om rerontannnatietevoorkomen
(Iognt ei al. \')1')) (z>- ! :.::,•••:o .
Na olierampen zijn infeil;'.

>oIngeland hoqe-druk-enstoomspuitenge-

bruikt omdegestrande oJievan <;,•rotsachtige kusten teverwijderen.Ditheeft
aanleiding gegeven totschade n..npopulaties zeepokken enhettotaal uitsterven
van sommige benthospopulat.;e. c cogetijzone.Gekonkludeerd wordtdatvooral
door stoombewerking meer seeeoe wre-o veroorzaakt aanhetbenthosdanwanneer
deolie ongemoeid wordt geia.ee (too<pp 1971 e ; Boesch,Hershner &Milgram 1974).
8.5.2.4 Dispergenten
Effekten vanhetchemisch dusüeroore'":vandrijvende ofindeqetijzone gestrande
olie opbenthosorqanismen z:;jo o :-,horalorium-enveldexperimentenonderzocht.
Naeenaantal olierampen zijn ui: veldonderzoek ookgegevens over deze effekten
verzameld. Inhetalgemeen ;:'!.:lcenenthosorganismen,waarvan eengroot aantal
soorten voedseilpartike.lsuil.het oarer filtreren,dekans lopenomtegelijkertijd degedispergeereic n!i.e<.:;e,,e

'il het water optenemen.Opname vanin

het interstitiëlewater doo\o;eorIOGOO olieendispergenten iseveneens mogelijk.
Deze oliedruppeispassen quadiameter, .10 mtotenkelemmvoor conventionele
en 1yinvoor zelfmengende cl;scorgenfon m dereekspartikelgrootten diedoor
benthosorganismen globaal wordt uitgefilterd: 1-50 m (J^rgensen 1966;Canevari 1975). Veel benthische organismen zijn niet-selektiefvoor andere karakteristieken dandegrootte vando Oeeitjes, terwijl demeeste soorten niet voor
langere tijd kunnen stoppen met ••zate.rrondpompen ï.v.m.hunademhaling.
Inhetlaboratorium isveel ond-3'-:?oekverricht zowel naar deeffektenvan
de dispergenten alsnaar deeffekien vandiverse soorten oliegemengd met dispergenten. Zowel direkte lethaloeffekten (uit1.C -experimenten)wordenbeschreven alssublethal« effekten vandispergenten aldanniet inkombinatie
met eenoliesoort. Resultaten vandergelijke experimenten,vooral I.(^„-experimenten zijn waardevol omderei~>.lia,.<etoxiciteit vandispergenten eventueelin
kombinatie vanolie tebepalen ••::•. oo inzicht tekrijgen inderelatievegevoeligheid vandeonderzochte soorten organismen.Bijverschillende laboratoriumexperimenten werd gekonorofoi'-'ddatergeen simpele relatie bestaat tussen
de toxiciteit vanmengsels OÜI olie endispergent endetoxiciteit vandeafzonderlijke olie ofdisperqe.nten.Vermoedelijk speelt,dedruppelgrootte vande
chemisch gedispergeerde o!ie,he'aaseenmoeilijk tereguleren enzeldengemeten parameter,eenessentieie:-!bijdetotstand koming vanhetbiologisch
effekt (Cornwell 1970).
Bijdeinveldonderzoek naalierampen gekonstateerde effekten opbenthosis
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het vaak moeilijk tebepalen ofdedispergent alleen,dekombinatie vanmet
dispergent.qedispergeerde olie ofhot foit.dat deolio /ichgedisperqeerd in
het water bevindt i.p.v.alseen drijvende laag ophet wateroppervlak, voor
deze effekten verantwoordelijk is.Deze laatste mogelijkheid treedt naar voren
door degemakkelijke opneembaarheid vandechemisch gedispergeerde oliedruppels
endesterk toegenomen oplosbaarheid vanoliekomponentenvanuit deoliedruppels
naar hetwater.
Effekten van dispergenten opmeiofauna
Door Giere &Hauschildt (1979)werden inhet laboratorium deeffekten van
Arabische lichte ruwe olie inkombinatie met Corexit 7664opadulten en embryo's
indecocon vandeoligochaet tumbricilluslineatus bepaald. Tabel8.11 toont
de resultaten van deexperimenten met adultedieren.
fabel8.11Percentage overlevende l.umhriciILui;lineatusnablootstellinggedurende 14tot 60dagen aan lichte Arabische ruwe olie enCorexit 7664.
Naar Giere&Hauschildt (1979).

10°C-!3°C
dosis(ppm)

26°C
60dagen

100

100

+

100

100

50.000olie

100

0
(4weken)

-

0
(5dagen)

20.000olie

100

100

_

100

0

_
?

14dagen

60dagen

nakomelingen

nakomelingen

14dagen

kontrole

+

-

10.000olie

100

100

+

70

?

1.000olie

100

100

+

100

100

+

2.000Corexit

100

100

+

100

-

20.000olie+
2.000Corexit

100

100

-

0
(2dagen)

100
—

20.000olie+
1.000Corexit

100

100

enkelecoconsmaar
steriel

0
(4dagen)

-

Gekonkludeerd werd dat toevoeging vanCorexit 7664aan delichte ruweolie,
speciaal bijhogere temperaturen,detoxiciteit van deolieaanzienlijk versterkte.Kombinatie vandezedispergent met olie isduidelijk toxischer dande
dispergent afzonderlijk. Konklusies over deeffekten opdeproduktie van cocons
zijn uit deze experimenten niet te trekken.De overleving vanembryo's incoconsbijkombinaties van lichte ruwe olie en Corexit 7664wordt intabel 8.12
getoond.

Tabel 8.12

!

^'reki>

c o c o n s van l . u m b r i c i l l u s
r e x i t 7664. Naar

PIT? iv. :•.'!'.;;:

dosis (ppnO

.:->' v/ik'<c 1 i n g

1000 olie

100 Corexit
1000 olie+
100 Corexit

30% längere ontwikkelingsduur

1000 olie+
1000 Corexit

,:>:.'.;.r.aiil:e.it i n 3

U i t dit. e x p e r i m e n t b l i j f t d/c •..-,\:\.a..;

larvale

'.•::: ir-.qvan Corexit aan de lichte ruwe olie
;

/;.•/•---era zeer versterkt.Dergelijke concen-

d e e f f e k t e n var> de e!.;.•.-:!•••••• >".:•:•,.>•-.. >..:•
t r a t i e s d i s p e r g e n t , h o e w e i or.new</fip

ucepen zee,kunnen zeer realistisch zijn

o p d e k u s t o f i nd e g e t i jz o n e Ï.IJ•

bestrijding van gestrande olie,indien

de d i s p e r g e n t niet hem/,'!/;:'; -,;•;

-..e 'n-••.-.' an verspreiding aan de golfwerking

wordt overgelaten (Giere T HauschiI
Door Giere (1980)wordt eenseri

dt i'->-/;
' ..

e iaberatoriumexperimentenbeschreven waar-

bijde oligochaeteMarionin??

rarieawerd blootgesteld aan lichte Arabische

ruvi/eolie inkombinatiemet eer:aai:

taJ dispergenten. Gekonkludeerd werd dattoe-

voeging van 1ppm van dedicperqe'V:

tiaioerienB6.5F (een 1'-generatiephenol-

glycolether)aan J.UÜOppm o.iisna l

'>:..;/:rangenen ':> minuten rusttijd de tethale
1

_Time-50waarden van deopperv.laku.; '
LT-50waarden van het water beneden

ibi'ivan 9dagen tot 28uur deed dalen.De
bet oppervlak veranderden door toediening

van deze dispergent niet 'i'eeiba/i..
ten tweede experiment !eideielot

;;'••tcnUlusie dat een concentratie vandeze

dispergent van 1ppm den/t-r!m/ing

v.i/i/.du!ieM. subterranea gedurende 1.4dagen

niet beïnvloedden.tonne-dra;,na:,\a;

n /:p;)ri!doodden alle testdieren binnen 4

uur. Hogere temperaturen (23'tt.o.

v. '.'!'[.)deden desterfte toenemen,maar

hadden ditzelfde effekt incirrj'.ank

utest.,

Experimenten met de2"-gern.v-3-;.Le
sol0SR-2en 05R-3toonden dat de/e

ani.:/'ischedispergenten Corexit 7664,Fina•Itsoergentenminstens lOFJxtoxisch zijn voor

M.subterranea dan Mar!op-hen.Cnr-tv

ir.7664 isduidelijk minder toxisch dande

beide Finasol dispergenten '''ig.6

7). '.--/aardenvan 1000pprnkunnen indebov/en^

ste sedimentlagen nabesproeiing:r,r

' ;risuergent zeker voorkomen. Toevoeging

van deze dispergenten aande

in; > /^adviseerde .1:.10verhouding)leidt

tot sterkere toxische eFfek'e

deolie ofdedisoergent alleen: 100pprn
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Finasol OSK 2 leidde tot 121'ósterfte (fig. 8.7),doch 1Ü0Ü ppinolie leidt tot
4?ósterfte (fig.8.6),terwijl dekombinatievanbeiden tot 15?ósterfte leidde (fig.8.7).De toxische effekten lijken het gevolg vansommatievande
effekten vanbeide komponenten. Kombinatie van 2dispergenten,Corexit 7664
enFinasol OSR 5leidde ook inkombinatie metolie,totsterkere sterfte
dan de dispergenten afzonderlijk.

«.-iQQppm
lOOppm.

lOOppm
lOOOppm
lOOOppm

lOOOppm

FinasolOSR-5
| i i i i i i i i i « i i i

lOOOppm

0 2 i 6 8 1012Ud

i i'i•i i i i i i i

0 2 4 6 8 101214d

lOOppm
lOOOppm-

50+50ppm
50+50ppm

lOOppm-500+500ppm

lOOOppm-

5O0+500ppm

T-T-l

0 2 4 6 8 101214d

101214d

dispergent
dispergent +olie

Fig. 8.7 Percentage overleving vanMarionina subterranea bij verschillende
concentraties dispergenten en inkombinatie met 1000ppm lichte
ruu/eolie bij10°C.Naar Giere (1980).

Effekten van dispergenten op macrofauna
Effekten opmacrofauna zijn onderzocht in laboratorium-, ecosysteem- en
veldexperimentenen inveldonderzoek na olierampen.
Laboratoriumexperimenten

L a b o r a t o r i.umexper 3me'•",'. rc:
Direkte

sterfte

I n e x p e r imet;ten ;-..i ; : '• "

»Jee.pperv
Lakte-aktievekomponenten

v/an de d i . s p e r g e n t e n H Ï z o n j

cc xernbinaliedisperqent enolieonie;estoffen zoalsdie indedis:>_;,kr

d e r z o c h t . De e f f e k t o r ; van

[orden intabel 8.13 getoond.

p e r g e n t e n u/orden t o e g e p a s t

o ',) ue

Tabel 8.13

r -iv;,-j"-M..nfrom" van deoppervlakte-aktieve stoffen
:
SO
"'"

T o x i c i t e i t , y I <•;

in dispergenten. Experimenten van Su/edmaiket al. (1971)zijnin
doorstroornbakken :net ncnyiphenalethoxylaat (de oppervlakte-aktieve
stof uit BP 1002)ve-!icrit.
soort organisme

ju ; _ 5 0 ,Tppe!;v!a;,!e-akcLev,-komp;ment(ppra)!auteur
i

non-i.oniscn

-inioniacu

t48 -mr' 96 uur • àB uur ! T ( ° C ) ! 9 6

Anneliden
Capitella capits ata

0.1-2.5 |Bellanetal. 1970

).0-10 s \ .<:>••

Scolelepis fuliginosa ;10-25 i0.'-0.

0.1-2.5

•..5-5.0i

Bellanetal. 1970

Mollusken
Mytilus galloprovincialis

800

j5.0-25 iï.0-25

Mytilus edulis

I0.5-5.0 !Bellanetal, 1970
7

' \2

Swedmarketal.1971

16 '-10
Cerastodorma odulc

10-33 i

Portmann, 1970«e"b

! 10-100

Cerastoderma edule
- adult

Swedmarketal.1971

- juveniel

16

!<10

J6

i <\Q

Pectenmaximus

<5

Chlamys opercularis
Mya arenaria

16

18
<10

Swedmarketal.1971
Swedmarketal.1971
Swedmarketal- 1971

Crustaceeen
Crangon crangon

>i00

33-100

Leander spp.
-adult tussenvervelIin;
-adult direktnavervelling
Sphaeroma serratum

Portmann 1970aenb
7 'M 00
16 I50
16 | 10

800

!10-25

10-100

Carcinas maenas
Hyas araneus
-adult
-zoea larve

Balanus balanoides
-adult
-nauplius larve

5.0-50

Bellanetal. 1970

>100

Swedmarketal.1971

! 7 I>100
I 7 | 10

Eupagurus bernhardus
16

Swedmarketal.197!

