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De bepaling en de identificatie van olie in w a t e r
1. Inleiding
Ieder jaar heeft zijn eigen verontreinigingsprobleem: in 1967
was dat LSD, in 1968 olie, in 1969 was dit endosulfan en
1970 was het jaar van het kwik. De analytische chemici
vragen zich bezorgd af wat 1971 zal brengen: wordt het
nitrilotriazijnzuur of cadmium, wordt het beryllium, tritium, of worden het virussen, enzymen of hormonen?
Hoewel olie dus op het moment niet meer helemaal „in"
is (op 9 februari 1971 verdween een olievlek van 20 km
lengte op de Rijn spoorloos) verschijnen er toch in toenemende mate publikaties over zaken welke olie betreffen,
bv. de bescherming van waterwingebieden tegen verontreiniging door minerale olie [1 t/m 7].
Ook ten aanzien van het gedrag van olie bij migratie in de
bodem wordt veel onderzoek verricht [8 t/m 19], terwijl
eveneens veel wordt gepubliceerd op het gebied van olieongelukken [1 t/m 3, 20 t/m 26] breuken in olieleidingen
[27, 28] en de bestrijding van olie bij dergelijke ongelukken
[24, 26].
Bij dergelijke zaken gaat het steeds om de vragen: hoeveel
olie en: welke soort olie. De analytische chemici hebben
zich met ernst en vastberadenheid op deze problemen geworpen en dit wordt bewezen door de grote hoeveelheid
publikaties over de bepaling van olie [29 t/m 45]. Dat dit
onderzoek naar bepalingsmethodieken voor het meten en
identificeren van olie nog steeds niet afgesloten is vindt zijn
oorzaak in de aard van het probleem: olie is een gecompliceerd mengsel van vele duizenden chemische stoffen waarvan de aard en de mengverhouding van geval tot geval sterk
kan variëren. Een universeel bruikbare methode is dus a
priori onmogelijk: de methodieken welke beschreven zijn
dragen vaak als titel: mogelijkheden en grenzen . . . , bijdrage
tot . . . , onderzoekingen en problematiek der . . . etc.
Ook deze publikatie is bedoeld als zo'n bijdrage; het is niet
de bedoeling om een volledig overzicht te geven van alle
bestaande mogelijkheden voor oliemeting. Van de o.i. beste
meetmethoden worden enige ervaringen beschreven van ons
laboratorium; speciale aandacht krijgt daarbij de in de
wateranalyse tamelijk onbekende techniek der fluorescentie
analyse welke techniek snelle identificatie mogelijk maakt.
Snelheid is immers eerste eis bij alle wateranalysemethodieken: een omslachtige en tijdvergende methode zal in het
waterleidinglaboratorium nooit ingang kunnen vinden. In
verband met dit laatste worden enige mogelijkheden genoemd om olie continu te detecteren; deze instrumenten
kunnen van belang zijn voor de „bewaking" van wateronttrekking- en lozingsplaatsen.
Naast het probleem dat we een niet duidelijk gedefinieerd
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Afb. 2 - Spectrofluorimeter met XY-recorder.
stoffenmengsel moeten meten hebben we te maken met de
moeilijkheid dat er olieachtige stoffen gevormd worden door
levende en afstervende planten en andere organismen [30,
33, 46, 47].
Dat het bij deze olieachtige stoffen van recente oorsprong
(van natuurlijke herkomst) om aanzienlijke hoeveelheden
kan gaan wordt weergegeven door Hellmann [33] welke
aangeeft dat de Rijn belast is met 10 ton van deze natuurlijke olie*) per dag. Deze olieachtige produkten van natuurlijke herkomst kunnen het beeld dat wij willen krijgen van
de door mensen veroorzaakte olieverontreiniging (industrielozing, ongelukken bij het vervoer etc.) vertroebelen: het
maakt dat wij zeer voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van de meetgegevens. Er wordt de laatste tijd veel
onderzoek verricht naar methoden om de olieverontreinigingen van natuurlijke herkomst te kunnen onderscheiden
van minerale olieverontreinigingen; meetmethoden hiervoor
zijn de infraroodspectrofotometrie [33, 39] en de meting
van het 14,, gehalte van de olie [46, 47]. Vooral met deze
laatste methode is het gehalte aan oliebestanddelen van
minerale herkomst duidelijk te meten („oude" olie: weinig
1 4 c , „jonge" olie: veel 14 c ).
Wat voor de meting van organische stoffen geldt, geldt nog
in sterkere mate voor de meting van olie: hoe meer informatie van verschillende analysemethoden men ter beschikking heeft, hoe beter het uiteindelijk inzicht in de hoeveelheid, de aard en daarmede de oorsprong van de te onderzoeken olieverontreiniging zal zijn.
Meting van olie blijft niet beperkt tot ruw water: ook in
het gedistribueerde water kan olie terechtkomen. Steeds
vaker gebeurt het dat bij drukverhogingsinstallaties pompen
geïnstalleerd en in bedrijf genomen worden welke geheel
of gedeeltelijk gevuld zijn met olie. Het gevolg is dat de
gehele hydrofoorinstallatie en het binnenleidingnet van een
kantoor of flatgebouw vervuild raakt met olie: deze olie
geeft weer aanleiding tot een bacteriologische verontreiniging. Meting en identificatie kan ook hier van belang zijn
voor het bewijs van de schuldlast.
In de praktijk blijkt dat een belangrijk deel van de aanwezige olie zich vasthecht aan het slib. Als men het aan het
slib geadsorbeerde deel van de olie niet wil meten moet
*) Het betreft hier niet-minerale olie die bij de hier beschreven
analysemethoden een analoog signaal geven als minerale olie.
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men het slib verwijderen door centrifugeren; bij filtratie
wordt een belangrijk deel van de olie door het filtreerpapier
vastgehouden.
Watermonsters voor olie onderzoek moet men nooit nemen
in plastic flessen [48]; steeds moeten glazen flessen gebruikt
worden.

