Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; mogelijkheden ter
verwijdering uit afvalwater

1. Inleiding
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) behoren tot een grote groep
van verbindingen die opgebouwd zijn uit
twee of meer gecondenseerde ringen (aromatische groepen). Aan de koolstofringen
van vijf of zes koolstofatomen kunnen
methyl- of ethyl-groepen gesubstitueerd
zijn.
Deze verbindingen worden de laatste jaren
op steeds meer plaatsen in het milieu en
onder diverse omstandigheden aangetroffen. Niet alleen in afvalwaterstromen treft

korting en omvat meestal meer stoffen dan
doorgaans door de gebruiker van de
afkorting wordt bedoeld.
Tot de polycyclische aromaten behoren
namelijk ook die aromaten die andere
atomen dan koolstof in de ring hebben.
Een voorbeeld zijn de furanen die één of
meer zuurstofatomen in de kern hebben.
In dit artikel wordt de afkorting PAK
gebruikt, waaronder die verbindingen
worden verstaan, die bestaan uit twee of
meer gecondenseerde ringen van uitsluitend koolstofatomen.
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2. Eigenschappen PAK
De polycyclische aromatische koolwaterstoffen vallen wat betreft hun fysischchemische en toxicologische eigenschappen
uiteen in twee groepen, te weten de lagere
en hogere moleculaire verbindingen. De
grens kan worden gelegd bij fenantreen/
fluorantheen.
Een aantal bekende PAK zijn in bijgaande
afb. 1 afgebeeld.
De zes vetgedrukte polycyclische aromatische koolwaterstoffen behoren tot de
groep van Borneff. Deze PAK hebben als
overeenkomst dat ze op dezelfde wijze
vloeistof-chromatografisch worden bepaald. Het principe van deze bepaling is
door Borneff aangegeven.
De oplosbaarheid in water van PAK is
betrekkelijk laag, met name de verbindingen met hoge molecuulgewichten (meer
dan drie ringen).
Voor naphtaleen, antraceen, fluorantheen
en fenantreen geldt in tegenstelling hiermee een oplosbaarheid van respectievelijk
30 mg/l, 0,075 mg/l, 0,265 mg/l en
1,6mg/l (15 °C). In apolaire oplosmiddelen als cyclohexaan en dichloormethaan
lossen PAK goed op.

men PAK aan maar ook in slib, baggerspecie, oppervlaktewater, bodemmonsters
en voedsel.
Een aantal van de PAK is gebleken
carcinogeen te zijn. Dit is de reden dat
ook in internationale kaders (EG, Internat.
Rijncommissie) de belangstelling sterk is
toegenomen.
Bovengeschetste ontwikkelingen waren
voor het RIZA aanleiding om deze verbindingen nader te bestuderen. Dit heeft
onder meer geleid tot een literatuuronderzoek.
De vragen bij welke processen PAK ontstaan en op welke wijze ze uit water, met
name afvalwater, te verwijderen zijn,
stonden daarbij centraal.
De technische haalbaarheid van de verschillende methodieken is zo goed mogelijk
beoordeeld, maar een controle van de
gepubliceerde onderzoeksgegevens met
eigen praktisch onderzoek is niet uitgevoerd.

De toxicologische eigenschappen van PAK
zijn door verschillende onderzoekers vooral
voor wat betreft de carcinogeniteit uitvoerig onderzocht. De carcinogene werking
wordt toegeschreven aan één of meerdere
bio-activeringsreacties die leiden tot een
reactief diol-epoxide (het zogenaamde
ultimate carcinogeen), dat reageert met
DNA.
De sterk carcinogene PAK worden in het
algemeen gevonden onder de hoog moleculaire verbindingen (4-7 ringen).
Volgens laboratoriumproeven met zoogdieren zijn onder andere dibenz(ah)
antraceen, benz(a)fenantreen, benz(a)pyreen, dibenz(ah) pyreen en dibenz(ai)pyreen sterk carcinogeen.