Swedmarketal.1971

>100

Swedmarketal- 1971

25
25
1.5

Swedmarketal.1971

-:mUit deze tabel blijken non-ionische komponenten meer toxisch voor anneliden,
mollusken encrustaceeën tezijn dananionische.
Swedmark etal. (1971)konkludeerden uit experimenten met 3anionische en
2 non-ionische komponenten dat anionische komponenten voor decapoden (crustaceeën)toxischer zijn dan non-ionische,terwijl non-ionische meer toxisch zijn
voor bivalven (mollusken)en zeepokken (crustaceeën).
Door Kaim-Malka (1972a,b,c in:Hart &Fuller 1979)werden deeffekten van
non-ionische oppervlakte-aktieve komponenten op de isopoden Idotea baltica en
Sphaeroma serratum bestudeerd.Deconcentraties variëren van0,1 tot 800ppm.
Detergenten op zuur-ofesterbasis zijn voor Sphaeroma lethaal bijconcentraties van 10tot 25ppm.
Intabel 8.14 worden dedirekt lethale effekten vandispergenten opbenthosorganismen samengevat.Uit deze tabel blijkt dat 2-generatie dispergenten over
het algemeen velemalen minder giftig zijn dan de 1-generatie dispergenten.
De sterk verminderde toxiciteit wordt toegeschreven aan desamenstelling van
het oplosmiddel:bijBP 1002bestaat dit nog uit 60-70?óaromaten,bijBP 1100
uit niet-koolwaterstoffen enbijCorexit uit alifatische koolwaterstoffen
(Dodd 1974). Corexit 7664bevat een oppervlakte-aktieve stofopwaterbasis,
BP 1100X dezelfde stofop oliebasis (Nagele,Notini &Grahn 1974).
Uit de LCrp-waarden kan over de relatieve toxiciteit van de 2-generatie
dispergenten gekonkludeerd worden dat Finasol SCen BP 1100alsrelatief toxisch
beschouwd moeten worden, terwijl BP 1100XenCorexit 8666 relatief licht
toxisch zijn (Swedmark etal. 1973). Ook Doe&Wells (1978)konkludeerden uit
een groot aantal experimenten dat inhet algemeen deLC^-waarden vande 2generatie dispergenten voor verschillende aquatische organismen variëren van
60tot meer dan 4500ppm (Corexit 7664), 150totmeer dan 10.000ppm (BP 1100X)
en van 940tot meer dan 10.000ppm (Corexit 8666).
Gesuggereerd wordt dat deverschillen inLC^-waarden voor verschillende
organismen vooral veroorzaakt worden door struktuureigenschappen van het buitenste oppervlak van deorganismen.De lipophiele huidoppervlakten vancrustaceeën doen dispergenten op oliebasis gemakkelijk hechten.De oppervlakte-aktieve stofwordt als dewerkelijke toxische komponent,die de biologische
membranen (bv.kieuwen)aangrijpt,beschouwd (Nagell,Notini &Grahn 1974).
Inlaboratoriumexperimenten werden deLCsn-waarden bepaald vanmet dispergenten gedispergeerde oliesoorten (tabel 8.15). Oman ruwe olie zouquabiologische effekten vergelijkbaar zijnmet Kuwait ruweolie.
Vergelijking van tabel 8.14 en 8.15 leert,dat oliedispersies met Corexit
sterker toxisch zijn dan dedispergent afzonderlijk zowel voor mollusken als
voor cruaceeën.
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Dispe-rsiesvandieselolie en ruweolie zijnmeer toxisch voor Chlamysen
Leander dan die van zware stookolie,terwijl voor Cerastoderma de dispersies
van zware stookolie hetmeest toxisch is.Corexit 8666afzonderlijk isvoor
Chlamysminder toxisch dan Corexit 7664,maar inkombinatiemet dieselolie
juist sterker toxisch.
Tabel 8.15 LC^-waarden (ppm)vanchemisch enmechanisch gedispergeerde oliesoorten.Naar Swedmark et al. (1973); *naar Portman &Conner
(1968); anaar Perkins (1968) (LC 5Q (24 uur)).
LC „(96uur) inppm
olie

dispergent

"olie"

Cerasto- Mytilus* Leander Eupagurus
Chlamys
bernhardus
opercularis derma*
spp.
edulis
edule

81a

BP 1002(2:1)

Corexit 7664
lichte
dieselolie (1:9)

Corexit8666
lichte
dieselolie (1:9)

90

140

>1000

70

40

50

>1000

80

zware
stookolie

Corexit 7664
(1:1)

120

<25

>1000

500

Oman
ruwe olie

Corexit 7664
(1:1)

60

60

1000

170

>1000

>1000

>1000

>1000

Oman
ruwe olie
(dispersie

Hyas
araneus

75

i

Mechanisch invrijgrote druppels gedispergeerde ruwe olie isduidelijk veel
minder toxisch dan chemisch gedispergeerde ruweolie (Swedmark etal. 1973).
Waarschijnlijk isde toxiciteit inhoge mate gerelateerd met demate vangedispergeerd zijn. Tarzwell (1970)vermeldt dat detoxiciteit van mechanisch
gedispergeerde olie toeneemt met toenemende homogenisatie.Dit zou duiden op
het feit dat een efficiënter dispergerende dispergent tot sterkere toxische
effekten leidt.Ook Swedmark (1974)komt tot soortgelijke konklusies.Vermoedelijk zorgen meer effektieve dispergenten voor een fijner verdeelde olieen
een grotere wateroplosbare fraktie,die gemakkelijk voor debenthische organismen beschikbaar komt (Doe&Wells 1978). Corner (1972)concludeerde uitlaboratoriumexperimenten dat mengsels van BP .1100Xen ruwe oliemeer toxisch
zijn dan iedere komponent apart en suggereert synergistische effekten.

75
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Uaughan (1973)vond echter geen verschil in toxiciteit tussen South Louisiana
ruwe olie afzonderlijk en deze olie inkombinatiemet Corexit 7664,wanneer
deconcentratie olie inhet water inbeide gevallen alskriterium geldt.Door
Portman & Conner (1968)wordt vermeid dat toevoeging van olie aan Polyclens de
toxiciteit voor kokkels engarnalen deed toenemen,terwijl toevoeging van olie
aan Gamlen OSR en 8P 1002de toxiciteit van de dispergenten juist verzwakte.
Groei en ontwikkeling
Uit experimenten met jonge Capitella capitata bleken concentraties vanmeer
dan 0,01 ppm van de oppervlakte-aktieve stofpolyethyleen-glucolvetzuur de
overleving van deze jonge wormen teverkleinen. Bovendien neemt de tijd tussen
2 opeenvolgende ontwikkelingsstadia toe (Bellan,Reish &Foret 1972).
Effekten van oppervlakte-aktieve stoffen endispergenten zonder toevoeging
van olie zijn in een aantal experimenten onderzocht (tabel 8.16).
Door Lönning &Falk-Petersen (1978)worden experimenten beschreven met een
e

p

serie 2-en 3"-generatiedispergenten opeieren en larven van zeeëgels enzeepokken (tabel 8.17 en 8.18).
Intabel 8.19 worden deeffekten van een serie dispergenten op bevruchting
en ontwikkeling van zeeëgeleieren enop aktiviteit enontwikkeling van larven
van zeepokken samengevat.
Van dehier geteste dispergenten worden Corexit 9527, Corexit 9600, BP 1100
WD, Finasol OSR 5enFinasol OSR 7als 3-generatie dispergenten,deconcentraten,beschouwd. Uit tabel 8.19 en 8.17 blijken vooral Corexit 9527, Finasol
OSR 5en OSR 7tot toxische effekten te leiden,waarbijconcentraties van 0,1
tot 1,0 ppm gedurende enkele dagen debevruchting endeontwikkeling van zeeëgeleieren en concentraties van 1tot 10ppm ontwikkeling van zeepokkenlarven
verstoren.
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Tabel 8.16 Effekten vanoppervlakte-aktieve stoffen endispergenten op groei
en ontwikkeling vanbenthosorganismen. Naar Nelson-Smith (1972).

soort

testoplossing

conc.
(ppra)

duur

effekten

auteur

opp.aktieve
komponent
Mercenaria
mercenaria
(larven
u

Crassostrea
virginica
(larven)
u

non-ionisch

1,0

gestoorde ontwikkeling

Hidu,1965*

anionisch

0,14

gestoorde ontwikkeling

Hidu, 1965*

non-ionisch

5,0

gestoorde ontwikkeling

Hidu, 1965*

anionisch

3.Q.

gestoorde ontwikkeling

Hidu, 1965*

DISPERGENT
Ostrea
edulis
(larven)

BP1002

1.0

groei stopt

Simpson,1968

Littorina
littorea

BP1002

30

groei reduktie

Simpson,1968

u

BP1002

0,01

groei reduktie

Perkins,1970

Buccinum

BP1002

hoge
conc.

mortaliteit na4maandenvolgend opperiode
zonder groei

Perkins,1970

Sabellaria
spinulosa
(larven)

BP1002

0,5-1,0

mortaliteit na4tot
6 weken

Wilson, 1968a*

Eliminius
(larven)

BP1002

0,5-1,0

ontwikkeling stopt

Corner,Southward &Southwarc
1968

Echinus
esculentus
(larven)

BP1002

1,0

sublethale effekten

Smith,1970

0,1-,
0,001

toxisch

Tracy,e t al.
1969*

40-300

toxisch

Tracyet al.1969*

Ostrea
lurida
(eieren)

e
1 generatie

enkele
dagen

dispergent

u

Corexit 7664
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labei 8.J7 Fffckt von disperqenl.enopdemetamorfose van larven vanzeeegels (Strongylocentrotusdroebachiensis). Naar tanning&FalkPetersen (1978).

concentratie dispergent
(ppm)

%gemetamorfe erde larvenna
4 dagen

40

Controle
Corexit 9527

100
10

90

0(dood)

0

O(aktief)

0(enkele aktief)

1

10

90

0.1

25

90

100

BP 1100WD

9 dagen

O(aktief)

O(aktief)

10

30

90

1

45

90

Tabel 8.18 Effekt van dispergenter op demetamorfose van nauplius larven van
zeepokken (Balanussp.)tot cyprisstadium en het effekt op devestiging opeen harde ondergrond. Indekontrole gebeurde demetamorfose na 21dagen.Naar Ljrfnning&Falk-Petersen (1978).

concentratie
dispergent
(ppm)

% cypris na
1dag

50

Controle
BP 1100X

FinasolOSR„

FinasolOSR_

Finasol0SR-,

Vestiging

4 dagen

21dagen

meeste cypris

geen

meeste dood

enkelen

meeste cypris

velen

1000

5

100

50

1000

0

meeste dood

-

100

25

meeste dood

-

100

1

dood

-

10

20

100

1

10

10

meeste cypris
dood
meeste cypris

enkelen

enkelen

-321Tabel 8.19 Effekt van dispergenten opde ontwikkeling vaneieren van dezeeëgel
Strongylocentrotus ennaupliuslarven vandezeepok Balanus.
normale ontwikkeling,geen doden;

=abnormale ontwikkeling,de-

generatie,inaktivering; + =alle dieren dood. NaarL^nning&FalkPetersen (1978).

Strongylocentrotus
(bevruchteeieren)
conc.
ppm

%
bevrucht

Balanussp.
nauplii

ontwikkeling
vandeeieren
0 12468 10dag

Controle
Corexit7664

Corexit9527

Corexit9600

0 1 2468

100
1000

4

100

33

10

71

1

100

1000

0

100

0

10

3

I

95

1000

35

100

87

10

+

+

— — —+

100
100

BP-1100X

1000

19

100

65

10

95
93

BP-1100WD

Fina801

OSR 2

Finasol

Fina8ol

os^

0SR 7

1000

14

100

54

10

71

1

100

1000

8

100

16

10
1

27

1000

0

100

0

+

78

10

2

1

98

1000

0

100

0

10

9

1

94

——__

+

+

+

=

— ..

