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Somenvotting

Voor het verzomelen von gegevens over oord, kwont¡te¡i en herkomst von

chemische verontreiníging in woter en bodem kunnen diverse meelmethoden
worden ingezet. Dit geldt zowel voor kontinue bewoking ols bíi incidentele
ongevol len en lozingen.
Eên en onder zol oon de hond von olieverontreíniging worden toegelicht.

ln le id ing

De meting von woter- en bodemverontreiniging wordt hier behondeld oon de

hond von hef voorbeeld olieverontreiniging. Olíe is om verschillende redenen

een Ínteressont modelverontreiniging. Het is (nog steeds) een kwontitotíet

gezien belongríik produkt in onze mootschoppii en doordoor difo veronlreiniger.

Verder ziin olie en ziin derivoten somengesteld uit een groot oontol kompo-

nenten von diverse crord, welke velerlei effekten op het milieu kunnen hebben.

Er ziin verder diverse interessonte toepossingsvoorbeelden te geven von de

moge I ii kheden von de moderne, veelol insfrumente le, ono lyset echn ieken

met betrekking tot olieverontreiniging.

Methodieken/ onoloog oon die hieronder beschreven, worden ook ten behoeve

von onderzoek von ondere verontreinigingen toegepost. Dit geldt in sierke

mote voor verontreinigingen von orgonisch chemische oord.

Aon de metingen von onorgonische verontreinigíngen wordt in enkele vqn de

voorgoonde hoofdstukken qqndocht geschonken (Hfdst. ì5 en ì7).

Achlereenvolgens zullen hier worden behondeld: effekten, bronnen en oor-

zoken von verontreiniging, meettechnische ospekterr en toepossingen vorì

meetmethoden.
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Effekten von orgonische verontreinigingen (o.o. olie) in hef milieu

Meting von orgonisÇhe veronfreinigingen, zools olie, kon gewenst zíin von-

wege de mogeliike ongewenste (schodeliike en hinderliike) effekten op het

milieu (rqbel l).

Tobel I schodeliike en hinderl iike effekten von olie en ondere
verontre in op hef mi

Oppervloktewoter

Grondwoter

Bodem

Bodem in steden

Opgespofen bogger

Drink- en sproeiwoÌer

Afvo llvoler

Notuur, londschop

Founo en Floro

Visserii

Rekreotie (stronden, zwemwoter) -

Koden , sluizen, sqhepen,
scneePswerven

Storing von de zelfreiniging;
stonkoverlost.

Ongunstige invloed op drinkwoterbereiding
(reuk, smook, kleur).

Verontreiniging grondwoter; invloed toxí-
sche stoffen op gewos en micro-orgonismen.

Brond- en ontploffingsgevoor; stonkhinder.

Stonk; ondere effekten?

Reuk- en smookofwiikingen;
loxische komponenten.

Sloring von de zuivering.

Bevu il ing (onestetisch) .

lnvloed toxische frokties.

Bevu il ing netten; smookofwiikingen vongst;
invloed toxische frokties op vis en/of
voedsel von de vis; zuurstofverbruik,

Vervu il ing strond /woter; bevu il ing mens
(o.o. toxische stoffen oon de huíd).

Bevu i I ing (rein igingskosten) .

Bronnen en oorzoken von olieverontreiniging

Zonder minerole olie(produkten) en olle mogeliike ondere chemische produk-

ten is onze huidige mootschoppii vriiwel ondenkboor. Olie b.v. wordt in

milioenen tonnen gewonnen, vervoerd, geroff ineerd en verbruikt. Hierbii

ziin procentueel gezien geringe verliezen onvermiideliIk. Schottingen lopen

von 0r 1 - 0,5%. Dit is "ruim voldoende" voor het optreden von gevollen

von ernstige vervuiling. Tobel 2 geeft een overzicht vorr de voornoomste

bronnen en oorzoken voor wot betreft ol ieverontrein iging.
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I ieve ro n tre dgllg-

Winning
Ho've ns

Rof f i no,Je ri ie n

Schepen (o,o. ionkers)

Piipleidingen
Torkoutorsr - treinen
Tonks
lnd,¡striee I ofvo lwoter
Afvololie

Ongelukken, morsen

Ongelukken, lekkoges
Afvolwoter, lekkoges
Aonvoringen, lozingen, morsen, lekkoges
schoonmook, vergoon
Breuk, lekkoges
Ongevollen, lekkoges
Doorroesten, overvul len, scheuren
Lekkoges; onvoldoende zuivering
!-ozingen, dumpen

Chemische somenstelling von olie en ondere complexe chemische stoffen en

gfo_{r-Lt_"¡:

Ten behoeve von het chemisch onderzoek von complexe chemische veront-

reinigingen is kennis omtrent de somenstelling doorvon onontbeerlijk. Wonneer

von een bepoold complex chemisch produkt de oonwezigheid in woter en

bodem wordt verondersteld of bekend is, don wordt bii de keuze von de te

gebruiken onolysemethodiek hiermee rekening gehouden. Verder is met nome

i.v.m. de mogelíike ongunstige effekten kennis von de bestonddelen von

complexe stoffen gewenst.