Deze publicatie is voor het grootste gedeelte een compilatie van de uitkomsten
van dit literatuuronderzoek, waarvan de
volledige tekst als RIZA-publicatie nr.
81047 is verschenen.
De naamstelling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen kan reden zijn
tot verwarring, aangezien diverse namen
en afkortingen in omloop zijn. De gebruikelijkste zijn wel PAH (polycyclic
aromatic hydrocarbons of polynuclear aromatic hydrocarbons), PCA (polycyclische
aromaten) en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). In Nederland
worden de afkortingen PCA of PAK gehanteerd. PCA is een wat onlogische af-

In de literatuurstudie zijn gemethyleerde
of geëthyleerdc PAK buiten beschouwing
gelaten.

Er is relatief weinig onderzoek gepleegd
naar de toxische en sublethale effecten
van niet-carcinogene PAK. Wel is bekend
dat in het algemeen de laag moleculaire
PAK een matig tot hoge acute toxiciteit
ten opzichte van aquatische organismen
kunnen hebben.
Indeno (1,2, 3-cd)pyreen
{ = o-fenyleenpyreen)
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3. Ontstaan van PAK en voorkomen
in het milieu
PAK ontstaan globaal gesproken bij de
volgende processen.
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1. Pyrolyse van organisch materiaal bij
hoge temperatuur.
2. Omzetting van organische sedimenten
ter vorming van fossiele brandstoffen bij
gematigde temperaturen.
3. De biosynthese door micro-organismen
en planten.
ad. 1.
PAK worden bij de volgende industrieën
aangetroffen.
Teer- en asfaltbedrijven, chemische industrie (produkten uit vaste of vloeibare
brandstoffen), cokesfabrieken, kalkindustrie, plastic en verfindustrie, raffinaderijen
en (nafta-) krakers.
PAK worden eveneens gevormd bij de
produktie van carbon black en bij de produktie van electrolytisch aluminium met
behulp van grafiet electroden.
De winning van leisteenolie, welke momenteel nog in de kinderschoenen staat
en behalve in Rusland nog praktisch
nergens ter hand is genomen, kan in de
toekomst een belangrijke PAK-bron
worden, omdat leisteenolie veel meer aromaten en olefinen bevat dan aardolie.
ad. 2.
PAK kunnen ook worden gevormd bij
meer gematigde temperaturen. Pyrolyse van
organische sedimenten (hout, vorming
houtskool) bij temperaturen van 100-150 °C
kan toch PAK opleveren indien het proces
lang genoeg duurt.
ad. 3.
De aanwezigheid van PAK is aangetoond
in verse gedroogde tabak (hoge temperatuur in dit geval voor de vorming niet
noodzakelijk), groenten, vis, cocosnootolie
(ca. 50 /ig/kg) en andere plantaardige
oliën (enkele /ig/kg).
Het wordt aannemelijk geacht dat verschillende planten en micro-organismen
PAK produceren.
Behalve door het afvalwater van de
onder ad. 1. en ad. 2. genoemde industriële processen zijn er nog een aantal
wegen waarop de PAK in het milieu
terechtkomen.
Zo kunnen autobanden, asfalt en bitumen
veel PAK bevatten. Wegen, vooral vers
geteerde of pas geasfalteerde, geven veel
PAK. af. De uitlaatgassen van auto's bevatten PAK. De PAK worden getransporteerd met de aanwezige roetdeeltjes. In
vergelijking met de banden als potentiële
PAK-bron zijn de uitlaatgassen veel belangrijker. Het zijn vooral de laagst
kokende PAK die gevonden worden. De
PAK komen weer terug op de bodem