Het karakter van het fluorescentielicht wordt bepaald door
de golflengte van het ingestraalde licht en door de aard van
de moleculen die de fluorescentie veroorzaken. Deze laatste
is een gegeven grootheid, maar zij is niet in één optisch gegeven te vangen: het fluorescentielicht heeft een spectrum.
Met de secundaire monochromator wordt dit spectrum doorgemeten, waarbij de energieverdeling in dit spectrum te voorschijn komt. Deze metingen kan men uitvoeren met alle golflengten van het ingestraalde licht (excitatiespectrum) die via
de primaire monochromator ter beschikking staan. Zo wordt
de golflengte opgezocht die het sterkste fluorescentiespectrum geeft, en bij die golflengte wordt dan het fluorescentiespectrum opgenomen. De energieverdeling in dit spectrum is
karakteristiek voor de molecule opbouw in de onderzochte
vloeistof: de moleculen geven als het ware hun vingerafdruk.
Afbeelding 1 geeft het principeschema van de door ons gebruikte spectrofluorimeter weer [61] en afbeelding 2 een
foto van het instrument.
Afbeelding 3 geeft voor een aantal oliesoorten het excitatie
en het fluorescentiespectrum; afbeelding 4 geeft deze spectra van een aantal fabrikaten superbenzine en afbeelding 5
van diverse fabrikaten motorolie.
Indien er om één of andere reden olie in het water of in de
bodem terecht is gekomen is de aard en soms zelfs het merk
van de olie uit het fluorescentiespectrum terug te vinden. Bij
een positieve identificatie kan vervolgens een ijkserie worden gemaakt van standaarden waarna ook kwantitatieve
metingen mogelijk zijn.
Afbeelding 6 geeft een voorbeeld van een dergelijke iden-

2. Meetmethoden welke kwantitatieve en kwalitatieve
informatie geven
In dit overzicht zijn alleen methoden opgenomen welke naast
een indruk van de hoeveelheid olie ook informatie geven
over de aard van de olie. Methoden welke alleen informatie
geven over de hoeveelheid olie [29, 34, 35] zijn hierbij niet
opgenomen.
2.1 Spectrofluorimetrische methode [36, 37, 38]
Praktisch alle oliefracties bevatten fluorescerende stoffen.
Het gehalte en de aard van de fluorescerende stoffen zal van
geval tot geval sterk wisselen; bij sommige soorten smeerolie is de groen-blauwige fluorescentie met het oog waarneembaar. Deze fluorescerende stoffen kunnen op eenvoudige wijze tot zeer lage concentraties gemeten worden met
een spectrofluorimeter. In dit instrument wordt een oplossing van het monster bestraald met licht van een willekeurig
in te stellen golflengte (eerste of primaire of excitatie monochromator); de optredende fluorescentie wordt gemeten en
tegelijkertijd geanalyseerd door een spectrofotometer (tweede
of secundaire of emissie monochromator) welke het spectrum
„scant".

Afb. 4 - Excitatie en fluorescentie spectra van superbenzines van diverse fabrikaten. Condities: excitatie/fluorescentie-golflengte 382 nm/
306 nm; slit setting 3-2-1-1; gain 1000-10; photomultiplier sensitivity 4; concentratie 1000ppm in cyclohexaan.
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Afb. 3 - Excitatie en fluorescentie spectra van enige olieprodukten van het fabrikaat
SHELL.
Condities: excitatie/fluorescentie-golflengte 400 nm/345
nm; slit setting 3-2-1-1; gain
1000-10; photomultiplier sensitivity 4; concentratie 10
ppm in cyclohexaan.