10dag

Reproduktie
Door Bellan, Reish &Foret {1972) werd gekonstateerd dat een concentratie
van 0,01 ppm van deoppervlakte-aktieve stofpolyethyleen-glycolvetzuurhet
aantal gelegde eieren per vrouwtje Capitella capitata reduceert.
Respiratie
Swedmark et al. (1971)konkludeerden dat sublethale concentraties dispergenten de respiratie bijmoilusken encrustaceeën kunnen beïnvloeden.
Bunker Coliegedispergeerd inhet u/atermet een concentratie van0,8 ppm
vergroot de respiratiesnelheid van Littorina littorea (mollusk), terwijl expositie aan Corexit 8666 de respiratie juist verlaagt (Hargrave &Newcombe 1973).
Gedrag
inexperimenten werd gekonstateerd dat expositie aan Corexit 8666 dekruipaktiviteit vanLittorina littorea verlaagd (Hargrave&Newcombe 1973). Door
Crapp (1968, 1969)werd deze verlaagde aktiviteit bijgastropoden eveneensgekonstateerd na toediening van dispergenten.
Door Swedmark et al.(1971)we"''gesignaleerd dat sommidedecapoden (garnalen)na blootstelling aan sublethale concentraties oppervlakte-aktieve stoffen
hun vermogen tot voedselzoeken verliezen.
Smith 61970)konstateerde dat concentraties van0,5 tot 1ppm BP 1002tot
een abnormale geïrriteerdheid van larven van Sabellaria spinulosa (anneliden;
polychaeten)leidden,waardoor bepaalde haren verhardden.
Geconstateerd werd dat een concentratie van 3ppmBP 1002dezwemaktiviteit
van Elminius (zeepokken)larven remden (Corner,Southward &Southward 1968in
Nelson-Smith 1972).
Door Portmann &Corner (1968)werden deeffekten vaneennon-ionischeoppervlakte-aktieve stof,van een aantal dispergenten envan een aantal chemischgedispergeerde oliesoorten op het vermogen vanMytilusedulisomdeschelphelften tesluiten en ombyssusdraden tespinnen onderzocht (tabel 8.20).
Door Foret-Montardo (1970inBayne 1976)werd gesuggereerd dat hogeconcentraties dispergenten de schelphelften vanMytilusgalloprovincialisdoen
sluiten.Mossels uit vervuilde wateren zijn minder gevoelig voor dezehoge
concentraties danmossels uit onvervuilde gebieden.
Opname van koolwaterstoffen
Chemische dispersie van olie vergroot in laboratoriumexperimenten demaximale concentratie n-alkanenenmethyl-gesubstitueerdenapththlenen indeweefsels van oesters tot twee maal, vermoedelijk omdat deconcentratie oplosbare
oliekomponenteninhet zeewater toeneemt (Gesamp 1977).
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Tabel8.20 Laagste concentratie oppervlakte-aktieve stof,dispergent engedispergeerde olie,diebijeen expositie van 96uurbijMytilus
edulishet vermogen om deschelphelften tesluiten enombyssusdraden tespinnen aantast.Naar Portmann &Conner (1968).

conc . (ppm)
verlaagd
vermogen
totsluiten

Nonylphenol
ethoxylaat

verlaagd
vermogentot
spinnen
byssusdraden

10

-~v_,5

Finasol SC

110

'NJ12

BP 1100

500

<40

BerolTL-188

200

100

Corexit 7664

>1000

500

FinasolOSR-2

>688

110

700

143

BerolTL-198

>1050

100

Polyclens TS7

>984

Corexit 8666

>940

65

Corexit 7664 +lichte
marine diesel1:9

>1000

<25

Corexit 8666 +lichte
marine diesel1:9

>1000

<25

Corexit 7664 +Oman
ruwe olie
1:1

>1000

<50

Corexit 7664+stookolieno.4
1:1

>1000

<25

Omanruweolie

>1000

-S-/350

BP 1100X

^ J178

Bepalende faktioren
Deeffekten van oppervlakte-aktieve komponenten,dispergenten en chemisch
gedispergeerde olieopbenthosorganismenzijn vaneengroot aantal faktoren
afhankelijk.
Soort organisme
Polychaeten,met een groot onbeschermd huidoppervlak, zouden gevoeliger
zijn voor oppervlakte-aktieve stoffen dan debeter beschermde crustaceeën en

1
r r}niM

O1

r

)
r

U

('1'

' JOht
1

e lev/eri3-

iYr> tri

OL " '

r V L O S *• . P D P i ^ ' f

i > ' ( mt.ieve

"»Tl

s t o f f e n , t e r w i j l b i val.ven i n veel g e v a l l e n een u i t g e s t e l d e dood wacht (Swedm " ••>/ --.i

'i !

1 '-'7 1 '
g

Van non groot namyl benthosorganismen zijn de LCsn~wanedyn w m de 1-generatie dispergentBP 1002bepaald (tabel 8.21).
Tabel 8.2.1 tf -waarden van BP 1002 (inppm)voor benthnsorqanismenbij1015°C. G_George (197.1); P =Perkinn (.1968);PC=Portmann &Corner
(1968!; Po =Pcrtmann (1970 a ); 3-Smith '197Ü).

i
jzeeanemoon
1
1anncliden

i
J

i
i
1

mollusken

j

jGammariden
Pandalus
l
montagui (garnaal)
]Crangoncrangon (garnaal)
1Carcinusmaenas (krab)
iPortunusholsatus (krab)
JCorystes cassivelaunus (krab)
jHomarus gammarus (kreeft)
|Eupagurusbernhardus(heremietkrab)
Diogenes pugi.lator (krab)
iPatellavulgata (schaalhoren)
jAcmaea tessulata
:Litter.Inaobtusata (alikruik)
JL. littorea (alikruik)
jL. saxatilis (alikruik)
JNucella lapillus (purperslak)
|Buccinumundatum (wulk)
|Nassarius reticulatus (fuikhoren)
jOstreaedulis (oester)
|Chiamysopercularis
jCerastoderma (kokkel)
iLaevicardiumcrassum (hartschelp)
)Mytiiusedulis (mossel)
)Spisulasubtruncata (strandschelp)
jEnsis siliqua (mesheft)

\(»ohinodcrmatajAst^rias rubenw (zeester)
i

i

i

jOphiocominanigra (brokkelster)
iPsammechinusmiliaris (zeeappel)
iEchinocardiumcordatum (zeekl.it)

i

i

3

2~5
».

|Cirriformia tentaculafa
ICirratuluscirratus

i
i

^

i

30
129
•

crustaceeen

•

jLai.ilactis parasitica

48uur

24uur
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"
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Uit tabel 8.21 blijken Littorina littorea en L.saxatilis erg resistent te
zijn,hoewel deze soorten zichbijveel lagere concentraties alnietmeer aan
het substraat weten vast tehouden.DemolluskenEnsis,Nassarius,Spisuiaen
Patella zijn zeer gevoelig.
De volgorde van toxiciteit vandiverse 1-generatie dispergenten vertoont
voor organismen van dezelfde taxonomische groep (bv.crustaceeën)een grotere
mate vanovereenkomst dan voor organismen uit verschillende taxonomische groepen
(zoalscrustaceeën versusmollusken )(Cowell 1978) (tabel 8.22).
Tabel 8.22 Vergelijking van volgorde van toxiciteit vandispergenten voor
driegarnalen eneenmollusk.NaarWilson,Cou/ell&Beynon (1973).

Dispergent

Crangon( garnaal)
48uur

Pandalus
(garnaal)

Carcinus
(garnaal)

volgorde

volgorde

CerasAoderma
(mollusk)

LC

50
(ppm)

volgorde

volgorde

Slickgone 2

(3.5)

1

1

4

4

BP 1002

(5.8)

2

3

1

8

Slickgone1

(6.6)

3

2

6

5

GamlenOSR

(8.8)

4

7

3

2

Essolvene

(9.6)

5

5

2

7

Polyclens

(15.7)

6

4

5

9

Cleanasol

(44.0)

7

8

7

3

Slix

(119.5)

8

6

8

1

Atlas 1909

(120.0)

9

9

9

6

Dermo1

(156.0)

10

10

10

10

—

0.879

0.818

0.152

Binneneen taxonomische groep zijn de verschillen in toxiciteit van
verschillende dispergenten sterk afhankelijk van desoorten organismen.Door
Kaim-Malka (1972 inHart&Fuller 1979)werden detoxiciteiten van een aantal
non-ionische dispergenten voor de isopoden Idotea baltica enSphaeromaserratum bepaald bijconcentraties van0,1 tot 800ppm.Dedetergenten beïnvloedden
de isopoden zeer soortspecifiek (tabel 8.23).
Mogelijk beïnvloeden destruktuur van dekieuwen endeaanwezigheid vanuropoden degevoeligheid vandesoorten voor verschillende typen dispergenten
(Kaim-Malka 1972).
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!abf;L !?•. 25 Ff'fektvnn d.^spernenienopde iscpoden Idotea enSphaeroma.Naar
Kaim-Malka (1972in Har! &Fuller 1979).

Effekt op

!

dispergent

Idotea

Sphaeroma

zuur-enesterbasis

geen

lethaalbij 10-25ppin

ether-basis

4x toxischer dan j
voor Sphaeroma
!

alkohol-basis

alkyl-aryl
polyoxyetheleen

2xtoxischer danvoor
Idotea
» ,

j

,,,.'

lOxtoxischer danj
voor Sphaeroma
i

Ontwikkelingsstadium
De gevoeligheid van het organisme voor dispergenten wordtsterk bepaald door
het ontwikkelingsstadium. Voor zoenlarven van krabben ligt deLC^-waarde over
96uur voor BP 1002op 10ppm, voor adulte krabben ligt deze U ' - w a a r d e op
100ppm.Vervellende adulte crustaceeën vertonen een grotere gevoeligheid
dan niet-vervellende dieren.Over het algemeen vertonen eieren en veligerlarven
vandemossel (Mytilusedulis)een sterkere gevoeligheid dandeadultemossels.
Type dispergent
Uit het voorafgaande isgebleken dat de 2 generatie dispergenten duidelijk
minder toxisch zijn dan deeerder ontwikkelde 1 generatie dispergenten.De
ontwikkeling vande 3 e generatie dispergenten,deconcentraten,leidde niet
tot een duidelijk geringere toxiciteit.
De toxiciteit van dedispergent kan zowel afhankelijk zijn van de oppervlakte-aktieve komponent,het oplosmiddel ofdematewaarin de oliewordtgedispergeerd (dedruppeldiameter).Door Swedmark et al.(1971)wordt gekonkludeerd
dat non-ionische dispergenten (vooral deniet-biodegradeerbare) voor zeepokken
enbivalven hetmeest toxisch zijn,terwijl anionische dispergenten (vooral
debiodegradeerbare) voor vissen endecapoden (crustaceeën)metmeest toxisch
zijn. Ook Foret-Montarde (1970 inBayne 1976)meent dat non-ionische dispergenten voor mossels toxischer zijn dan anionische.Deeigenschappen vanhet
gebruikte oplosmiddel zouden dehechting en daarmee detoxiciteit van de dispergent voor bepaalde soorten organismen bepalen.Dispergenten op oliebasis
(BP 1100X)zouden daarom toxischer zijn voor garnalen met een oleophiel pantser
(Nagell,Botini &Grahn 1974).
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Seizoens-en circadiane ritmiek
Verschillen ingevoeligheid vanbenthosorganismen kunnen ookseizoensgebonden zijn,zoalsbijeen aantalmolluskensoorten iswaargenomen.Crapp (1970)
konstateert dat de zuidelijke mollusk Monodonta lineata vanmei tot december
veel ongevoeliger isvoor BP 1002dan van januari totmei.Denoordelijke soort
Nucella lapillusheeft een relatiefongevoelige periode vandecember tot
april (fig.8.8).

110
so
Conen.•*100t

Fig. 8.8 Seizoensvariatie indegevoeligheid van 2soorten gastropoden bij
expositie aanBP 1002gedurende 1uur.Naar Crapp (1970).
Baker 4Crapp (1971)veronderstellen dat degevonden seizoensafhankelijke fluktuaties ingevoeligheid voor dispergenten degevolgen vanhet chemisch schoonmaken van derotskusten niet beïnvloeden.
Bijdemollusk Gibbula umbilicalis zou degevoeligheid voor dispergenten
meermet debroedcyclus danmet de temperatuurtolerantiegerelateerd zijn (Nelson-Smith 1972). Demollusk Patella vulgaris vertoont bovendien een dagelijke
ritmiek u/atbetreftdegevoeligheid voor dispergenten: 'snachtszijn deze
dieren gevoeliger danoverdag (Crapp 1971 e ).
Overigens neemt bijhogere temperaturen detoxiciteit vandedispergent over
het algemeen toe (Nagell,Notini &Grahn 1974).
Ecosysteem experimenten
Inlaboratoriumexperimenten met een duur van 10dagenwordt indoorstroomsystemenhet effekt vanmechanisch inzeewater gemengde Prudhoe ruwe olieen
met Corexit 9527gedispergeerde Prudhoe ruweolie (verhouding 1:20) op demortaliteit endevoedselopname vandegarnaal Pandalus danaebepaald (Anderson
et al.-1979). Gedurende deherfst enwinter bestaat weinig verschil tussen