door fall out. Regen en vooral sneeuw
kunnen relatief veel PAK bevatten. In
rioolwater dat afkomstig is uit gemengde
rioleringssystemen kan daarom PAK
worden aangetroffen.
Uit een in 1979 door het RIZA uitgevoerd
onderzoek bleek de totaal geloosde vracht
aan PAK voor een drietal gemengde stelsels 73-146 mg/BZV-i.e./jaar, voor een
vuilwaterriool 10 mg/BZV-i.e./jaar en voor
een hemelwaterriool 0,7 mg/m- verhard
oppervlak/jaar.
De bodem draagt door run off en uitspoeling slechts in geringe mate bij tot de
verspreiding van PAK.
Door infiltratie in de bodem van PAKbevattend regenwater kunnen deze stoffen
zelfs in schoon grondwater voorkomen in
gehalten van 1-10 ng/1.
In Amerika is een gevaarlijke vorm van
PAK-infiltratie in het milieu geconstateerd.
Gebleken is dat de binnenzijde van drinkwaterbuizen met een inwendige coating,
een belangrijke PAK-bron was. Afgifte van
PAK uit de coating wordt zeker mogelijk
geacht, zelfs door tanks die al vijf jaar
oud zijn.
Door roken, grillen en roosteren van
voedsel kunnen hierin PAK worden
gevormd.
PAK zijn door de mens van oudsher in
het milieu gebracht. Vroeger vooral door
het stoken met hout en kolen. Het aardgasgebruik heeft deze emissie sterk verminderd.
Kolenvergassing kan in de toekomst een
belangrijke PAK-bron worden. De vergassingstemperatuur heeft een belangrijke
invloed op de vorming van PAK. Het lijkt
er sterk op dat hoge temperatuurprocessen
(1500-2000 °C) voor wat betreft de lagere
PAK-emissie de voorkeur verdienen boven
een vergassing bij lagere temperatuur.
Een positief punt is dat gebleken is, dat
de hittebehandeling die wordt toegepast
ter conditionering van zuiveringsslib niet
resulteert in de vorming van PAK. Wel
wordt door de ontwatering een gedeelte
van de PAK (max. 20 %) die aan het slib
geadsorbeerd zijn, geremobiliseerd.
Om een globale indruk te hebben van de
grootte van de PAK problemen is het van
belang de emissie naar het milieu enigszins
te schatten. Door TNO zijn berekeningen
uitgevoerd waarbij de Amerikaanse situatie
ten aanzien van de benz(a)pyreen emissie
in het milieu wordt geprojecteerd op
Nederland (zie tabel I).
De schattingen zijn weliswaar globaal,
maar desondanks wordt duidelijk waar de
problemen in de praktijk liggen en om
welke hoeveelheden het ongeveer gaat.

Bedacht moet nog worden dat het benz(a)pyreengehalte in de praktijk ca. 1-10 %
van het totale PAK-gehalte uitmaakt.
TABEL I - Globale schatting benz,(a)pyreen
emissie in Nederland. (Naar Amerikaanse
literatuurgegevens; bron: literatuur 6).

%

kg/jaar
warmte-en energii jproduktie
gesloten afvalverb randing
- gemeentelijk
- industrieel
cokesproduktie
verkeer
krakers
bosbranden c.d.

1500

16

30
1000
5700
430
170
500

0,3
10,7
61
4,6
1,8
5,4

Totaal

9330

99,8

Na de voorafgaande bladzijden zal het
duidelijk geworden zijn dat PAK overal
in het milieu voorkomen en ook vroeger
overal aanwezig waren. Tevens blijkt het
aantal PAK-bronnen talrijk te zijn.