400nm

Superbenzine

praktijk is dit vaak niet het geval: vaak bestaat de olieverontreiniging uit een gecompliceerd mengsel van diverse oliesoorten. In de regel wordt hierbij een ijkmengsel gezocht dat
enigermate overeenkomt met de te meten olieverontreiniging.
Het beste lukt dit voor de infraroodmethode: hier liggen de
ijkfactoren voor de verschillende oliesoorten het dichtst bij
elkaar (zie afb. 11) en is de keuze van een calibratiemengsel
het eenvoudigst. Voor de spectrofluorimetrische methode
lukt dit veel slechter: weliswaar geeft het spectrum meer gegevens over de identificatie dan het infraroodspectrum maar
het is vaak moeilijk een ijkmengsel te componeren dat
precies dezelfde gedaante heeft als het oliemengsel in het
watermonster. De ijkfactoren liggen bij de spectrofluorimetrie veel verder uit elkaar dan bij de infraroodmethode.
Voor kwantitatieve meting moet sterk de voorkeur worden
gegeven aan de infraroodmethode; voor kwalitatieve doeleinden geeft de spectrofluorimetrie snelle en goede informatie.

tificatie en kwantitatieve meting.
Dit alles geldt voor gevallen dat er één soort olie in overmaat aanwezig is. Indien er een mengsel van vele oliesoorten
aanwezig is, zoals bv. vaak het geval is in de Rijn, werkt
de methode niet meer goed: het fluorescentiespectrum wordt
vaag; de kwantitatieve meting wordt onbetrouwbaar, omdat
het juiste ijkmengsel niet beschikbaar is. (Voor een betrouwbare meting is het noodzakelijk dat bepaalde oliesoorten in een overmaat voorkomen).
Toch geeft het „screenen" van de Rijn met deze methode
nuttige informatie: naast een inzicht in het niveau van het
oliegehalte is direct aan de vorm van het fluorescentiespectrum te zien als er bepaalde oliesoorten preferent gaan optreden: als dit het geval is heeft er een lozing van olie
plaatsgevonden; vaak is de aard van de lozing vast te stellen.
De gevoeligheid van de spectrofluorimetrische methode is
groot: vaak is 0.01 ppm olie nog terug te vinden. Deze gevoeligheid hangt af van de concentratie van fluorescerende
stoffen in de olie: deze fluorescerende stoffen zijn als het
ware de „tracers" waarmee de aard en de concentratie van
de olie zijn vast te stellen.
Omdat er bij de diverse oliesoorten grote verschillen voorkomen in de concentratie en in de aard van de „tracers"
zullen de gevoeligheden voor de detectie van de verschillende oliesoorten sterk uiteenlopen: we zien aan afbeelding 7
dat iedere olie zijn eigen calibratiecurve heeft.
Voor alle methodes geldt dat een goede kwantitatieve bepalingsmethode slechts mogelijk is in die gevallen waarin
bekend is welke oliesoort in het monster aanwezig is. In de

Noot:
De gedaante van het fluorescentiespectrum is in het algemeen afhankelijk van het type van de gebruikte spectrofluorimeter. Dit
komt omdat meestal niet gecorrigeerd wordt voor verschillen in
quantum intensiteit van de exciterende lichtstraal over de verschillende golflengten van het spectrum.
We mogen dus nooit spectra vergelijken welke opgenomen zijn
met verschillende typen instrumenten. Omdat ook de concentratie
van invloed is op de gedaante van het fluorescentiespectrum moeten we bij het vergelijken van spectra de concentratie van de olie
in het oplosmiddel zo veel mogelijk gelijk houden.

Afb. 5 - Excitatie en fluorescentie spectra van motorolie SAE 30 van diverse fabrikaten. Condities: excitatie/fluorescentie-golflengte 382
nm/306 nm; slit setting 3-2-1-1; gain 1000-10; photomultiplier sensitivity 4; concentratie 20 ppm in cyclohexaan.
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Afb. 6 - Voorbeeld van de identificatie en de kwantitatieve bepaling van olie in water (Veluwemeer te Harderwijk op 2-7-1968). Identificatie: het spectrum leek het meest op 2-takt olie van het fabrikaat X. Aan de hand van een calibratiecurve, welke met deze olie werd gemaakt,
bleek dat het oliegehalte van het water 0,35 ppm was. Condities: excitatieIfluorescentie-golflengte 400 nm/345 nm; slit setting 3-2-1-1;
gain 1000-10; photomultiplier sensitivity 4.

