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Samenvatting 
 

Het intensief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zoals bentazon, clopyralid en 

isoproturon in de landbouw heeft geleid tot vervuiling van grond- en oppervlaktewater. 

Puntverliezen vormen de belangrijkste verspreidingsroute van gewasbeschermingsmiddelen 

naar het milieu. De behandeling van het vervuild bodem- en oppervlaktewater in 

waterzuiveringsinstallaties vindt meestal plaats met behulp van actieve kool filters. Deze 

filters nemen echter heel wat ruimte in en vragen veel energie voor regeneratie. Ook heeft 

actieve kool een grote affiniteit voor natuurlijk organisch materiaal dat in het water aanwezig 

is, waardoor de filter sneller aan vervanging toe is. Daarom is het belangrijk te zoeken naar 

een efficiënt alternatief.  

 

In deze studie werden verschillende actieve kool stalen, metal organic frameworks (MOF’s) 

en harsen met elkaar vergeleken. Na een eerste screening van verschillende materialen werden 

de kinetische karakteristieken onderzocht van de zes beste adsorbentia die geselecteerd 

werden. De actieve kool stalen en het aan actieve kool gerelateerde hars Lewatit AF 5 blijken 

als preferentieel adsorbens uit de resultaten te komen. Positief voor de MOF’s was hun 

snellere adsorptie van grotere hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen. Na het fijnmalen 

van alle adsorbentia kon aangetoond worden dat dit te wijten was aan de kleine 

partikelgrootte van de MOF’s, waardoor de gewasbeschermingsmiddelen minder weerstand 

ondervinden om tot diep in de poriën te dringen. Het opstellen van de adsorptie-isothermen 

gaf snel een minder positief beeld over de MOF’s en het hars Lewatit VP OC 1064. Het zijn 

helemaal niet zo’n goede adsorbeerders met hun lage K en hoge n-waarde. Deze materialen 

ondergaan heterosorptie, waarvoor eerst materiaal moet adsorberen alvorens verdere adsorptie 

kan plaatsvinden. Deze adsorptie vindt waarschijnlijk plaats aan de hand van elektrostatische 

interacties. Ook de zeer korte doorbraaktijd van de MOF’s en het Lewatit VP OC 1064 ten 

opzichte van het actieve kool en het hars Lewatit AF 5 spreekt in hun nadeel. Vervolgens 

blijkt competitie op te treden tussen de gewasbeschermingsmiddelen en het natuurlijk 

organisch materiaal. Dit is niet alleen het geval voor actieve kool, wat in de literatuur 

beschreven staat, maar blijkbaar ook voor de MOF’s als voor de harsen. Tot slot zal de 

onstabiele structuur van MOF-235, waarvan FeCl4
--ionen afgesplitst worden wanneer het in 

contact komt met een vloeistof, regeneratie van dit materiaal uitsluiten.  
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De resultaten van dit onderzoek suggereren dat actieve kool nog steeds als beste adsorbens 

gebruikt kan worden voor het zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen uit water. Hoewel 

het aan actieve kool gerelateerde hars Lewatit AF 5 gelijkaardige resultaten als de actieve 

kool opleverde, wordt wegens de hoge kostprijs van het hars, het gebruik van actieve kool nog 

steeds geprefereerd.  
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Abstract 

 
The intens use of plant protection products such as bentazone, clopyralid and isoproturon in 

agriculture has lead to the widespread contamination of groundwater and surface water. Point 

source contamination has shown to be the major route for environmental contamination. The 

treatment of contaminated soil and surface water is usually done by water treatment plants 

using activated carbon filters. These filters, however, take much space and require a lot of 

energy for regeneration. Also, activated carbon has a high affinity for natural organic material 

present in the water, which requires the filters to be replaced more quickly. It is therefore 

important to find an efficient alternative. 