4. Normen PAK en voorkomen in Rijn
en Maas
Het indicatief Meerjarenprogramma geeft
een absolute norm voor het PAK-gehalte
in oppervlaktewater van 200 ng/I. Deze
norm geldt voor de reeds gememoreerde
'zes van Borneff'. De analyses dienen in
ongefiltreerd water uitgevoerd te worden.
De in het water opgeloste PAK hebben
ondanks het feit dat ze opgelost zijn, de
neiging om naar het grensvlak water/lucht
te bewegen. De verdeling van PAK in
oppervlaktewater is, zowel opgelost als
gebonden, zeer weinig homogeen. Aangezien PAK in water betrekkelijk slecht
oplosbaar zijn, vindt adsorptie aan zwevende stof plaats. Het zwevende stofgehalte is vaak niet gelijkmatig over de
dwarsdoorsnede van het desbetreffende
water verdeeld. Door de bepaling van
PAK in ongefiltreerd water worden grote
onnauwkeurigheden geïntroduceerd omdat
een representatieve monstername zeer
moeilijk is. Bovendien varieert het zwevende stofgehalte vaak sterk met het debiet,
zodat om een betrouwbare vrachtberekening te kunnen uitvoeren de frequentie
aangepast dient te worden aan de fluctuaties in het debiet. De bepaling in gefiltreerd water geeft daarentegen weer te
lage gehalten in het water.
In tabel II staan de resultaten vermeld van
de metingen welke in 1980 door het RIZA
zijn uitgevoerd in de Rijn bij Lobith en de
Maas bij Eysden in ongefiltreerd water.
De totaal PAK-gehalten gaan zowel in
Rijn als Maas ver uit boven de normen
zoals deze in het IMP zijn gesteld. Bij
Lobith werd van de dertien metingen
slechts vier keer aan de norm voldaan. De
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TABEL II - Gehalten aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (ng/1) in Rijn en Maas.
RIZA-metingen (totaal aantal 13) te Lobith en Eysden in 1980 in ng/l (ongefiltreerd water).
Rijn-Lobith
gem. mediaan
benz(a)pyreen
fluorantheen
benz(b)fluorantheen
benz(k)fluorantheen
benz(ghi)peryleen
indeno(l, 2,3-cd)pyreen

50
190
70
30
50
50

40
110
60
30

totaal PAK

440

360

41)
4(1

Maas bij Eysden voldeed bij evenveel
metingen tweemaal aan de norm.
Door de EG zijn richtlijnen voor de
bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater gepubliceerd. Hierbij dient het
totaal-PAK-gehalte bij gebruik van normale fysisch-chemische technieken lager
te zijn dan 200 ng/1.Indien gebruik gemaakt wordt van verregaande zuiveringstechnieken als ozonisatie en actieve kool
dan ligt deze grens bij 1000 ng/1.Aan
deze normen dient in 95 % van de gevallen te worden voldaan waarbij de
resterende 5 % niet meer dan 50 % van
de norm mag afwijken.
Aan de eerste norm wordt niet voldaan.
Het totaal PAK-gehalte is bij de RIZAmetingen evenwel in zowel Rijn als Maas
in 90 % van de gevallen lager dan
1000ng/1.
Ten aanzien van PAK-normen en PAKmetingen kan nog worden opgemerkt dat
het niet juist lijkt om PAK ten allen tijde
als groep te noemen. Daarvoor is het
verschil in toxiciteit, afbreekbaarheid en
fysisch-chemische eigenschappen te groot.

5. PAK in het aquatisch milieu
In het aquatisch milieu komt, mede gezien
de vele mogelijke PAK bronnen en de niet
volledige waterzuivering op dit gebied, een
aanmerkelijke hoeveelheid PAK terecht.
Door de slechte oplosbaarheid zijn PAK
vooral geadsorbeerd aan de in het water
aanwezige slibdeeltjes.
Ondanks de, in oppervlaktewater, voor de
afbraak van PAK niet optimale omstandigheden, vindt enige omzetting plaats. In
de bodem zijn PAK veelal stabieler.
Vanwege de invloed van zuurstof, licht
en temperatuur op de afbraak, is deze
afhankelijk van waterdiepte, dag- en
seizcensinvloeden en fluctuaties in de
zonnestralingsintensiteit. De afbraak neemt
met de diepte af door toenemende lichtabsorptie. Tevens daalt het zuurstofgehalte
met de diepte. In sedimenten heerst, behoudens de bovenste centimeters, een
anaëroob milieu. Hier zal de afbraak door

Maai ;-Eysden
min. max.