De afbeeldingen 8 en 9 laten een tweetal praktijkgevallen van
identificatie zien: afbeelding 8 toont aan dat de olieverontreiniging van het strand te Zandvoort op 1 maart 1968 werd
veroorzaakt door ruwe olie uit Kuwait; afbeelding 9 toont
aan dat de olieverontreiniging van het Spaarne op 26 augustus 1967 bestond uit stookolie waarbij met grote waarschijnlijkheid ook het merk aangegeven kon worden.
2.2 Infrarood spectroscopie
Bij deze methode wordt het watermonster geëxtraheerd met
tetrachloorkoolstof. N a verwijdering van polaire koolwaterstoffen d.m.v. absorptie aan Al 2 03 of florisil wordt de
absorptie gemeten bij een golfgetal van 2900-3000 c m 1 , in
welk bereik de koolwaterstof absorptiebanden liggen:
—
>
>
&

CH3
CH2
C H aliph.
C H arom.

2962 cm-i
2926 cm-i
2890 cm-i
3000-3100 cm-i

Iedere groep heeft een eigen golfgetal en een eigen extinctie
coëfficiënt zodat het spectrum naast kwantitatieve informatie
ook gegevens verschaft over de aard van de aanwezige koolwaterstoffen (aromaten, al of niet vertakte alifaten, cycloalifaten etc.) (voor deze kwalitatieve gegevens is i.v.m. het
noodzakelijke oplossende vermogen een roosterspectrometer
vereist).
Afbeelding 10 geeft een voorbeeld van een kwantitatieve
oliebepaling volgens de infrarood methode [60]. Afbeelding
11 laat zien dat calibratiefactoren voor de verschillende oliesoorten redelijk met elkaar overeenkomen; de overeenkomst
is in ieder geval veel beter dan bij de spectrofluorimetrische
methode (vergelijk afb. 7).
De infrarood methode is redelijk snel en heeft een goede
nauwkeurigheid.
De onderste bepalingsgrens is laag: in een 4 cm cuvet geeft
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Afb. 7 - Oliemeting d.m.v. spectrofluorimetrie.
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Afb. 8 - Identificatie van de olie welke 1-3-1968aanspoelde te Zandvoort. Condities: excitatie/fluorescentie-golflengte 382 nm/306 nm;
slit setting 2-2-1-1; gain 1000-10; photomultiplier sensitivity 4; concentratie 10ppm in cyclohexaan.
van een vacuum destillaat, d.w.z. alle olieprodukten ongeveer vanaf HBO-2 (smeerolie, residuale stookolie, paraffineolie enz.) geven in de G L C geen duidelijke pieken meer: we
krijgen een vage „berg" welke minder informatie geeft dan
een fingerprint met pieken.
Dit geeft dus een beperking voor een belangrijk deel der
olieprodukten.
De gaschromatografische methode is vooral van belang voor
olieverontreinigingen veroorzaakt bij ongelukken waarbij
lichte oliën bv. benzine en petroleum het verontreinigende
agens zijn.
Afbeelding 12 geeft enige voorbeelden van gaschromatogrammen van olie [62].
Hieruit is te zien dat vacuum destillaten geen duidelijk gaschromatogram geven. Het gaschromatogram van het Lekwater-extract wijst op een duidelijke olieverontreiniging;
meestal geeft het gaschromatogram van een extract van Lekwater een ander beeld te zien dat duidelijk afwijkt van een
olie „fingerprint" en waarin een aantal afzonderlijke hoogkokende organische produkten te herkennen zijn.

een oplossing van 2,5 ppm olie in CCU een extinctie van 0,02;
dit is ongeveer 4 x de ruis.
Extraheren we 1,5 liter water met 15 ml CCU (concentratie
factor 100 x) dan ligt de onderste meetgrens bij 0,025 ppm
ofwel 25 ppb olie in water.
De kwalitatieve informatie in het frequentiegebied van 3100
tot 2700 cm- 1 is echter maar gering; deze is veel minder dan
bij de gaschromatografische en spectrofluorimetrische methode. Deze informatie kan echter worden uitgebreid door
het gehele frequentiegebied van 4000 cm- 1 tot 400 cm- 1 op
te nemen; hiertoe moet men gebruik maken van een gewijzigde monsterprepareertechniek (geconcentreerde oplossing
in CCU in cuvet met korte lichtweg of alkalihalogenide tablet
methode).
2.3 Gaschromatografische methode [32, 42, 43, 44]
Hierbij wordt een extract van het te onderzoeken watermonster gaschromatografisch onderzocht.
In het geval dat de olieverontreiniging in het water bestaat
uit een niet te hoog kokende, redelijk gedefinieerde aardoliefractie verkrijgt men een chromatogram waarin het oppervlak van de pieken kwantitatieve en de Rf-waarde van
de pieken kwalitatieve informatie geven. Het gehele chromatogram geeft in zo'n geval een fingerprint van de olie welke
veel informatie geeft.
Alle olieprodukten afkomstig van een destillatie residu of