Olie bestoot in hoofdzook uit een groot oontol koolwoterstoffen, zowel

schodeliik ols onschodelíik, moor ook ondere verbindingen komen er in voor

wooronder ook ioxische en hinderlijke stoffen. ln tobel 3 wordt een over-

zicht gegeven von bestonddelen en odditieven von olia (.l,2).

ln tobel 4 wordt de somenstelling von ons oordgos gegeven (3ó). Cok ondere

chemische stoffen of frokties die in het milieu kunnen geroken kunnen een

meer of minder komplexe somenstellin g hebben. Men kon hierbii denken

oon po lych loorbifeny len (PC B' s), po I ynuc leo ire oromoten, op I osm idde len,

vette olier, pesticiden en hun omzettingsprodukten en/of oplosmiddelen enz,

Tobel 3. Chemische somenstelling von olie (produkten).

Koo I wo lers toff en

Alifotische
Cyclisch oliFotische

Nofteenzuren (emu I gerend)
Fenolen (toxisch, loge smookdrempel)

Thiofenolen
Mercoptonen
Su I fon zu ren

Ioge geurdrempel

ogress iefAromoten (logere; polycyclische) Twovelzvur
Cyoniden I

ú.ir"r¡ ¡"d inseni 
toxisch
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Tobel 4. Somenstelling Neder londs oordgos (in vol. %),

8l ,3

2,74

0,39

0,14

0,04

0,02

0,01

0,02

14,40

0,88

0,0ì

0,05

Methoon

Ethoon

Propoon

Bu tonen

Pentonen

['{exonen

Benzeen

Heptonen en zwoorder

Stikstof

Kooldioxide

Zvurstoi

Helium

It:til g -'-1't -o.! s- i I -yg l:r- g I -b-o_{?l :
Voorcle isolering en concentrering von olie uit woter ziin diverse methodieken

mogeliik. Tot nog toe wordi hiervoor echier in de meeste gevollen extroctie
geprefereerd. Dit geldt trouwens tot op zekere hoogte voor de meeste ondere

orgonisch chemische verontreinigingen.

Ook voor de meeste bodemveronlreinigingen wordt voor de isolering en con-
centrering ols regel gebruik gemookt von exlroctietechnieken. Voor een

bodemverontreiniging ols oordgos dienen technieken qls voor de luchtonolyse

le worden gebruik¡. Zie biivoorbeeld (34.

Voor het meten von olieverontreiniging richt men zich veelol op de kool-
wo te rs toffro,: tie of op bepoo lde koolwoterstof-subfrocties. Soms worden

ondere fro,:ties gemeten, bv. in gevol von interesse in bepor:lde toxische

co,"nponenten of voor bepoling von de herkomst. Hiervoor- dienen don

geschikte specif ieke metho<Jen te worden ingezet.

Voor ondere komplexe chernische stoffen geldt een ongeveer onologe be-
schouwing.



t9- 5

De komplexe somenstelling von olíe kon door de onoliticus worden benut

voor "f ingerprinting". Díverse meetmethoden leveren n. l. korokteristieke

spektro von olien, die gebruikt kunnen worden om de herkomst von olíe-

verontreiniging ie bepolen en za dus de doder von de vervuilíng vost te

s te I len.

Ook voor ondere komplexe chemische verontreinigingen kunnen "finger-

printing" - iechnieken in dergeliike gevollen von nut ziin.

Over de bepoling von de herkomst von olieverontreiniging is door

Duckworth (8.P.) terecht opgemerkt (3) ,

"Any improvemenl in fhe speed, frequency ond certoiniy of source

identificotion will ossist the detection ond stoppoge of occidentol

leokoge, deler deliberole offenders ond focilitoie enforcement of

punitive legislotion" .

Ter vergemokkeliiking von de bepoling von de herkomsl von olieveronfreini-

ging is er onderzoek gedoon noor de mogeliikheden von het merken von por-

tiien oliën mel bepoolde verbindingen of moteriolen, "octive togging" (4,5).