gem. mediaan

180
640
190
90
200
120

90
200
100
50
100
90

50
150
60
30
60
60

150 1420

630

410

20
30
30
10
0
10

min. max.
20
20
20
10
20
20

400
720
400
200
500
280

100 2420

gebrek aan licht en zuurstof te verwaarlozen zijn.
Door micro-organismen (Pseudomonas
putkla) wordt naphtaleen via dihydrodiol
omgezet in COo en H^O. Ook van andere
PAK is enige omzetting bekend.
De laag-moleculaire PAK (tot fenantreen)
verdwijnen uit het water door verdamping,
microbiële omzetting en licht. Antraceen
wordt tevens snel geoxydeerd.
Hoog-moleculaire PAK worden hoofdzakelijk uit de waterfase verwijderd door
sedimentatie en foto-oxydatie.

6. Evaluatie zuiveringsmethodieken
In de literatuur worden veel verwijderingsmethoden van PAK beschreven welke in
gebruik zijn bij de drinkwaterbereiding uit
vooral oppervlaktewater. De PAK-gehalten
van oppervlaktewater dat voor drinkwaterbereiding kan worden gebruikt ligt in de
orde van grootte van 100-1000ng/1.
De zuivering van PAK laat zich splitsen
in twee gedeelten. Ten eerste de verwijdering van de korpusculair gebonden PAK
(PAK gebonden aan colloïden, biota en in
emulsies). Ten tweede de verwijdering van
opgeloste PAK. De verwijdering van
korpusculair gebonden PAK vindt doeltreffend plaats door filtratie over zand of
hydro-antraciet al dan niet voorafgegaan
door coagulatie/flocculatie of precipitatieprocessen. Het voorbezinken van het water
heeft minder effect doordat de PAK veelal
geadsorbeerd zijn aan deeltjes die niet in
de voorbezinkfase worden verwijderd.
Ter verwijdering van de voornamelijk opgeloste PAK blijken als meest succesvol
chlorering, ozonisatie en actieve kool te
voldoen. Actieve kool is in staat het PAKgehalte tot 10ng/1 terug te brengen.
Als nadelen van deze drie methoden gelden
de storingen die bij de aanwezigheid van
verontreinigingen in het water optreden.
De behandeling met ozon is alleen zinvol
als al veel organische stof is verwijderd. In
meer vervuild water is ozon-behandeling