De resultaten van oliemetingen via de gaschromatografische
methode kunnen goed overeenkomen met die welke verkregen worden via de infraroodmethode. Dit werd aangetoond
met een onderzoek waarbij in monsters genomen door de
G G en G D te Amsterdam bij het biologisch-chemisch l a b o ratorium van de G G en G D olie werd gemeten volgens de
gaschromatografische methode, terwijl in referentiemonsters

Afb. 9 - Identificatie van de olie welke 26-8-1967op het Spaarne werd gevonden ter hoogte van de brug naar Schalkwijk. Condities: excitatieIfluorescentie-golflengte éénmaal 400 nm/345 nm en éénmaal 382 nm/306 nm; slit setting 3-2-1-1; gain 1000-10; photomultiplier sensitivity 4; concentratie 10ppm in cyclohexaan.
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Afb. 10 - Voorbeeld van een kwantitatieve oliemeting volgens de infraroodmethode. Instrument: Perkin Elmer 257 grating. Condities:
slit setting N; scan mode M; 4 cm kwartscuvetten.
bij het laboratorium van de Gemeentewaterleidingen Amsterdam olie werd gemeten volgens de infraroodmethode.
Tabel 1 geeft de resultaten van dit onderzoek. De monsters
hadden betrekking op raffinaderij-effluent en het oppervlaktewater op 30 meter afstand van het lozingspunt.

snelfiltraat zoals dit in de duinen te Vogelenzang aankomt.
In beide gevallen werd y2 liter water geëxtraheerd met chloroform en het gehele extract na indampen op de dunne plaat
gebracht. We zien dat het oliegehalte in de Lek ongeveer
0,04 ppm bedroeg en dat dit gehalte na snelfiltratie en chlorering verminderde tot 0,02 ppm.

TABEL I - Resultaten van het vergelijkend olie-onderzoek in
raffinaderij-effluent en oppervlaktewater, oliegehalte in mg/l

effluent
oppervlaktewater

Laboratorium
Gemeentewaterleidingen

Laboratorium GG
en GD Amsterdam

(Infraroodmethode)

(Gaschromatografische
methode)

14; 18 (gem. 16)
0,7 ; 0,8 (gem. 0,75)

13; 15 (gem. 14)
< 1 ; < 1 (gem. < 1)

Afb. 11 - Oliemeting d.m.v. infraroodspectrofotometrie. Calibratiecurven voor een aantal oliesoorten.

2.4 Dunnelaag chromatografische methode [30, 45]
Bij deze methode wordt een extract van het te onderzoeken
water ingedampt en op een dunnelaag plaatje gebracht met
een 1 : 1 mengsel van A^O.i en silicagel als vaste fase. Na
elutie met hexaan of met benzeen-aceton 9 ; 1 worden de
vlekken zichtbaar gemaakt door bespuiten met fosfomolybdeenzuur. Niet polaire koolwaterstoffen lopen met hexaan
door tot aan het vloeistoffront. Het oppervlak van de olievlek is een maat voor de hoeveelheid. Op de TLC plaat is
20 microgram olie nog goed te zien; indien het totale extract
van 1 liter water op de plaat wordt gebracht bedraagt de
onderste bepalingsgrens ongeveer 0,02 ppm of 20 ppb. De
nauwkeurigheid is matig; in feite is de methode semi-kwantitatief. Kwalitatieve informatie is te verkrijgen uit de vorm
van de vlek, uit de Rf-waarde en de kleur welke de vlek
geeft met het fosfomolybdeenzuur. Giebler [45] geeft aan
dat men kan onderscheiden stookolie, smeerolie en vetachtige
olie. Koolwaterstoffen met een kookpunt van < 200° C kunnen met deze methode niet gemeten worden.
Een groot voordeel van deze methode is het feit dat slechts
eenvoudige apparatuur nodig is.
Afbeelding 13 geeft een voorbeeld van een oliebepaling in
het water van de Lek van 13-12-1966 en in het gechloreerde