effekten van concentraties mrscbanjnc'~*r-nchemi'"•;•'•!":Oc'di'T-'--^'••'•""dcrv'weoJi°. In
de lente en zomer zijn voor dezelfde effekten dubbel zohu'ieconcentrâtiec
met Corexit gedispergeerde oJisnodig.Deï-Cc,.~«i/aard«rio;;;•;;..;;.T..-4 tiu:>enzijn
voor mechanisch gedispergeerde ruwe olie 1tot 4ppm,voor;netCorexJd qedispergeerde olie 2.5 tot 8ppm.Dezelfde experimenten uitgevoerd met BP 1100
WD leidden tot vergelijkbare resultaten.Gekonkiudeerd wordt datde chemisch
gedispergeerde ruwe olieeven tothalf zo toxisch isalsdemechanischgedispergeerde olie opbasis van de concentratie olie inhet water.De verklaring
hiervan moet mogelijk gezocht worden inde afgenomen concentraties zeer toxische
aromaten als benzeen ende toegenomen concentraties,minder toxische,relatief
onoplosbare,voornamelijk verzadigde,koolwaterstoffen door toevoeging vande
dispergent. De aanwezigheid van Corexit 9527doet deconcentrât";;-.:opgeloste
verzadigde komponenten inhet water toenemen van 2tot 33%.Deafname vande
concentratie benzeen na toediening van Corexit 9527ismogelijk een gevolg van
de door deoppervlakte vergroting toegenomen verdamping v:»nhengen vanuit de
oiiedruppels.
Indeze experimenten bleker:concentratieskoolwaterstoffen ver benenden de
lethale concentraties de voedseiopname van Pandalus te remmen (fig.8.9).
Concentraties Corexit 9527,die tienmaal hoger zijn dan indechemischegedispergeerde olie bleken geen effekten opde voedseiopname tehebben.Gekonkiudeerd werd datmechanisch gedispergeerde olieminder sterk de voedseiopname
remt danmet Corexit gedispergeerde olie.Vergelijking van de olieconcentraties
die tot verminderde voedseiopname bijPandalus leidenmet inhet veld gemeten
concentraties olie,leidden tot dekonklusie dat reduktievan voedseiopname
door Pandalus enmogelijk ook door andere crustaceeën indeveldsituatie na
olierampen,waar concentraties olie vanmaximaal 0,2 tot 0,3 ppm wordengemeten,niet uit tesluiten is (Grahl-Nielson etal.1977,1.978;Wolfe 1978).
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Fig. 8.9 Effekt vanconcentratie olie inhet water opdeconsumptie van
schelpdiervlees door degarnaal Pandalus danae.Dedikke vertikale
streep betekent expositie aan 0,5 ppm Corexit 9527. De getrokken
lijn staat voor mechanisch gedispergeerde Prudhoe ruweolie;degestippelde lijnvoor chemisch (metCorexit 9527)gedispergeerde ruwe
olie.Deduur vanhet experiment is10dagen,waarin 3tot 5voederperioden zijn verwerkt.Naar Anderson etal. (1979).
Veldexperimenten
Inveel kortdurende laboratoriumexperimenten wordt detestdieren eenmogelijkheid tot ongestoord herstel geboden. Indeveldsituatie leidt een -eenmaal
door sublethale concentraties veroorzaakte -verminderde konditie vanmollusken echter tot loslaten vanderotsen en vervolgens tenprooi vallen aan
meeuwen (Nelson-Smith 1977). Eenzelfde verschijnsel werd gekonstateerd bij
slakken diena het overleven vaneen expositie van 24uur aanBP 1002inhun
habitat werden teruggebracht en4maanden later stierven naeeneven lange
groeistilstand (Perkins 1970).

Door !éveil ü.976)wei-deen ve!dexpörimênt nitoev.ie.-d -~t' ;••:;:-nr-nK:.r;enin
Zuid Wales,waarbij op /andplaten ir;derjet.ijzoneK^wai'.:.-.iwe'ji-e,1;'"LIGOX
en kombinaties van beiden indeverhuudina 1:1 t;--. \>. 1 -J-::Ï-\.. • • :/..•••••::••.'.. De
dichtheid vanArenicoiamarina (iniedpiei) ^erti vervolgens be'v....'dd.m.v,.teilen
van de faeceshoopjes.De relatie tussen aantal FaeceshoopJOG enaantal aanwezige^ jnarinawas 1:1.Eenmalige toediening van zowel Ku',::a:d ;.\>weülir of
BP 1100X alsmet BP 1100X gedispergeerde ruwe olie inverhotid.ine i.:iot 5:1
(steeds inconcentraties van 0,2 liter per m 2 ) inaori.1-me.i leiddesteedstot
eenzelfde resultaat:snelle afname van dedichtheid vanA.marina met 20tot
2'/'ó.Na 1maand was ophet proefqebied besproeid met BP IIBOXd-dichtheid
weer normaal.Herhaalde toediening van zowel Kuwait ruweolied-;BP iJdOX als
chemisch gedispergeerde ruwe olie leidde na à achtereenvolgende'".'j/etv-iüuandelijksebesproeiingen tot uitsterven van de oorspronkelijke poema'':evan A.marina
met een dichtheid van 80tot 1ÜUdieren perrn2.
Door Crapp,Withers& Sulivan (1971)wordt eveneens een ve1dexperïinentbeschreven waarbijde effekten vanbesproeiing van een zandig wa<imet BP 1.0Ü2op
de dichtheid van Arenicoia inarinewerden bepaald. Een dag na de besproeiing
bevonden zich geen faeceshoopjes meer ophet wadoppervlak enuitspitten van
het sediment na4dagen wees uit.dat ergeen A.marina meer aanwezig waren.Na
1maand herstelde zich dedichtheid van 40dieren per m 2 .
Door Baker et al. (1979)worden een serie veldexperimenten beschreven waarbijForties ruwe olie,BP .1100WD ofeen kombmatie vanbeide komponentenaan
een rotskust enaan zand-en slikplaten werd toegediend. Dekombinatiesvan
olie endispergent werden intwee vormen uitgevoerd: sproeien met olie vlak na
het droogvallen van degetijzone gevolgd door sproeien met dispergent vlak voor
het water opnieuw degetijzone zal bedekken en toediening van een voorafgemengde hoeveelheid oliemet dispergent.Het veldexperiment werd injuliuitgevoerd op eenmatig geëxporteerde rotskust en op eenmeer beschutte rotskust,
waarbijgedurende 7achtereenvolgende fW-perioden olie,dispergent ofolieen
vervolgens dispergent opgebiedjes van ieder 2m 2 werd gesproeid. Per 2m2
wordt 2.75 liter olie en/of 2.5 liter dispergent gebruikt.Dedispergent is
voorverdund met zeewater ineen verhouding van 1:20.
Dichtheidsbepalingen vanbenthosorganismen opdezeproefgebieden werdengedurende 3maanden uitgevoerd. Gekonk.ludeerdwerd dat geen van de behandelingen
dedichtheid van zeepokken (Chthamalusspp.,Balanus balanoides enElro.ini.us
modestus)had beïnvloed. Dedichtheid van Patella enkleine alikruiken is tijdelijk,gedurende 2tot6weken,gereduceerd, waarbijdebehandeling met olie
ofmet olie plusdispergent totgrotere redukties leidde dan toediening van
dispergent alleen (fig. 8.10).Herkolonisatie werd toegeschreven aanmigratievanuitniet-vervuildegebieden.
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Fig.8.10 Effekt vanbesproeiing metForties ruweolie (0)-2.751per 2m 2 ,
met BP 1100WD (D)-2.5 1per 2m 2 enbesproeiing metoliegevolgd
doorbesproeiing met dispergent (0+D)ophetprocentuele voorkomen
van Patella's (I)enjonge Alikruiken (II)in 100 kleine veldjes
vanhet proefgebied opderotskust.Naar Baker etal. (1979).
Hetzelfde veldexperimentuitgevoerd opeen relatiefslikkige getijplaat,waar
dewaterspiegel met LWaanhet sedimentoppervlak blijft staan enopeenrelatiefzandig,goed percolerend wadsediment leidde tot devolgendekonklusies.
De dichtheid van.dedominante benthossoort Arenicola marina blijkt noch door
toediening van0,3 liter olieperm 2 noch door 0,13 1dispergent perm 2 beïnvloed teworden.

Veldonderzoek r.a:;' ~:e '-•••••
vanhetgehT> - \
organismen zij-i C!j^~:-\:vi--":,

De stranding var.de"'îorreyCanyon"'inï.'iaar-:,i.?6'.7voor dountiedsezuidkust
leiddetotdestranding van14,000tun v.ji/weerdeKuwait ruweoiie over 150km
kustlijn. Tijdensseboonmaakaktiesisde^a olie met ID.000tonrelatief toxische
1 -generatie dispergenten, voornamelijkBP1002.O Ddekust berrtreden.Enorme
sterfte vanbenthosoprotskusten,zanciiqeqefijgebisdenenstickige baaien
wordt vermeld (Smith 1970). Dezs sterfte werd vooral toegeschreven aande
toxische eigenschappen vandevaak inonverdunde vorm toegediende dispergenten.
De olie zelfheeft echter ooku/eltotsterfte onder schaalhorensenzeepokken
geleid.OpzwaarmetBP1002behandelde plaatsen heeftdeherstelperiodetot
ruim 10jaar inbeslag genomen,herstelvanslechts licht metdispergentenbehandelde geexponeerde rotskusten duurde 5tot8jaar,.Deze langeherstelperiode
lag niet direkt aandelangdurige effekten vandedispergenten alswelaande
zich traag instellende uiteindelijkebalansvandeze dcnr,de'-oordispergenten
zeer gevoelige,schaalhorens gedomineerde levensgemeenschap (Southward &Southward 1978;Nelson-Smith 1978). ÛoWingebieden benedendetW-lijn zijninde
nabijheid vandemetdispergenten behandelde kustzone door duikersgroteaantallen dode krabben,molluskenenstekelhuidigen aangetroffen (Nelson-Smith
1978).
Uitdegevolgen vandechemische bestrijding vandegestrande ruweolieuit
detanker "Chryssi P.Goulandris"injanuari 1967blijktdatschaars gebruik
van1-generatie dispergenten gevolgd door intensiefwegspoelen vandegevormdeemulsie naarzeetoeniet totzware effekten opbenthosvaneenrotskust
hoeft teleiden. Indiendeschaalhorens dezebehandeling overleven,zodat deze
degroene algenblijven reduceren,isdeherstelperiode 2à3jaar.Bijtoenemend gebruik vandispergenten wordendeoverblijvende populaties herbivoren
tegering omdealgentebeteugelenenbijzware dispergentbehandeling,gevolgd door afsterven vandeschaalhorens (Patella),mossels (Mytilus)»zeepokken
(Balanus)enhetwegvoeren vanalikruiken zalnadeinvasievangroeneen
bruine algenhetherstel 5tot7jaar duren.Hetzijn vooral deze veranderde
konditiesdiedelevenskansen vandelarven vanbenthosorganismennahet
settlement verkleinen (Crapp 1971).
Indezich sinds I960ontwikkelde oliehaven Milford HavenaandeZWkust
vanWales,wordtdeoliealgedurende 15jaar chemisch bestreden,waarbijin
deeerste helft vandezeperiodeBP1002isgebruikt.Speciaal uitgeruste vaartuigenmetgetraind personeel besproeien zemogelijk denogdrijvendeolielagen,maarookdegestrande olie.Deze diepe,rotsachtige baai wordt door
eensterke getijwerking inkorte tijd ververst,terwijlhetgrote getijvolume
endesterke stroming dechemisch bentx-sdenç':-:';r;-">-zolie snel vandekust
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afvoeren.Uit veldstudies werd duidelijk dathetbenthos op rotskusten met
uitzondering van 1gastrópodensoort geen aanwijsbare achteruitgang 'vertoont
(Crapp 1971 d ; Nelson-Smith 1978).
Bijeen rampmetdeolietanker "Palva" inmei 1969indeOostzee leiddede
chemische bestrijding inkombinatiemet het verbranden vangestrande olie tot
schade aan debenthische fauna van debovenste getijzone. Inaugustus 1969zijn
3 algemeen voorkomende crustaceeënnog niet teruggekeerd, in 1970heeft deze
rekolonisatie welplaatsgevonden (Leppakoski 1973).
Toen de Iranese ruwe olie,zowel dedrijvende alsdegestrande,afkomstig van
een olietanker bijdekust vanNoorwegen in februari 1976chemisch gedispergeerd werd, leidde ditna een derde dispergentbehandeling tot eenenorme toename van aromaten indeweefsels vanschaalhorens enalikruiken (Grahl-Nielsen
etal. 1978).
Spaarzaak gebruik vandedispergenten BP 1100X enBP 1100WD (resp.opolieenwaterbasis)bijdebestrijding van degestrande lichte olievan de"Amoco
Cadiz" inmaart 1978opdeBretonse kusten,gevolgd door eennabehandeling met
hoge-druk waterspuiten blijkt niet tot grote direkte schade aanbenthosorganismengeleid tehebben (Chassé &Morvan 1978).
8.5.3 Biologische methoden
Effekten opbenthosorganismen vandebiologische bestrijding van drijvende of
gestrande olie zijn inde literatuur niet beschreven.
8.6 Effekten op vissen
8.6.1 Mechanische methoden
Effekten vanmechanische oliebestrijdingsbethoden opviseieren,-larven en
adulte vissen zijn indeliteratuur niet beschreven.Bijhetmechanisch verwijderen vandrijvende olielagen zullen effekten opdeze organismen ook niet te
verwachten zijn.Mechanische verwijdering vangestrande olieopzandige/slikkigegetijgebieden kan effekten opvislarven endedichtheid van devoedselorganismen voorbodemvissen.
8.6.2 Fysisch-chemische methoden
8.6.2.1 Laboratoriumexperimenten
Effekten
Het effekt van absorberende middelen op vislarven wordt ineen laboratoriumexperiment van Lönning &Hagstrom (1978)beschreven.Deabsorbent "Oil-Killer"
(eenplastic olieabsorberend materiaal)heeft afzonderlijk geen effekt opde

levensvatbaarheid enhet gedraq van pasuitgekomen larven van debot (P!atichthys flesus)en de schol (Pleuronectes platessa). Ekofisk ruwe olie aldan
niet inkombinatie met deze absorbent leidt echter wei tot een kleinere levensvatbaarheid van dezeplatvislarven,.
Een enkel veldexperiment,waarbijdeeffekten op vissen vanmet oleophiel
zand bezonken getopte Kuwait ruweoliewerden bepaald,wordtbeschreven (Rijkswaterstaat 1970). Vissen die binnen 1week na het bezinken van deolie indit
gebied gevangen werden,vertoonden besmeuringen met olie en/ofolieachtig zand,
waarbijdeoliegeur na schoonmaken met water verdween.Na 3weken werden in
dit gebied geen met olie besmeurde vissen meer gevangen,welwerden toteen
jaar nadit experiment oliedruppels in vissenmagen aangetroffen (zie 8.5.2.2).
Effekten van dispergenten op vissen inverschillende levensstadia zijnin
laboratoriumexperimenten onderzocht,terwijl eenenkel gegeven uit veldonderzoek naolierampen afkomstigis.
Direkte sterfte
DeLCcp-waarden van denon-ionische oppervlakte-aktieve komponent enhet
oplosmiddel uit het 1 generatie dispergeermiddel BP 1002worden voor een
aantal vissoorten in tabel 8.24 vermeld.
label 8.24 LC „-waarden van deoppervlakte-aktieve komponent enhetoplosmiddel van BP 1002.