een zeer oneconomische methode. Ten
aanzien van ozonisatie-produkten kan gesteld worden dat het ontstaan van verbindingen die toxisch zijn (endoperoxiden)
niet ondenkbeeldig is. In sterkere mate geldt
dit voor chloreringsprodukten. De oplosbaarheid van geoxydeerde of gechloreerde
Produkten is hoger dan van de oorspronkelijke PAK. Het is duidelijk dat er tegen
gechloreerde stoffen die kunnen ontstaan
in het drinkwater of in het effluent (bij
lozing op oppervlaktewater) op voorhand
bezwaren zijn aan te voeren. Dit kan verstrekkende consequenties hebben voor de
keuze van een zuiveringssysteem.
De technieken die bij de zuivering van
water voor de drinkwaterbereiding voldoen,
geven bij de zuivering van industrieel
afvalwater niet altijd een acceptabel
effluent. De oorzaak ligt in de beginconcentratie PAK die bij industrieel afvalwater boven de 1000ng/1 ligt en vaak
zelfs enige milligrammen per liter is. De
aanwezigheid van andere organische verontreinigingen dan PAK is er verantwoordelijk voor dat methoden als ozonisatie en
actieve kool uitsluitend als eindzuivering
bruikbaar zijn.
Als voorzuivering blijkt een combinatiefilter (hydro-antraciet, zand en kiezel) na
een voorafgaande coagulatie/flocculatie of
precipitatie (aluminiumsulfaat of ijzerzouten) goed te voldoen. Een biologische
zuiveringsinstallatie, die bij veel bedrijven
in gebruik is voor de verwijdering van
fenol, blijkt ook goed bruikbaar als voorzuivering voor PAK.
De biologische zuiveringsmethoden danken
de verwijdering van PAK evenwel niet aan
de biologische afbraak maar aan de adsorptie aan het slib. Hierbij kan de afzet
van het geproduceerde slib een probleem
worden. In het stoffen- en processenbesluit
van de Wet Chemische Afvalstoffen zijn
de PAK ingedeeld in klasse A. Klasse A
omvat een aantal stoffen waarvan het
gehalte in de afvalstof niet hoger mag zijn
dan 50 mg/kg drogestof teneinde niet als
chemisch afval aangemerkt te worden.
De literatuur biedt geen pasklare oplossing
voor bedrijven met PAK problemen. De
oorzaak is dat de samenstelling van het
afvalwater per bedrijf grote verschillen kan
vertonen. In de praktijk komt het erop
neer dat de keuze van een zuiveringsmethode wordt bepaald door concentratie
van de PAK, de soort van de aanwezige
PAK, de verhouding tussen opgeloste en
korpusculair gebonden fractie en door de
effluenteisen.
Wel is duidelijk dat technisch gezien een
effluent concentratie van 200 ng/1 in in-
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dustrieel afvalwater haalbaar is. Dit is
zeker het geval als actieve kool als effluent
polishing wordt gebruikt. De keerzijde van
deze medaille is dat dan aanzienlijke
economische offers gebracht dienen te
worden. Een exacte kostenvergelijking van
de verschillende technieken was evenwel
door het ontbreken van gegevens niet
mogelijk.
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Aanvrage 8000517a - Waterafvoerreservoir. Bernhard Kessel te Lenting, Bondsrepubliek Duitsland.
Aanvrage 8000402b - Inrichting voor het
opwarmen en in opgewarmde toestand
opgeslagen houden van water. Stichting
Bouwcentrum te Rotterdam.
Aanvrage 8020313 - BOID 17/04, Werkwijze en inrichting voor het zuiveren van
lenswater. Herbert Barthold te Hamburg
en Klaus Linde te Glindc, Bondsrepubliek
Duitsland.
Aanvrage 8100185 - Waterontziltingsinrichting door een hydrostatisch systeem
van omgekeerde osmose. D. José Luis
Ramo Mesple te Madrid, Spanje.
Aanvrage 8100401 - Werkwijze voor de
zuivering van afvalwater en biologisch
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afvalwater. Celanese Corporation te New
York, Ver. St. v. Am.
Aanvrage 8001214b - Werkwijze en instal-

Regencijfers
Neerslag in mm
tijdvak
4 sept. t / m 17 sept. 1981
Valkenburg (ZH)
Den Helder (De Kooy)
Schiphol
De Bilt
Leeuwarden
Eelde
Twente (vliegveld)
Vlissingen
Gilze Rijen
Eindhoven
Vliegveld Zuid-Limburg

20,2
21,2
14,2
29,9
29,3
32,7
15,9
18,7
22,1
22,9
29,7

Neerslag in mei (definitieve cijfers). De hoeveelheid neerslag gemiddeld over het gehele land
bedroeg 78mm tegen 52 mm normaal. D e grootste
hoeveelheid was 137 mm te Rotterdam (Waalhaven), de kleinste 25 mm te Cocksdorp (Texel).
De grootste etmaalhoeveelheid (52 m m ) werd op
22-5 te Rotterdam (L.H.) gemeten.

Neerslag in mm
gem. hoeveelheid afwijking ; van N *

District

Den Helder
Leeuwarden
Eelde
Hoorn (NH)
Lelystad
Dedemsvaart
Hoek v. Holl; nul
De Bilt
Winterswijk
Andel
Vlissingen
Oudenbosch
Gemert
Venlo
Beek (L)
Landgemiddelde

59
62
60
75
65
57
102
S3
70
SS
92
92

86
73
88
78

+
+
+
-,
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

* Gemiddelde over het tijdvak 1951-1980.
Bron: K N M I .
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18
12
5
31
13
1
54
26
12
34
46
38
31
17
24
26