232

H20 (4) 1971, nr. 10

3. Continu werkende apparatuur voor het detecteren
van olie in oppervlaktewater
In principe zijn vrijwel alle hier genoemde analysemethoden
verder te ontwikkelen tot continu werkende monitoren voor
oliemeting. Er is een continu werkende extractie-apparaat
in de handel [49]; het extract dat met dit toestel uit rivierwater verkregen wordt zou d.m.v. een automatisch injectieapparaat (bv. van Hamilton of van Hewlett-Packard) in een
gaschromatograaf ingespoten kunnen worden.
Er zijn echter een aantal toestellen op de markt waarmee
op een meer eenvoudige wijze olie gedetecteerd kan worden.
1. Fluorescentiemeter van het fabrikaat „Sigrist" [50]. Bij
dit toestel wordt de fluorescentie van het water dat zich
in een doorstroomcuvet bevindt vergeleken met een fluorescentiestandaard („Doublebeam" principe). Het meetbereik
kan door verwisselen van de fluorescentiestandaard gevarieerd worden. De meetbereiken worden opgegeven in ppm
olie; voor de verschillende oliesoorten wordt een aantal ijkcurven bijgevoegd. Uit deze ijkcurven blijkt dat zoals ook
te verwachten is de gevoeligheid voor de verschillende oliesoorten nogal uiteenloopt: de gevoeligheid is bv. voor spindelolie ongeveer 4 x hoger dan voor lichte huisbrandolie.

Afb. 12 - Voorbeeld van enige gaschromatografische oliemetingen. A. 0,5 microliter 10% HBO-2 (SHELL) in CCl4; B. 1 microliter 10% motorolie BP 20 W in CCl4; C. 1 microliter SHELL
600 sec. stookolieoplossing in CCl4; concentratie 427 mg olie/5
ml CCl4; D. CCl4-extract van de Lek van 6-1-1970; het extract
van 800 ml water werd geheel ingespoten. Uit A en C als calibratie volgt dat de olieconcentratie in het Lekwater ongeveer 0,02
ppm bedroeg.
Condities: gaschromatograaf Varian model 1520-C; kolom 5 %
Apiezon L op Cromosorb W, stalen kolom; temp. injector 215°C;
temp. kolom bij start 140° C 2 min; geprogrammeerd naar 225°C
met 20° C/min, hierna nog 11 min. op 225° C; temp. detector
250° C; dragergas stikstof, voordruk 6 ato; vlamionisatiedetector,
25 ml/min waterstof, 250 ml/min lucht; electrometerinstelling
16 x 10-10; recorder Servogor, 2 mV, papiersnelheid 30 mm/min.
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Afb. 13 - Voorbeeld van oliemetingen met behulp van dunnelaag
chromatografie.

Op het laboratorium van de Gemeentewaterleidingen werd
de Sigrist fluorescentiemeter getest. Hierbij bleek dat de
opgegeven gevoeligheid in het algemeen niet bereikt wordt.
De door ons onderzochte watersoorten (Lek bij Vreeswijk,
ruw en rein rivier-duinwater) gaven echter ook indien geen
olie aanwezig was een nogal hoog achtergrondsignaal waarvoor geen compensatiemogelijkheid aanwezig is; om de uitslag van de recorder op de schaal te houden moet in een vrij
hoog dus ongevoelig bereik gemeten worden. Een en ander
wordt duidelijk gemaakt door afb. 14 welke een recorderdiagram geeft van water uit de Lek waaraan stookolie werd
toegevoegd in hoeveelheden van 0,7 - 1,0 - 1,9 - 2,7 - 3,4 ppm.
Indien het instrument voorzien wordt van een compensatieschakeling waarmee het basissignaal weggenomen kan worden (bias) kunnen veel kleinere hoeveelheden olie gesignaleerd worden; het toestel trekt zich weinig aan van de troebelheid van het te onderzoeken water.
Het toestel pretendeert niet een oliemeettoestel te zijn: het
is bedoeld voor de bewaking bij een onttrekkingspunt van
oppervlaktewater: de trend van de aanwijzing kan bij plotselinge wijzigingen een alarmcontact in werking stellen.
2. International Combustion Products [51] heeft een instrument op de markt gebracht dat evenals het instrument
van de firma Sigrist werkt op het fluorescentie principe. De
volle schaaluitslag in het gevoelige meetbereik is 10 ppm
olie. Het toestel is bedoeld voor het bewaken van het condensaat van stoomketels.
3. De franse firma SERES [49] brengt een toestel op de
markt waarbij een waterstroom continu geëxtraheerd
wordt met tetrachloorethyleen d.m.v. een rotating disk contactor.
Met een fotoweerstand wordt de absorptie van het extract
gemeten. Het toestel wijst dus alleen aan indien het water
gekleurde olie bevat. De tetrachloorethyleen wordt d.m.v.
een continu destillatie weer teruggewonnen. Dit instrument
is speciaal ontworpen voor het meten van het rendement
van olieafscheiders van het type TPS (tilted plate seperator) en voor het meten van het oliegehalte van stoomcon-
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teren door de toename van het gehalte aan organische
koolstof te meten [56]. Voor deze laatste meting is continu
meetapparatuur verkrijgbaar [51, 58]. Een bezwaar van deze
methode is het feit dat het nederlandse oppervlaktewater een
vrij hoog gehalte aan organische koolstof bevat: de Rijn
bevat ongeveer 7 mg/l organische koolstof waarvan ongeveer 0,5 mg/l voor rekening komt van olie. Met deze methode zijn dus slechts hoge concentraties olie te meten.