LC

(96uur)inppm

DU

soort
organisme

nonylphenole thoxylaat
6-8°C

Clupeaharengus
larvevan6-7 dagen
fhflrinpl
Gadusmorrhua
(kabeljauw)
Pleuronectus flesus
(bot)

15-17°C

oplosmiddel

auteur

8°C

10

-

2-3

6

2.5

-

Swedmarket al.
1971

-

3

_

Swedmarketal.
1971

Wilson, 1977
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Bijeen blootstelling gedurende 96uur leidden enkele ppm reeds totsterfte.
DoorMarchetti (1965)werd aangetoond dat desamenstelling van deoppervlakteaktieve stof van groot belang isvoor de toxiciteit, l/oordegoudvis (Carassius
auratus)varieerde deLCSf,-waarde bij6uur expositie van 6tot 2500ppn

afhan-

'50

kelijk van de verhouding ethyleenoxide ennonylphenol.
De sterfte door dispergenten zonder toevoeging van olie isineen grootaantalexperimenten onderzocht (tabel 8.25).
Meestal werd dedoor door hartstilstand vooraf gegaan door eenperiode vangedeeltelijk reversibele narcose (Wilson 1977). Ook voor vissen geldt dat I e generatie dispergenten toxischer zijn dan 2"-generatiedispergenten.
Ineen aantal andere experimenten zijn deLCsn-waarden vankombinatiesvan
dispergenten met oliebepaald. Tabel 8.26 toont resultaten van experimenten
met chemisch gedispergeerde olie,waarbijook deeffekten vandedispergent en
vanmechanisch gedispergeerde olie worden vermeld.
Tabel 8.26 fCc„-waarden vanmet Corex.it gedispergeerde olissooiî.en,vande
dispergent en vanmechanisch gedispergeerde olie voorGadusmorrhua
en Pleuronectes flesus. Naar Swedmark etal. (1973).

LC 5 „ waarde (96uur)inppm
Corexit 7664
A.Corexit 7664
B. Corexit 7664+dieselolie (1:1)

Gadus morrhua
(kabeljauw)

130
70

C.Corexit 7664+zware
stookolie (1:1)

140

D.Corexit 7664+Oman
ruwe olie (1:1)

120

E.mechanisch gedispergeerde
Omanruwe

>1000

F.Corexit 8666

> 940

G.Corexit 8666 +dieselolie (1:1)

Pleuronectes flesus
(bot)

750

60

Gekonkludeerd werd dat bijmet Corexit 7664gedispergeerde Oman ruweolie,de
dispergent devoornaamste toxikant is (vergelijk A,Den E ) .Bijmet Corexit
8666gedispergeerde dieselolie lijkt echter detoxiciteit voor een belangrijk
deelaan dedieselolie danwelaaneenmogelijk optreden van synergistische

-Mi-

ef fekten temoeten worden toegeschreven (vergelijk FenG ) .
Doe&Wells (1978)qeven eveneens resultaten vanexperimenten,waarbijde
LCsn-u/aarden van dispergenten enmet dispergenten gedispergeerde No.2 stookolie (1:1)op jonge regenboogforellen u/ordenbepaald (tabel 8.27).
f
Tabel 8.27 LCsr)-waarden (96uur)inppm van dispergenten endispergent -No.2
stookolie mengsels (1:1)voor jonge regenboogforellen. Naar Doe&
Wells (1978).

dispergent
BP 100X

2500

dispergent +No.2
(1:1)

230
100-300

Corexit 8666

25.000

Corexit 9527

170

50

>1800

130

DrewChemical OSE71

1800

180

DrewChemical OSE 72

1100

110

Oilsperse 43

1000

110

Sugee & 2

9000

130

Corexit 7664

700

80

Corexit 9517

240

52

1600

80

420

150

60

70

10%verdunning

Linco6
ShellDispersant LTX
Synperonic OSD 20

stookolie!

Verondersteld wordt dat deoliesoort alleen ofsynergistisch met bepaalde komponenten uit dedispergent vooral verantwoordelijk isvoor detoxiciteit van
hetmengsel.
Door Kühnhold (1972)wordt een experiment beschreven,waarbij1dag oude
larven van deharing (Clupea harengus)blootgesteld werden aan Iranese ruwe
olie,Corexit 7664enmengsels van beide komponenten (fig. 8.11). Gekonkludeerd
werd dat demet Corexit 7664gedispergeerde ruwe oliemeer direkt toxisch is
danmechanisch gedispergeerde ruwe olio.f.e?iendeminimale toxiciteit van
Corexit 7664indegeteste concentraties worden synergistische effekten gesuggereerd. Mogelijk kwamen deoliekomponenten na chemische dispersie meer beschikbaar voor opname door vissen.

3 58-

LC50
10Ch
(uren)

10-

-r~
10

10z

103

104 ppm
Iranese ruwe olie

Fig. 8.11 LCsn-waarden van Iranese ruwe olie,Corexit 7664enmet Corexit
7664gedisperqeerde olio op haringlarvenmet een leeftijd van 1dag.
1:oplossing van Corexit 7664; 2:dispersie van Iranese ruweolie;
3:dispersie van Iranese ruwe olie+ 10ppm Corexit 7664;4:dispersie van Iranese ruweolie+ 100ppm Corexit 7664.Naar Kühnhold (1972)
Linden (1976)beschrijft eenexperiment,waarbijbevruchte eieren van haring
(Clupea harengus)aanmechanisch dan wel chemisch gedispergeerde Venezuelaanse
ruwe olie werden blootgesteld (tabel 8.28). De toxiciteit van deolienam bij
chemisch dispergeren vooral met Finasol SC sterk toe.Ook de2-generatiedispergenten (Finasol 05R„ enBP 1100X)inkombinatiemet de ruweolie dedenhet
uitkomstpercentage vandeeieren sterk verminderen.Desterfte van dejuist
uitgekomen larven werd echter niet sterk door het aldanniet chemischgedispergeerd zijn van deolie beïnvloed.
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Tabel8.28 Effekt vanmechanisch ofchemisch gedispergeerde Venezuelaanseruwe
olieophetpercentage uitgekomen bevruchte haringeieren enhet
percentage sterftevandelarvenna24tot48uurindetestoplossing. Naar Linden (1976).
nietuitgekomen
eieren
(%)

sterftelarven
na24-48uur
(%)

testoplossing

conc.
(ppm)

ruweolie

100

8

9

1000

9

11

10000

16

5

0,25

6

7

30

4

ruweolie+
FinasolSC

2,5

100

25
ruweolie+
FinasolOSR
(2:1)

2

15-

25

13

13

250

61

1

2,5
l

3

9

25

11

8

250

55

15

Â

0

0

B

2

1

ruweolie+
BP 1100X
(2:1)

2,5

kontrole

Groeienontwikkeling
Wilson (1972)vermeldtdatbijlaboratoriumexperimenten deexpositievan
scholeierénen-larven (Pleuronectes platessa)aansublethale concentraties
BP1002toteenabnormaleofuitgestelde ontwikkelingkanleiden (tabel 8.29).
Tabel8.29 Uitkomstpercentagevanscholeierénenpercentage voedselzoekendeen
metamorfoserende schollarven (Pleuronectes platessa)naexpositie
gedurende resp.96en48uuraanconcentratieBP1002.NaarWilson
(1972).
embryo's(96uurexpositie)
voedselzoeken
%

conc.ppm
BP1002

larven(48uurexpositie)

gerneta%

voedselzoekend
%

gemetamor%

0

83

62

49

83

74

2.5

62

28

19

70

61

5.0

47

14

8

52

45

10.0

5

0

0

9

5

n=200

n=300

-340-

Het uitkomstpercentage vandescholeieren wasbijalle concentraties sterk verlaagd. Veel uitgekomen schollarven vertoonden scheefgroeiende rug-enstaartskeletten.Mogelijk isdit een vrijaspecifieke reaktie op belemmerde gasuitwisseling door hetchorion van het ei,welkeeveneens optreedt na besmetting
met ruwe olie ofeen hogebacteriële contaminatie van deeieren (Kühnhold 1969).
Deze abnormaliteit indeskeletontwikkeling verhindert deschollarven zichop
een normale wijze te voeden.Wilson (1977)stelde vast dat inveel gevallen
de vislarven weefselschade aan de epidermis van destaart vertonen,mogelijk
door deinwerking van fenolen ennaphthenen.
Blootstelling gedurende 48uur aan een concentratie BP 1002van 7.5 ppm,
waardoor 10?óvan deschollarven stierven,verhinderde deoverlevenden nietom
30dagen later zonder afwijkingen tegelijk met onbehandelde larven temetamorfoseren,terwijl ookgeen verschillen in lengte,gewicht en pigmentatiewerden
gekonstateerd (Wilson 1972).
Wilson (1976)konstateerde inexperimenten datexpositie vanzichontwikkelendeembryo's van haring (Clupea harenqus), schol (Pleuronectes platessa)en
tong (Soleasolea)gedurende 100uur aan concentraties BP 1002enFinasol ESK
van 10ppm tot abnormale celdelingen enceldifferentiatie,tot reduktie in
hartslagfrequentie, tot abnormale oogpigmentie, tot een verminderde groeisnelheid en verminderd uitkomstsuksesleidde.Expositie aan 5ppm van deze 1generatie dispergenten leidde tot abnormale buigingen indewervelkolom,waardoor het suksesvol voedselzoeken belemmerd werd.
Corexit 7664,een 2-generatie dispergent,veroorzaakte ook bijconcentraties van 5000ppm geen aanwijsbare effekten indeontwikkeling (Wilson 1976).
Linden (1976)vergeleek inexperimenten desublethale effekten vanmechanisch ofchemisch gedispergeerde Venezuelaanse ruweolieopde ontogenetische
ontwikkeling vandeharing (Clupea harengus) (tabel 8.30). Sublethale effekten
alsuitgestelde ontwikkeling kunnen riskant zijn voor vissenwaarvan delarven afhankelijk zijn vaneen speciaal voedselaanbod ineen specifieketijdsperiode.
Haringlarven die zich alsembryo's indegeteste oplossingen hadden ontwikkeld, vertoonden 24tot 48uur nauitkomst van deeieren signifikante verschillen in lengte (fig. 8.12).
Lönning &Falk-Petersen (1978)bestudeerden deeffekten vaneen aantaldispergenten (2 en 3-generatie)opeieren en larven vandekabeljauw Gadusmorhua
en deschol Pleuronectes platessa (tabel 8.31).
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fabel 8.30 Effekten van mechanisch enchemisch gedispergeerde Venezuelaanse
ruwe olie opdeontogenie enhetuitkomstpercentage vanharinglarven enopdeontwikkeling vandejuist uitgekomen haringlarven
(Clupea harengus) na24tot4 8uurindezelfde testoplossing. Naar
Linden ( 1 9 7 6 ) .
uitkomst
(%)

abnormale ontwikkelingvan
larvenna 24-48
uur (%)

conc.
(ppm)

ruweolie

100

0

0

92

65

1000

2

0

91

76

10000

3

16

74

69

0,25

3

3

94

59

2,5

1

0

70

67

25

5

95

0

2,5

0

-

98

31

25

5

10

87

73

250

13

19

39

37

ruweolie
+
BP 1002
(2:1)

2,5

0

—

97

79

25

2

14

89

80

250

5

15

45

29

Kontrole

A

0

0

100

0

B

0

0

98

1

ruweolie
+
Finasol SC

ruweolie
+
FinasolOSR.
(2:1)

celdeling
zonder
differentiatie
(%)

embryo'smet
defekten
(%)

testoplossing

—

ruwe olie +
Finasol 0SR 2
25ppm

n=30
ruwe olie +
Finasol SC
2.5ppm

ruwe'olie+
BP 1000X
25ppm

L

_L

_i

L

J_

J
8mm

Fig. 8.12 Lengteverdeling vanharinglarven,gemeten 24tot48uur na uitkomen
vanhet eidat zichindetestoplossing heeft ontwikkeld; n=aantal
larven inieder experiment.Naar Linden (1976).