Economische overwegingen moken toepossing echter niet mogeliik, verder

geven relotief eenvoudige onolyse-fechnieken, enig deteciíve werk en wot

"boerenverstond" in dergeliike gevollen vook toch ol voldoende informotie.

De meetmefhoden kunnen worden verdeeld ín hondrnethoden en oi.¡tomotische

methocen. Met de hondmethoden kon in incidentele gevollen von de

olievervuiling ooid, herkonrst en hoeveelheid of concenlroTie worden

bepocld, Automoiische methoden, woorbii dus coniinu werkende meet-

inslrumenten ("monitors") worden gebruikt, kunnen worden toegepost voor

bewok i ng vo n de kwo I i te i t von qfvq lwo te r-e n opperv lol< tewo te rstro,me n.

Bepoulde methoden uit de eerste kotegorie kunnen hiervoor geschiki worden

gemookt.

ln de tobellen 5 enó wordt een overzicht gegeven von diverse beschikbore

me Thode n.
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Iobel 5 Niet-outonotische meetmethoden voor olie in wqter en bodem.

Methode

+Vlomderecfie(FlD) kwontitotieve )gege-verontreiniging.Niet
herkomst ) vens voor teerochtige froc-

Go..chromotogrof ie (GC) kwolitotieve )

9p¡gg!-@gn L!-t,

Voor mocro-en micro- (6)-(14),

ties mef te loge domp-
sponn ing

(6),(7)

(6),(7)
t.P .143/47

(r 7x33)
(35)

"f ingerprin tings "
kooktro iect
n-o I ko nen

Kwolitolieve gege- kostbore detector (9)r(15)
ve ns " Fi nge rprí nti ngs " Voor moc ro-ve ron tr.

Kwol itorieve gege- Bewerkeliik (l ó)
ve ns " Fi ngeqcri nti ngs "Vooi' mocro-veron tr.

(Semi-)kwontitotieve Vooi'mocro-en micro- (17)
gegevens verontr.
Kwolitotieve gege- Eenvoudig, goedkoop (18)
ve ns

Kwolito+ieve en Voorol voor mocro-
kwontitotieve gege- veronlr. lsolering
vens frociies

Kwolitotieve gege- Voor rnocroverontr"
ve ns

Kwolitotieve gege- Voor mocroverontr.
ve n5

(t e)

Kwolitotieve gege- Voor mocroverontr. ASTM,
vens Dl.551-ó8

Kwolitotieve gege- Voor mocroverontr. (6),(7)
vens. Herkomst gege-Voor ruwe oliun(Ni,V) (20), (21)
ve ns "F i ngerpri nti ngs'Voor produkte n(orJd i tieven)

Kwontitotieve en kwoVoor rnocro- en micro- (l I )r(.l7)
litotieve gegevens veronÌr. (22),(23)

Kwolitotieve en kv
titotieve gegevensnonão"roueronir.Beperkt (24\,(25)

(o ro mo te nl 
- bru ikboo r (o I lee n (26) ,(27)

oromoten) (23),(29)

(Semi-) kwonlitoïeve Gevoeligheid >'l0 ppm
gegeve ns

'10

1ì

GC+Vlomfotometrie
(F.P,D.)

GC+"Electron Copture
Deleciion" (EGD)

Dunne locg chro.noto-

srofie (DLC)

V I oe is tofch romo togrof ie

Wos-geholte en smelt-
punn (gro'vimetrie)

Asfolienen
(grovimeirie)

Zwovelgeholte
verbro¡rden * titr.
Röntgenf luorescentie

Metoten (sporen)

A too mobsorp tiespec tro-
scopie (AAS)
E miss iespec troscopie
RönTgenf luorescentie
Neu tronenoctivering

i n f ro;'oodpe c trome tri e
(t R)

FluorimeTrie en Ultro-
viole tspec trome irie

I nd i c o to i'po p ie r

Mochery & Nogel
12



Methode

"A irborne Mul tispectrol
Sensor System" Meting
gereflecteerde en ge-
ëmitteerde energie

Fotogrof ie

1.5 Rodor

ì ó "Loser-Exciled ìo¡non
Spec troscopy "

qpþ'"!ËL

Semi-kwontitotieve
gegevens

Semi-kwontitotieve
9egevens

Semi-kwontitotieve
gegevens

Delectie, semi-
k'wontitotieve gege-
ve ns

t9- 7

'Lrel. L$-

Op ofstond bruik- (31)
boor. !ee¡' olie
op woter

Op ofstond bruïk-
boor. Veor olie
op woter

Op ofstond bruik-
bo,:r, Voor olie
op woter

Op ofstorrd bruïk- (30)
boor. Voor olie
op woter.