Aanwijzing in
"ppn o l i e " op de rccorde;
van de " S i g r i e f - o l i .
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"ppm o l i e " op de recorder
*an de " S i g r i s f - o l i e m o n i t i

9. De duitse firma Macherey, Nagel & Co. brengt testpapier voor olie in de handel [59]. Hoewel dit niet strikt
valt onder de rubriek continu monitoren is de uitvoering van
de meting zo snel dat wij dit principe hier vermelden. Het
testpapier is beproefd in het laboratorium van de W R K in
Jutphaas en in het laboratorium van de Gemeentewaterleidingen. De ervaringen waren niet gunstig: pas bij olieconcentraties boven de 10 ppm werd een duidelijke aanwijzing
verkregen; bij dergelijke concentratie is de olie vaak reeds
visueel en d.m.v. reuk te detecteren.
Dank is verschuldigd aan de directie der Gemeentewaterleidingen voor de toestemming tot het publiceren van dit
onderzoek en aan mejuffrouw E. H. van Lier en de heer
G. Boelhouwer voor het verzorgen van het manuscript.
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Afb. 14 - Meetresultaten van een „Sigrist"'-oliemonitor bij calibratie met water waaraan stookolie werd toegevoegd.
densaat. Bij het gevoeligste meetbereik is de volle schaaluitslag 1 ppm olie.
4. De amerikaanse firma Hallikainen [52] brengt een instrument op de markt waarin de reflectie van een wateroppervlak als indicator voor de aanwezigheid van olie wordt
gebruikt. Indien er sporen olie op het oppervlak drijven verandert deze reflectie en geeft het toestel een signaal; het
toestel, dat ontworpen is door SHELL, meet dus niet maar
geeft alleen een alarm. Het toestel drijft als een boei in het
water en kan dus indien het op enige afstand vóór een ruwwateronttrekkingspunt in een rivier of kanaal geplaatst is
vroegtijdig waarschuwen voor een olieverontreiniging zodat
gesloten kan worden vóór de olie het inlaatwerk bereikt
heeft. De detectiemogelijkheden zijn echter beperkt tot olie
welke op het water drijft.
Het menselijk vernuft is hiermee nog niet uitgeput.
5. Een duitse firma [53] maakt een olie waarschuwingstoestel dat op het volgende principe berust: een blok van
een bepaalde plasticsoort die sterk opzwelt indien het met
olie in contact komt drijft op het water: indien er olie op
het water drijft wordt de zwelling omgezet in een alarmsignaal.
6. Er bestaat een toestel waarbij het elektrische geleidingsvermogen wordt gemeten met een elektrodepaar aan de
oppervlakte van het water [54]: als er olie op het water
drijft wordt de elektrode verontreinigd en daardoor daalt
het geleidingsvermogen. Deze verandering wordt omgezet
in een alarmsignaal. Op geregelde tijden worden de elektroden met een automatische wisser schoongemaakt.
7. Men heeft een toestel gebouwd waarmee het oliegehalte
van water geregistreerd kan worden waarvan het meetprincipe berust op de vlamionisatiedetector [55]. Voor
zover ons bekend is een dergelijk toestel nog niet in de
handel verkrijgbaar.
8. Als er olie in water terechtkomt is deze olie te detec-
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KNZ BOUWT KOELTORENS
Bij de zoutfabrieken van de K N Z in
Hengelo (E- en F-installatie) zijn koeltorens gebouwd, waarmee een investering van ruim ƒ 2 miljoen is gemoeid
geweest.
Bij de ingebruikname van de E-installatie, ruim vijf jaar geleden, is ter hoogte
van Stork-Chemie een pompstation gebouwd, dat het water naar de zoutfabriek stuwt. N a gebruik in de zoutfabriek wordt het weer afgevoerd in het
kanaal. Door de punten van wateraanvoer en waterafvoer vrij ver uit elkaar
te leggen, ongeveer 1000 meter, hoopte
men de temperatuur van het kanaalwater
op een aanvaardbaar peil te houden. In
de praktijk, en dan met name tijdens
lange, hete zomers, bleek deze voorziening niet afdoende te zijn.
Toen in 1968 de plannen werden ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe
zoutfabriek (F-installatie), was duidelijk
dat ook nieuwe voorzieningen moesten
worden getroffen voor het koelwater. De
nieuwe fabriek maakt de zoutproduktie
anderhalf maal zo groot; een consequentie daarvan is dat er anderhalf maal
zoveel warmte in het kanaal zou worden
gebracht. Onder extreme omstandigheden zou de temperatuur van het kanaalwater dan kunnen oplopen tot 37 à 38
graden. Het zuurstofgehalte van het water zou dan zodanig verminderen dat de
visstand in het kanaal bedreigd zou worden. Rijkswaterstaat, de beheerder van
het kanaal, eist dat de temperatuur niet
hoger dan 30 graden zal worden. Dank
zij de koelinstallatie blijft de K N Z nu
ruimschoots onder deze eis, waarbij de
nieuwe situatie, ondanks het feit dat de
fabriek anderhalf maal groter is dan
vroeger, veel beter is dan voor de bouw
van de nieuwe installatie.
De bouw van de F-installatie was zodanig gepland dat de nieuwe fabriek tegen
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het najaar gereed is gekomen. Tijdens
het najaar en de wintermaanden is de
kans op een te hoge temperatuur van
het kanaalwater uiteraard uiterst gering.
De koeltorens moeten daarom voor het
begin van de zomer gereed zijn, een eis,
waaraan ruimschoots wordt voldaan.
Het bouwproject wordt uitgevoerd onder
leiding van Akzo Engineering NV.
Groep Hengelo. Er worden vier koeltorens gebouwd. De koeltorens, die een
capaciteit hebben van 6000 kubieke meter per uur, zijn niet van het gebruikelijke type, zoals bijvoorbeeld bij elektriciteitscentrales, maar vormen samen
een rechthoekig gebouw, dat 45 meter
lang is, 12 meter breed en 12 meter
hoog. Daar bovenuit steken vier „tuiten"
(met een diameter van 6,5 meter en twee
meter hoog), waarin ventilatoren worden
bevestigd. Bovenin het gebouw bevinden
zich de buizen, waardoor het water, dat
uit de zoutfabriek komt, wordt aangevoerd. Het water wordt op een groot
kunststof raamwerk gestort (zgn. „spetlatten"). Deze spetlatten zorgen ervoor
dat het water zich fijn verdeelt, waarbij
de ventilatoren lucht aanzuigen, die het
water afkoelt, aldus Akzo Zout Chemie.