-342Tabel 8.31 Effekten van dispergenten opeieren en larven vandekabeljauw (Gadus
morhua)en deschol (Pleuronectesplatessa).Met *aangeduide dispergenten zijn 3-generatie dispergenten;
ling;

betekent normaleontwikke-

abnormaleontwikkeling endegeneratieve inaktivatie;

+ - alle testdieren dood. Naar Lönning &Falk-Petersen (1978).

:onc.
(ppm)

kabeljouw
(Gadua morhua)
ontwikkelingvannet
bevruchteeieren

ontwikkelingvan
9dagenoudeembryo's

dag
0 12468 101421

dag
0 12468 101421

Control
Corexit7664

1000
100
10
1

XCorexit9527

1000
100
10
1

mCorexit9600

1000
100
10
1

BP-1100X

1000
100
10
1

xBP-1100WD

1000
100
10
1

Finasol
0SR„

1000
100
10
1

Finasol
OSR

1000
100
10
1
1000

Finasol
OSR,

100
10
!

+

Schol
(Pleuronectesplateau«)
Ontwikkelingvan7
dagenoudeembryo's
dag
0 12468 101421
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Deconcentraten Corexit 9527, Finasol 0SR3 en0SR7 veroorzaakten demeesteeffekten,hetgeen mogelijk gekorreleerd ismet deoplosbaarheid inwater.Concentratiesvan 1ppm gedurende 24uur leidden toteen abnormale ontwikkeling van
kort tevoren bevruchte kabeljauweieren. De vroegste ontwikkelingsstadia van
viseieren zijn bijzonder gevoelig voor dispergenten,terwijl nade gastrulatie
degevoeligheid afneemt.Na deabsorptie van dedooierzakmaken de vislarven
opnieuw eenperiodedoor vangrote gevoeligheid (Löning &Falk-Petersen 1978).
Fysiologische effekten
Inlaboratoriumexperimenten namen Schmid&Maun (1961)waar dat eenoppervlakte-aktieve stof (dodecylbenzeensulfonaat) inconcentraties van 0,5 tot 10
ppm bij forellen tot erosie van het kieuwepitheel en destruktie vanslijmcellen
leidde.Oliedruppels ontstaan door chemisch dispergeren enomringd dooreen
laagje polaire oppervlakte-aktieve molekulen zullen beter oponbeschermde, slijmerige oppervlakten alskieuwen hechten danmechanisch gedispergeerde oliedruppels.Door veranderingen vanmembraanpermeabiliteit kunnen dan effekten
op respiratie,osmoregulatie engasuitwisseling ontstaan (Nelson-Smith 1972).
Ineenlaboratoriumexperiment werden de effekten vaneenaantal dispergenten
opdehartslag van regenboogforel (Salmoqairdneri)bepaald (Kiceniuk, Penrose
& Squires 1978)(tabel 8.32).
Tabel 8.32 Laagste concentratie dispergent,die bijeen expositie van 10minuten vertraging van dehartslag met 2slagen perminuut veroorzaakt
bijde regenboogforel. Tevens vermelding van deLC^g-waardenvan
dedispergenten.NaarKiceniuk, Penrose &Squires (1978).

dispergent

vertraging hartslag
(ppm)

aantal
dieren

LC

50
(ppm)

Oilsperse 43

81

750- 1300

8

Corexit 8666

900

6400-39.000

4

720- 1300

14

2100- 2900

10

Corexit 7664
BP 1100X
Synperonic0SD„
Su-Gee2
Actusol
Duosol

8,1
78

9,2
77

1.6
12

51-

76

18

7500-10.000

7

14

15

13

15
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Deze dispergenten bevatten alleen non-ionische oppervlakte-aktieve stoffen,
meestal ineen oplossing van koolwaterstoffen. Verondersteld werd dat dezeoppervlakte-aktieve stoffen steedsdeeffekten veroorzaakten. Tussen demate
waarin een dispergent dehartslag vertraagt endeLC.-waarde bestond een duidelijke correlatie.Na afloop van detestperiode verdween het effekt opde
hartslag binnen 5minuten,hetgeen opeen reversibele bindingwijst.
Swedmark et al. (1973)konstateerden dat Corexit 8666bijdebot (Platichthys flesus)debeweging vanhet operculum verhindert,zoals ook gebeurt bij
hogeconcentraties partikels inhetwater.
Gedrag
Wilson (1970)konstateeerde dat concentraties tot 10ppmBP 1002bijschollarven (Pleuronectes platessa)tot verstoring vande fototaxisenhet vermogen
om zichaktief tevoeden leidden.
Portmann &Conner (1968)stelden inexperimenten effekten vast van 1-en
2 -generatie dispergenten al danniet inkombinatiemet olie,terwijl ook de
effekten vanmechanisch gedispergeerde ruwe olie opdebewegingsaktiviteit van
dekabeljauw werden bepaald (tabel 8.33).
Opname,opslag enmetabolisatie
Granmo&Kollberg (1976)beschrijven deopname vandenon-ionische oppervlakte-aktieve stofnonylphenolethoxylaat insublethale concentraties van 5ppm
door dekabeljauw (Gadus morhua). Deopname vond hoofdzakelijk via de kieuwen
plaats,terwijl resorptie vanuit dedarm een onbelangrijke factor was.Viade
bloedbaan werd deopgenomen verbinding snel door het lichaam verspreid, zodat
na 8uur inde lever concentraties van 500en indegalblaas van4000ppm werden
aangetroffen. Bijdeexkretie vandeze verbinding vervulden denieren,maar
ook dekieuwen een belangrijke funktie.
Uit laboratoriumexperimenten zijn synergistische effekten bekend,wanneer
oppervlakte-aktieve verbindingen insublethale concentraties deel uitmaken van
een testoplossing met andere toxische stoffen. Sublethale concentratiesoppervlakte-aktieve stoffen verdubbelden desnelheid,waarmee fenol uit het water
werd opgenomen door karpers (Mann 1962).Dezelfde concentraties verminderden
deweerstand vandeAmerikaanse minnow voor insecticiden met 50?ó(Solon,Linger
& Nair 1969).Mogelijk kunnen dispergenten opeen vergelijkbare wijzede
toxische effekten vanoliekomponentenbeïnvloeden.
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Tabel8.33 Effekt vaneen oppervlakte-aktieve stof,diverse dispergenten en
chemisch ofmechanisch gedispergeerde olieopdebeu/egingsaktiviteit van dekabeljauw (Gadusmorhua). Naar Portmann &Conner (1968),

EC5Q (96uur)inppm
testoplossing

verhoogde aktiviteit

verlaagde aktiviteit

oppervlakte
aktieve stof:
nonylphenol
ethoxylaat
dispergenten:
Finasol SC

26

BP1100

40

100

BerolTL 188

50

•100

Finasol 0SR?
BP 1100X

143
288

BerolTL 198

525

PolyclensTS.

350

608

Corexit 7664

_50_

.122.

Corexit 7664
+
lichte diesel
(1:9)

25

25

Corexit 7664
+
stookolie No.4
(1:1)

100

250

Corexit 7664
+
Oman ruweolie
(1:1)

50

50

Oman ruweolie

350

'350

>940

_>940_

Corexit 8666
Corexit 8666
+
lichte diesel
(1:9)

25
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Taktoren,bepalend voor deeffekten
Effekten van dispergenten opchemisch gedispergeerde olie zijn sterkafhankelijk van een aantal faktoren.
Soort organisme
Wilson (1972)bepaalde ineenexperiment derelatieve gevoeligheid vande
larven vaneen aantal vissoorten voorBP 1002 (fig. 8.13).

IC80

IOC(ur«n)

10'

vo-

04+K>

tO

tOOppm
•P1W*

Fig. 8.13 Relatieve toxiciteit vanBP 1002voor vislarven.l=haring; 2=tongschar; 3=sardien;4=schol; 5=tong;6=schelvis.NaarWilson (1972).
Vandejuist uitgekomen larven bleken haringlarven hetmeest resistent,platvis- en sardienlarven minder resistent en larven vandeschelvis het meestgevoelig.Ook voor Corexit 7664bleek haring eenminder gevoelig organisme dan
platvissoorten (scholen tong).
Ontwikkelingsstadium
Inhet algemeen zijn verschillen ingevoeligheid tussen larven vanverschillendesoorten visgeringer dan verschillen ingevoeligheid tussen verschillende
ontwikkelingsstadia.
Marchetti (1965)konkludeerde dat eennon-ionische oppervlakte-aktieve stof
bijeenexpositie van 6uur eneenconcentratie van42ppmdodelijk isvoor
juist uitgekomen larven van forellen. Tijdens deperiodewaarin de vislarve
vanhet dooierzakstadium overschakelt ophet aktiefvoedselzoeken,isdeze
lethale concentratie echter slechts 2ppm.
Wilson (1972)steldevast dat zich ontwikkelende embryo's inhet chorion veel
resistenter zijntegen dispergenten danvislarven.DeLCsn-waarden voor 100uur
bijBP1002 isvoor scholeieren meer dan 20ppm.Demeest gevoelige periodevan
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het ei ligt voor degastrulatie.Nahet uitkomen van heteizijn de vislarven
tijdensdeperiode waarin dooierzak uitgeput raakt enovergeschakeld moetwordenop zelfvoedselzoeken het meest,gevoelig (Tig. 8.14).

Fig.8.14 Effektenvan BP 100"2alsL C 5 Q (100uur)opvislarven indiverse ontwikkelingsstadia; .=schol;o=tong;x=haring.NaarWilson (1972),
Ditzelfde patroon vangevoeligheid tijdens deontwikkeling doet zichook voor
bijblootstelling aanFinasol ESK enCorexit 7664 (Wilson 1977). VolgensPortmann&Conner (1968)zijn detoxische waarden vandispergenten voor vislarven
slechtsweinig lager dan voor jonge vissen (O-groep).
Behalvehetontwikkelingsstadium isook dekonditiewaarin delarvenverkeren vangroot belang voor degevoeligheid vandispergenten.Hongeren vergroot
degevoeligheid van schollarven voor BP 1002enFinasol ESK (Wilson 1977)(fig.
8.15).

LC 50,001
(uren)

01

tooppm
Fig.8.15 Effekt vanhongeren van4b-stadium schollarven (Pleuronectes platessa)opdeLC,p.-waardenvanBP 1002 (..) enFinasol ESK (oo)bij
9.2 °C.NaarWilson (1977).
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Een hogere dichtheid schollarven geeft ook een grotere gevoeligheid van deze
vislarven voor BP 1002 (Wilson 1977). Overigens zal degemiddelde konditie van
de larven indeveldsituatie minder zijn dan inhet laboratorium, waardoor de
toxiciteit van dedispergenten relatiefkleiner zal lijken inhet laboratorium
(Blaxter 1965;Ryland 1966).
Type dispergent
Door Wilson (1972)werden in laboratoriumexperimenten deeffekten vaneen
aantal dispergenten opdelarven vaneen aantal vissoorten bepaald.Figuur
8.16 toont de toxiciteit vanenkele dispergenten opschollarven (stadium 2).
LC 50
(uren)

100-

10

•fcO-

0.1
1.0

—f—

10

10'