9p'"

ì3

t4

Ïobel ó ,Automolische meet¡'nethoden voor olie in woter.

M"".!lg'l[gþþ Opmerkingen

Allg.lnd.Kommerz.München Bi i oonwezigheid von ol ie zwelt
een blokie plostic (olorm)
Meting oromooFfroctie

GevoeligheÌd >,1 ppm

Meetbereik 0 - .l50 
ppm

Bii oonwezigheid von olie
op woteroppervlok
toenome reflectie

Pol lution Meosuremenls lnc.Toenome weerstond bii
Elektrochem . Methode toenome oliegeholTe
(Oil-in-woler detector ond Gevoel igheid 20r5o/o
monitoring system) Voor ofvolwoter

Lit-

(27)

U.V.-monitors (l I,l I l)

ll Type Teledyne

lll Type C.-E.NoTco D.O.W.
(Dispersed oil in wofer)

lV Hollikoinen oil-on-woter
Detector Model 1479
(Ref lec tiemeihode)

(32)

(32)

(32)
zie ook (34)

(32)

Vl |,P,M.-Blommers Monster woter filtr.; met N" Vert.
Vlomdetectie-methode doorblozen;Cr-C.,^koolwáter- Blommers

stoffen meten.Gevbél igheid>O.1 ppb Den
Voor processlroonr.Colibrering Hotrg.
complex,



Monitor/Methode

Vl I Yonogimoto oil-o nolyzer
NDIR

F luorescent ie-mon itorsm
Vll I Fluorescentiemefer Sigrist

lX lnt. Comb. Products

X Seres,
Spectrofotomeiríe
zichtboqr licht

9egþg*
Exirociie met teiro; Metíng tussen
3,4 - 3,5 Bereiken:0-20/0-50 pp,

t9- I

L¡t_,_

Vert.
Wetzlor
A'dom

Voor doorstromend woter
Gevoeligheid v.o. 0,5 pp.
Voor bewokíng condensoot
sfoomketels, volle school l0 ppm

Continue tetro extroctie
Bruikboor ols wofer gekleurde olíe bevot

QN

(27)

QN

W-"-:'9Slitg_11"_"-tn"-tl.S!_"1'

Voor het isoleren en concentreren von olie- en vele ondere orgonische ver-
ontreinigíngen uít woter en bodem, prefereren wíi extrocf i,:methoden. Op

grond von ervoring binnen TNO en elders geven wii voor kwolitotief onder-

zoek von olieverontreinigíng de voorkeur oon goschrornotogrotie, cje bepo-
ling von sporenelementen (metolen), en in mindere moie lR-onolyse.

voor kwontitotíef onderzoek nqor ol ieveronireiniging oon lR-onolyse.

over outomotische meetmethoden geven wij nog geen woorde-oordeel, d¡t
gebied ís nog in ontwikkelíng.

Toeposs ingen

Hieronder wordt een oontol belongriike cotegorieën toepossingsmogelijkheden

gegeven . Deze gegevens dienen slechts ols voorbeelden von de mogeliikhe-
den op dit gebied. voor ondere orgonisch chemische verontreinigingen, met

nome de somengestelde, ziin er overeenkomstige mogeliikheden. De nummgrs

tussen hookies verwiizen noor methoden/monitors uit tobel 5 en ó.
I " Vergeliikend onderzoek von olie uit het mílieu en olie von verdochtg

bronnen í.v-m. schodekwesties, oonsprokeliikheid, e.d. (l-3, 5-l ì).
2, Kwolitotief onderzoek von olieverontreiniging (1, 4-l l).

l.v.m. vrogen, ols herkomst en mogeliike eftekten.

3. Kwontitotieve mef ing. Kon gewenst ziin i.v.m. de bewoking von
woterwingebieden; i.v.m. te nemen mootregelen (l , 4, tO, 

-t 
t¡.

'È-.".
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Meting vo¡ de elíminoiie von olie uit grond of bodem door verbronden,
ofpompen of onderszins (lr4rl0).

Onderzoek efficiëntie ol ie-seporotoren ( l,4rlO),

"Mon i tori ng " von ol ie i n o fvo lwo tersfrome n, riole n, oppervlok tewo fer
(t-x).

Meting von schodeliike frocties in grond- en oppervlokfewoter, ín
biologische monste¡'s (1,4,9,11),
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