ZORG VOOR KWALITEIT
MAASWATER
Met het oog op de voorgenomen aanleg
van zoetwaterreservoirs in de Biesbosch
zal volgens het Tweede Kamerlid ir. H.
van Rossum (SGP) de zorg voor de kwaliteit van het Maaswater aanzienlijk
moeten worden geïntensiveerd. Via
schriftelijke vragen wil ir. Van Rossum
aan de weet komen, wat de invloed is
op de kwaliteit van het Nederlandse
Maaswater, van Belgische lozingen van
afvalwater.
Gevraagd wordt of het waar is, dat de

hoofdriolen in Luik zodanig zijn doorgetrokken, dat de niet gezuiverde hoofdlozingen plaatshebben op de Maas beneden het punt, waar via het Albertkanaal het water onder andere voor de
drinkwatervoorziening van Antwerpen
aan de Maas onttrokken wordt, en of
het waar is, dat de industrieën welke
ten noorden van Luik gevestigd zijn of
zullen worden, hun schone water uit het
Albertkanaal betrekken en hun afvalwater op de Maas lozen.
Het kamerlid vraagt of de regering bereid is met de betrokken Belgische autoriteiten besprekingen te openen of met
kracht voort te zetten om tot een zodanige regeling te geraken dat de kwaliteit van het water aan de Belgisch-Nederlandse grens van aanvaardbare kwaliteit wordt.

ONDERSCHEIDEN
Bij gelegenheid van de verjaardag van
H.M. de Koningin is weer een aantal
Nederlanders onderscheiden, van wie de
volgende personen in de kring van de
waterleiding bekendheid genieten:
Niet minder dan vier bestuursleden van
de VEWIN en één oud-bestuurslid werden onderscheiden: Ridder in de Orde
van de Nederlandse Leeuw werden de
heren W. Mensink, Lid Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, ir. F . M. Sikkes, idem van Utrecht, drs A. R. Vermeer, idem van Gelderland en het oudbestuurslid F. H. J. M. van den Eerenbeemd, idem van Noord-Brabant.
Tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau werd benoemd het VEWINbestuurslid mr. H. L. F. M. Baron van
Hövell van Wezeveld en Westerflier,
burgemeester van Vught.
Eveneens tot Officier in de Orde van
Oranje Nassau werd benoemd de vorig
jaar gepensioneerde adjunct-directeur van
het KIWA, ir P. J. van der Zanden.
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