103

i O * ppm

Fig.8.16 Toxiciteit van dispergenten voor schollarven (stadium 2 ) ;1=Atlas;
2 =Pentone; 3=Finasol;4 =Hough solv.;5=Slipclean;6=Basol;
7 =BP 1002;8=Corexit 7664; 1,2,3,4metoplosmiddel vankerosine;
5,6 en 7met aromatisch oplosmiddel.NaarWilson (1972).
Uit deze figuur blijkt dat de LCt-p-waardenover 100uur van eenaantal I e generatie dispergenten voor schol (enook voor tong Soleasolea)varieerden van
5 tot 35ppm.Detoxiciteit nam duidelijk toewanneer het oplosmiddel eengroter percentage aromaten bevatte.Corexit 7664,een 2-generatie dispergent met
een geen aromaten bevattend oplosmiddel,isduidelijk veel minder toxisch;de
LC,-n-waarde (100uur)isongeveer 300ppm.
Portmann &Conner (1968)konstateerden dat detoxiciteit vanBP 1002voor
detong (Solea solea)na 24uur sterk isteruggelopen. Indezeperiode vond
een sterke verdamping plaats van de toxische komponenten. Ineenverseoplossing van BP 1002met eenconcentratie van 50ppm wasdesterfte na 24uur100?ó;
ineen 24uur van tevoren bereidde oplossing wasdezesterfte30?ó.
Kühnhold (1972)vermeldt datmechanisch gedispergeerde ruwe olie in 24tot
72uur een groot gedeelte van zijn toxiciteit voorharinglarven verloor,terwijl
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detoxiciteit van demet Corexit 7664gedispergeerde olie indie periodeonveranderd bleef.Demechanisch gedispergeerde olie verzamelde zich inde/e
periodeweer gedeeltelijk aan hetwateroppervlak.
Temperatuur en saliniteit
Hogere temperaturen leiden tot eengrotere gevoeligheid vanjonge scholstadia
(voor demetamorfose)voor dispergenten. Een lichte tendens totgeringere toxiciteit bijlagere saliniteit werd gekonstateerd doorWilson (1977).
8.6.2.2Veldonderzoek na olierampen
Veel commercieel belangrijke vissoorten hebben planktonische eieren enpelagische larven dieeen groot deel vanhun vroege leven alszoöplankton inde
oppervlakkige waterlagen doorbrengen.De gemetamorfoseerde larven van veel platvissoorten vestigen zich in (ondiepe)getijgebieden. Chemische oliebestrijding
zowel opopen water als indegetijzone zal mogelijk tot effekten opdeze
eieren, larven en jonge vissen kunnen leiden.Adulte pelagische vissen zullen
aande inhet water opgeloste enmechanisch ofchemisch gedispergeerde olie
worden blootgesteld, terwijl bodemvissenook aan gesedimenteerdeolieblootstaan.
Veldgegevens over effekten vanmet dispergenten behandelde drijvendeolielagen zijn bekend uit debestrijding met BP 1002van deKuwait ruweolievan
de "Torrey Canyon" in 1967voor dekust van Z-Engeland.Smith (1970)vermeldt
dat na 1maand inhet gebied vandezeoliebestrijdingmeer dan dehelft van
de viseieren dood waren,terwijl zeer weinig larven vandesardien werdenaangetroffen. Zowel deze eieren alsde larven van desardien hebben weinigbeschermende externe lagen en zweven dicht onder het zeeoppervlak. De vangsten
vanadulte vissoorten vertoonde geen grote veranderingen inaantallen,terwijl
ook geen bewijsgeleverd konworden voor een verminderde grootte vanvispopulaties (Clark 1970).
ewijzen vannegatieve effekten vanhet gebruik vanBP 1002gedurende 7jaar
inMilford Haven,Walesop deeiproduktie endemigratie vandeharing inaangrenzende gebieden zijnniet gevonden (Nelson-Smith 1964).
8.6.3 Biologische methoden
Alsnadoliq effekt.vanhot qobruik vnnbioloqischcmethoden unidebiodeqr.tdntie
vanolie teversnellen wordt genoemd dat enkele intermediaire produkten van
demicrobiëleafbraak vanoliekomponenten toxisch zijn voor vissen (Brown &
Tischer 1969).
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8.7 E f f e k t e n op vogels
8.7.1 Mechanische_methoden
Effekten vanhetmechanisch verwijderen van ophet zeeoppervlak drijvendeolielagen zullen zich beperken tot verstoringseffekten door dezewerkzaamheden.
Vandemechanische bestrijding van eenmaal gestrande olielagen M/ordeninde
literatuur eveneens geen effekten vermeld. Inhet algemeen zullen deze effekten
variëren van verstoring tot vernietiging vanbuitendijkse voedsel-,rust-en
broedgebieden. Denkbaar isdat deze verstoring eenpreventief effekt m.b.t.
contaminatie door olieheeft.
8.7.2 Fysisch-chemische methoden
Effekten van debestrijding vandrijvende olielagen met absorberende ofgelvormende materialen ofmet herdersworden inde literatuur niet besproken.Direkte effekten van de zandbezinkmethodeworden eveneensniet vermeld. Alsenige
effekt van deze technieken kan verstoring van vogels worden genoemd.
Effekten vanhet gebruik vanabsorberende ofgelvormendematerialen enherders voor debestrijding van gestrande olieworden niet vermeld. Foget etal.
(1979)wijzen opmogelijke gevolgen van ingestie van absorbentia doorvogels.
Schoonspuiten enmet zware apparatuur ofhandkracht verzamelen en verbranden
van deolie zullen steeds tot verstoring,mogelijk met preventieve werking,
aanleiding geven.Daarnaast kunnen indirekte gevolgen optreden indevorm van
vernietiging van devoedselorganismen.
Het zosnelmogelijk van het wateroppervlak verwijderen vandrijvende olie
wordt alsenige techniek beschouwd om zeevogels tebeschermen. Clark (1973)
beschrijft het suksesvol chemisch bestrijden vanolie inMilford Haven,waardoor herhaaldelijk sterfte onder vogels werd voorkomen. Inde literatuur worden
geen direkte effekten van dispergenten ofchemisch bestreden olie genoemd. In
hoeverre gebruik van dispergenten zowel bijdrijvende alsbijgestrande olielagen indirekte gevolgen op vogelpopulaties kan hebben door eenalsgevolg van
gebruik van dispergenten verminderd aanbod van voedselorganismen, wordt inde
literatuur niet beschreven.
Het isbekend (zie4.7) dat vogelseieren inhet nest met aan hetverenkleed gehechte olie kunnen besmetten enmogelijk kunnen ook sporen dispergenten overgebracht worden.
Door Albers (1979)ishet effekt van dispergent Corexit 9527, eenzelfmengendeconcentraat,Prudhoe ruwe olie eneen mengsel van deze dispergent met olie
inverhoudingen van 1:30 en 1:5 op deembryo's van dewilde eend (Anasplatyrhynchos)onderzocht. Alsconcentraties werden opde6 dag van de incubatie-
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periode resp.1.5 en 20 uitoegediend. Opgrond vanhet uitkomstpercentage van
deeieren invergelijking tot onbehandelde eieren kaneen volgorde van toxiciteit worden vastgesteld. Corexit enCorexit-oliemengsels (1:5)ziin toxischer
dan Prudhoe ruweolie.Deze ruweolie isweer toxischer dan Corexit-oliemengsels
(1:30)(tabel 8.34).
Tabel 8.34 Uitkomstpercentage,ontwikkelingsstadium vandedode embryo'sen
gemiddeld gewicht vandeuitgekomen jongen nabehandeling van
eieren (na6dagen inkubatie)vanAnasplatyrhynchos met Corexit
9527,Prudhoe ruwe oLieenmengsels Corexit-olie. Naar Albers (1979).

a

b

c

uitgekomen jongen

(%)

gem.ontwikkelingsstadium (dagen)
vandode embryo's

gem.gewichtbij
uitkomst

88

18.2

42.6

20

32

12.9

43.4

5

82

14.8

42.1

1

82

20.6

42.0

20

36

13.5

41.2

5

66

18.9

42.1

1

90

19.8

42.7

Corexit 9527
+
Prudhoe olie
(1:30)

20

56

13.2

42.8

5

82

21.7

41.2

1

90

22.4

42.5

Corexit 9527
+
Prudhoe olie
(1:5)

20

34

10.8

40.8

5

48

10.3

40.6

1

84

17,4

40.2

behandeling

conc.
(jU)

controle
Prudhoe
ruweolie

Corexit 9527

Degrootste doses (201*1)veroorzaakten dedood van demeeste embryo's in
een vrijvroeg ontwikkelingsstadium. Concentraties van 5uichemisch gedispergeerdeolie (1:5)veroorzaakten een vroegere dood danconcentraties Corexit
van 5 uiof 5 Mlchemisch gedispergeerde olie (1:30). Mogelijk leidde Corexit
indemengsels tot een snellere penetratie vandeolie door deeischaal of
tot doordringing over eengroter oppervlak vandeeischaal.
De laagste geboortegewichten werden gevondenbijdebehandeling metCorexitoliemengsels (1:5); deze verschillen waren echter niet signifikant.Externe
misvormingen ofgedragsafwijkingen werden bijdejongeeenden nietgekonstateerd.
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Corox.it.9527 lijkt eischaal enmembranen even snel tedoordringen als ruwe
olie. Een druppel dispergent toegevoegd op deeischaal naast het embryo,doet
het embryo met deeischaal verkleven,waarna dedood binnen 24uurvolgt.
Ruweolieengeraffineerde olie (Albers 1977), maar ookCorexit9527-oliemengsels, veroorzaken een dergelijke verkleving niet.
8.7.3 §i2l5gische_methoden
Effekten van biologische bestrijdingsmethoden op vogels zijnniet beschreven.
8.8 Effekten op/oogdicroii
Het mechanisch bestrijden van zowel drijvende alsgestrande olie zal tot enige
verstoring van zeehonden tijdens het rusten of fourageren indeomgeving kunnen
leiden.
Direkte effekten van fysisch-chemischebestrijdingsmethoden worden inde
literatuur niet beschreven,evenmin alseffekten vanbiologische methoden.In
het algemeen zal verstoring een van debelangrijkste effekten van de bestrijdingsmethoden zijn.Denkbaar isdat verstoring eenpreventief effekt m.b.t.
contaminatie door olieheeft.
8.9 Effekten opkwelderveqetatie
8.9.1 Mechanische_methoden
Het mechanisch verwijderen van op kwelders gestrande olie zal inhet algemeen
niet tot een sneller hersteJ van de vegetatie leiden (Baker 1971 ),vooral ook
omdat destruktuur van deze zachte sedimenten door zwareapparatuur snelvernield wordt.Bijna iedere vorm van behandeling isschadelijk dandeolieonbehandeld telaten.Wanneer de verwijdering van olie echter noodzakelijk is,bv.
om lokale vogelpopulaties tebeschermen, zal afsnijden enafvoeren van demet
oliebesmeurde vegetatie debeste methode zijn (Cowell 1978).
Inveldexperimentenbleek dit afsnijden vandekweldervegetatie eenintensiefwerk,dat geen positief effekt had ophetherstel van de vegetatie. Veelvuldige betreding van dezachte sedimenten isniet bevordelijk voor deherstellende vegetaties (Baker 1971 ).Baker etal. (1979)noemen ook het toegankelijk maken van het inwendige vandeplant voor oliedoordringing viahet
snijvlak enhetverwijderen vannog levendeplanten alszwaarwegende nadelen
vanhet afsnijden van devegetatie.
8.9.2 [ysisch-chemischemethoden
Inde literatuur worden effekten vanhet gebruik van absorbentia,gelvormende
materialen enherders bijdebestrijding vandrijvende ofgestrande olieop
kweldervegetatiesniet beschreven.
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Het inbrand steken vande gestrande olie slaagt slechtsnatoediening van
extra brandbare stoffen en/ofm.b.v. vlammenwerpers.Kuwait ruweolie u/ilna
5 sekonden indebuitenlucht nietmeer spontaan branden door verdamping van
de vhifhliijcbentmiddelen,liet verbranden van deolie leidt niet tot een:>nel
1erherstel van vegetaties van slijkgras (Spartina)enkweldergras (Puccinellia)
(Baker 1971 b ).
Effekten vanhet gebruik vandispergenten bijdebestrijding van drijvende
ofgestrande olie opkweldervegetaties zijn zowel in laboratoriumexperimenten
als inveldexperimenten onderzocht.Enkele resultaten van veldonderzoek na
olierampen zijn eveneens bekend.
8.9.2.1 Laboratoriumexperimenten
Opgrond van laboratoriumonderzoek vermeldt Baker (1971 )dat iederedispergentmet zodanige eigenschappen datdeze goed ineen laag gestrande oliedoor
kan dringen,ook inkorte tijd viahet bladoppervlak deplant binnendringt.
Dispergenten met dehoogste percentages aromatische komponentenblijken het
hoogste percentage sterfte bijkweldergras (Puccinellia)teveroorzaken (Baker
1971d) (fig. 8.17).

A^O-O-O-O-O;«-«

A Aromatisch oplosmiddel van BP 1002
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Fig. 8.17 Effekten vandispergenten opkweldergras-(Puccinellia) enrood
zwenkgras-(Festuca) vegetatie: 20ml testoplossing werd toegediend
aan een oppervlak van 30x40cm.Blend Xen Ybevatten een steeds
groter percentage aliphatische oplosmiddel (Baker 1971).
De dispergent BP .1100met eenpolair oplosmiddel dat voor andere marieneorganismen veelminder toxisch isdan het sterk aromatische BP 1002,dringt veel
sneller indeweefsels vankwelderplanten door,echter inlagere concentraties
dan BP 1002 (Nelson-Smith 1972). Deze doordringing indeweefsels van deplant
iseenproces dat zichbinnen enkele sekonden nadat dedispergent zich ophet
lipophiele oppervlak heeft gevestigd, afspeelt (Cowell 1978).
De verdunning van dedispergenten isveel belangrijker dan deabsolute hoeveelheid dispergent diewordt toegediend: eenmeer waterige oplossing zalde
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periode waarin dedispergent indeplant binnendringt verlengen.Bijconcentratiesminder dan 10?ówordt bijkweldergras (Puccinellia)enrood zwenkgras
(Festuca)geen permanente schademeer vastgesteld. Dedoor dechemischebestrijding van drijvende olie inhetwater aanwezige concentratie dispergenten
zal,gezien deenorme verdunning, dusmoeilijk tot toxische effekten op deze
kwelderplanten kunnen leiden (Baker 1971).
Vermoedelijk leidt detoediening vandispergenten tot een versterking van
de toxische reducerende kondities inhet sediment,omdat deversneldedoordringing van deolie inhet sediment de zuurstofeisende afbraak bevordert (Cowel1,Baker &Crapp 1972).
8.9.2.2 Veldexperimenten
Uit veldexperimenten konkludeert Baker (1979)dat deaanwezigheid van dispergenten dedoordringing van deolie inhet kweldersediment endaarmee deeffekten vandeolieopdekwelderplanten over een langereperiode laat voortduren.
Bijveldexperimenten uitgevoerd inMilford Haven,Wales,van 1968tot 1971
bleek dat toediening vandispergenten aan opengels slijkgras (Spartina anglica)
gestrande Kuwait ruwe olie de sterfte vanrnetoliebesmeurde planten niet verminderde (Baker 1971) .
Door Baker etal. (1979)wordt een veldexperimentbeschreven waarbijForties ruwe olie,BP 1100WD enForties ruwe olie gevolgd door BP 1100WDop
proefgebiedjes met een kweldervegetatie werden gesproeid. Toegediend werd 10
liter ruwe olie,3liter BP 1100WD (1deel dispergent op 9delen zeewater)
of 10liter ruwe oliegevolgd door 3liter dispergent.Het experiment vond plaats
in juli 1978aan deEngelse kust;de oppervlakte van deproefgebiedjes was
5x3m.Maandelijks werden dedichtheid en dehoogte vanengels slijkgras (Spartina anglica)endedichtheid van zeekraal (Salicornia)bepaald. Fig. 8.18
geeft deeffekten opdedichtheid van despruiten van Spartina anglica,een
overjarige plant.
Gedurende deeerste 3maanden na debespuiting veranderde dedichtheid van
Spartina niet zichtbaar. Indeperiode van november tot februari nam dedichtheid opdeproefveldjes besproeid met olie ofolie plus dispergent echter significant af.Dode planten werden door degetijbeweging weggevoerd. Vermoedelijk
kostte het doden van deplanten geen 3maanden,maar waren degedode planten
na 3maanden zover vergaan,dat deze door het water konden worden meegevoerd.
Een vervolgexperiment toonde inderdaad dat vandeaanwezige planten slechtsongeveer 20?óna deeerste 2maanden nadebespuiting nog in leven was.Deze20?ó
bestond zowel uit.overlevende planten alsuit nieuwe spruiten ontstaan vanuit
deondergrondse plantendelen.Op het kontroleveldje enophet met dispergent bespoten veldje trad slechts denormale winterafname indedichtheid op.
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Fig. 8.18 Effekten van toediening van 101Forties ruweolie,3liter BP 1100
WDen 10liter ruweoliegevolgd door 3liter vandeze dispergent
injuli 1978op dedichtheid van Spartina anglica in proefveldjes
van 5x 3m.Naar Baker et al. (1979).
Bijdestart van hetgroeiseizoen inapril/mei daaropvolgend wasdedichtheid vandeplanten opdemet olie en olieplus dispergent behandelde proefveldjeskleiner dan die op het kontrolegebied. Dit verschil handhaafde zichhetgehele seizoen.Dit verschil indichtheid kan zijn ontstaan door het doden van
debovengrondse plantendelen,waardoor deproduktie vanoverwinterende knoppen
belemmerd wordt en/of door het doden vanoverwinterende knoppen door inhet
sediment doorgedrongen olie.Herstel vanuit deze situatie net gereduceerdedichtheid ismogelijk door vegetatieve groei endoor uitbreiding vanhetwortelstelsel. Effekten op dehoogte van Spartina door detoediening vanolie en/of dispergent werden in dit experiment niet gekonstateerd.
Figuur 8.19 geeft deeffekten op dedichtheid van zeekraal (Salicornia),een
éénjarigeplant.
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Fig. 8.19 Effekten van 10liter Forties ruweolie,3liter BP 1100WD en 10
liter ruweolie+ 3liter BP 1100WD opdedichtheid van zeekraal
(Salicornia)op proefveldjes van 5x3m.Naar Baker et al. (1979).
Na de toediening vande olie en/ofdedispergent trad onmiddelijk een sterke
afname indedichtheid van Salicornia op,echter veel sterker opdemet olie
en olie plusdispergent behandelde proefgebiedjes danophetmet dispergentbehandelde gebied.Gedurende dewinter washet zaad van Salicornia inhet sediment aanwezig. Na de kieming van dit zaad inapril 1979vertoonden de controle
enmet dispergent behandelde proefveldjes een veel grotere dichtheid van kiemplantjesdan debeide andere veldjes.Mogelijk waren deplanten inhetvoorafgaande jaar gedood vóór de zaadzetting enwaren dekiemende zaden voor een
deel afkomstig van elders.Opvallend waren deveel hogere Salicornia-planten
indemet olie enolie plus dispergent behandelde proefgebiedjes,die per m 2
inaugustus en september bovendien veelmeerbloemen gaven dan de inenorme
dichtheden voorkomende lagere Salicornia'a inhet controlegebied enhetmet
dispergent behandelde gebied. Gesuggereerd wordt dat,hoewel een groot deel
van deplanten vóór de zaadzetting gedood werd door deolie ofolie plus
dispergent,eenjarige soorten alsSalicornia instaat zijn relatief snelte
herstellen.
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Inhet algemeen geldt dat toepassing van dispergenten ter bestrijding van
opdekwelder gestrande olie totmeer schade leidt danwanneer deolie niet
bestreden wordt.Dit geldt speciaal inde lente en vroege zomer (Baker &Crapp
1971). Toediening vandispergenten moet in ieder geval kort voor HWgebeuren,
zodat dedispergenten endegedispergeerde olie vandekweldervegetatie en
-sedimenten afgespoeld worden.Dezewatervoorziening kan voor dehogere delen
van dekwelder zonder springtijeenmoeilijke zaak worden (Baker 1971).
Het gebruik van BP 1002leidde inveldexperimentenoverigens tot een gemakkelijk
loslaten van deKuwait ruwe olie vandeplanten bijhet volgende HW,waarbij
drqriMiiulqeerdeolie tot ni.cH.iwrronli-iiiiiiiiilie leidde (Hnker 1971).
H.9.2.3Veldonderzoek nnolierampon
Toen inaugustus 1969een vrijzware olieverontreiniging met ruwe olieop
dekwelders bijMilford Haven,Wales,met dedispergent BP 1002werd bestreden,
groeiden binnen 2weken nieuwe bladeren aan de russen (Juncus)ennam fioringras (Agrostis stolonifera)deplaats in vanhet gedode rood zwenkgras(Festuca). Na verloop vaneen jaar waren nog enkele plekken met dode planten inde
Festuca/Juncusvegetatie teherkennen.Zeeaster (Aster),weegbree (Plantago),
melkkruid (laux)enmelde (Atriplex)hadden zich toen indezegebiedjesgevestigd. Deze laatste plant groeide daarbijover deolie endode Juncus planten
heen.Spartina groeide 1jaar nadeolievervuiling goed entoonde bloeiende
planten (Baker 1971 a ).
De olie van de "Chryssi P.Goulandris" (1967)was in1975nog tot op bOcm
diepte inhet kweldersediment aanwezig,nadat deoliemede door toediening van
dispergenten tot deze diepte wasdoorgedrongen enonder anaerobe kondities de
afbraak slechts zeer langzaam verliep (Baker 1976). Door dit dispergent gebruik
isextra schade aan Spartina toegebracht (zie tabel4.9.2)
8.9.3 Biologische methoden
Effekten vandebestrijding vanoliemet biologische methoden zijn indeliteratuur niet beschreven.
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" Tabel2.10,7 ehorizontalevak,2 ekolomgetallen,onderste
getal:4i.p.v.14.
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103 Tabel4.3.3,2 ekolomgetallen:75i.p.v.7.5
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0008.
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45
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" Tabel4.5.12,I ekolom:naphthaleen.
" 156 Fig.4.5.3,onderschrift:
=kontrole
=mossels,droogvallend
=mosselsonderLWlijn.
162 Tabel4.5.14, I ekolomgetallen:17à118ppmi.p.v.17à18.
165 Tabel4.5.15, kopvandetabel:JJg/gi.p.v.ug/g
/Jg/1i.p.v.ug/1.
170 Tabel4.5.17, kopvandetabel:
- 103ppmolie (dr.gew.)inweefsel 1970i.p.v.103ppm (dr.gew.
1970.
-oliebedekking (%) 1973-1975i.p.v.1970-1975
na " 176 1Paginavergeten (ziebijlageerrata).
" 186 Kopjeonderaanpagina4.6.3.1.i.p.v.4.6.2.1
" 198 Bovensteregelweglaten.
" 199 Tabel4.7.2,3ekolom,Iehorizontalevak:diverse
i.p.v.diversewaarvan:
"
" Tabel4.7.2,2 ekolomgetallen,onderstevak:
>18.000i.p.v.18.000
>300i.p.v.
300
199 Isdubbel
" 200 Isdubbel
" 204 2 eRegel:weefselanalysesbijdezilvermeeuw
" 211 Fig.4.9.1:horizontaleas:i
J
L
1968 1969 1970
e
e
" 214 2 Alinea,2 regel:basisi.p.v.bases.
" 215 7 eRegel:ali.p.v.als.
" 216 3 Alinea,5 eregel:oliedosisi.p.v.oliedoses.
" 218 Tabel4.9.2,3 ekolom,7 egeval:tussenSpartinaenJuncustoevoegen ;
Tweedehelft

222
223
"
225
228

Inhoudisinverkeerdevolgordegedrukt
2 eRegel:doorde_samenstellende
2 eAlinea,6 eregel:Dezei.p.v.Door.
2 eAlinea,8 eregel:eni.p.v.al.
2 eAlinea,12eregel:algensporenenjuist.
Tabel6.1,6 ekolom,Iehorizontalevak: 111 i.p.v.11.
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biz.241
251
255

256
262
272
285
290
296
313
314

321

325
333
339
342

347
II

349
350
352
357

Tabel7.2,4 ekolomgetallen:4000i.p.v.400.
Fig.7.7,alkyltrimethyl-ammoniumzout enalkylphenol-ethyleen
oxidecondensaatmoetenonderlingverwisseldworden.
Tabel7.4:deviercategoriëndispergenten inkolom1
onderstrepen.
Tabel7.4:Iekolomondernietinwatermengbareconventionele
toevoegen:BP 1100X.
4 e Alinea,2 eregel:oliesoorteni.p.v.oliesoort.
2 Alinea,4 eregel:resp.1:i.p.v. x.p.
horizontalevakweglaten,
Tabel7.12,5fc
o
Ieregel:35°/ooi.p.v.35 u/o.
Tabel8.3,kolom3:33.500 i.p.v.355000.
Tabel8.6,2 ekolom:nonionicaanhalenachterScenedesmusen
Chlorella.
Laatsteregelweglaten.
kolomgetallen,3ehorizontalevak:
Tabel8.13,2C
0.1-1.0i.p.v. 0.1-0.1.
e
Tabel8.13, 5 kolomgetallen,onderstevak:
<25i.p.v. 25
<25i.p.v. 25.
Tabel8.19,onderschrift:
=normaleontwikkeling.
Tabel8.19,rechterkolom:
2 ,6 e en7 elijnvanondereneindigenop8 e ,8 en
6e dag
met"+".
weglaten.
Tabel8.22,onderstegetallen (0.879,0.818,0.152;
6 eAlinea,5 eregel:effektenhebbenopvislarven.
Tabel8.29:kopvandetabel:
voedselzoekend,gemetamorfoseerd.
Tabel8.31:bijcorexit9527 (10ppm)inlaatstekolomnormale
ontwikkeling(—-—)aangeven.
Tabel8.31:bijFinasolOSR7 (100ppm)inlaatstekolomop
10edageen"+"zetten.
Fig.8.14,bijhorizontaleasplaatsen "ontwikkelingsstadium".
Fig.8.14,bijrechtsepijlmetamorfosei.p.v."ontwikkelingsstadium".
5 eAlinea,I eregel:Bewijzen.
5 eAlinea,Ieregel:vogelsdeeieren.
Kopje8.8 :zeezoogdiereni.p.v.zoogdieren.
2 e Alinea, Ie regel:Glauxi.p.v.laux.
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