 

In this study, various activated carbon samples, metal organic frameworks (MOFs) and resins 

are compared. After an initial screening of the various materials, the kinetic characteristics of 

the best six selected adsorbents were examined. The activated carbon samples and the 

activated carbon related resin Lewatit AF 5 appear to be the preferred adsorbents from the 

results. The positive characteristics of the MOFs were their more rapid adsorption of larger 

amounts of plant protection products. After grinding all adsorbents, it could be demonstrated 

that this was due to the small particle size of the MOFs, which causes less resistance for the 

plant protection products to penetrate deep into the pores. The preparation of the adsorption 

isotherms gave a less positive image of the MOFs and the resin Lewatit VP OC 1064. They 

are not such good adsorbents at all because of their low K and high n-value. These materials 

undergo heterosorption, which requires material to be adsorbed first before further adsorption 

can take place. This adsorption is likely to happen by means of electrostatic 

interactions. Another disadvantage is the very short breakthrough time of the MOFs and the 

resin Lewatit VP OC 1064 compared to the activated carbon and the resin Lewatit AF 5. Next 

to that, there seems to occur some kind of competition between the plant protection products 

and the natural organic material. This is not only the case for the activated carbon, which is 

described in literature, but apparently also for the MOFs as for the resins. Finally, the unstable 

structure of MOF-235, of which FeCl4--ions are split off when it comes into contact with a 

liquid, will exclude regeneration of this material. 
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The results of this study suggest that activated carbon is still to be the best adsorbent that can 

be used for the purification of plant protection products from water. Although the activated 

carbon related resin Lewatit AF 5  provided similar results as the activated carbon, it is still 

preferred to use  the activated carbon due to the high cost of the resin. 
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Doelstelling 
 

Het veelvuldig gebruik van GBM heeft geleid tot contaminatie van grond- en 

oppervlaktewater. Deze contaminatie wordt in waterzuiveringsinstallaties behandeld tot de 

aanwezige concentratie voldoet aan de Europese normen. Hierbij wordt meestal gebruik 

gemaakt van adsorptie aan actieve kool. Aangezien actieve koolinstallaties heel wat ruimte 

innemen en het regenereren van het materiaal heel wat energie vraagt vormen metal organic 

frameworks (MOF’s) en harsen een interessant alternatief voor het zuiveren van afvalwater. 

Voor dit onderzoek werden een aantal actieve kool stalen, harsen en zelf gesynthetiseerde 

MOF’s geselecteerd, waarna vervolgens een screening gemaakt werd op basis van hun 

adsorptiviteit. Vervolgens werd dan voor de materialen die bij het screenen de beste resultaten 

gaven, nagegaan wat de verschillen zijn op vlak van adsorptiecapaciteit en kinetiek. Daarnaast 

werd ook de competitie met natuurlijk organisch materiaal, dat ook in grond- en 

oppervlaktewater aanwezig is, onderzocht.  

 

Tot slot werd onderzoek verricht om na te gaan of de structuur van de MOF’s stabiel blijft na 

het adsorptieproces, met het oog op regeneratie van het materiaal.  
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1 LITERATUURSTUDIE 

 

1.1 Gewasbeschermingsmiddelen: gebruik, risico’s en wetgeving 
 

Gewasbeschermingsmiddelen: een noodzaak in moderne landbouw 
Gewasbeschermingsmiddelen (GBM) zijn chemische of natuurlijke stoffen die gebruikt 

worden voor de bestrijding van allerlei ongewenste aantastingen (plagen, ziekten, onkruiden) 

van planten, dieren en materialen. Zij worden niet alleen gebruikt in de landbouw, maar 

kennen ook hun toepassing in het dagelijkse huishouden en in de industrie. Pesticiden zijn 

enerzijds nuttig voor de maatschappij: zij bieden de mogelijkheid om insecten, onkruid, 

schimmels en ziekten te bestrijden en zo gewasopbrengsten aanzienlijk te verhogen. Dankzij 

het gebruik van pesticiden kon de landbouwproductie de voorbije 30 jaar met 82% verhoogd 

worden, waardoor de sterk toegenomen wereldbevolking van voedsel kon worden voorzien 

(UNFPA, 2007). Anderzijds kunnen  pesticiden schadelijk zijn voor mens, dier en natuur 

omwille van hun ecotoxiciteit, hun mogelijke bioaccumulerende eigenschappen en hun 

hormoonverstorende effecten  (Seuntjens et al., 2007; Paul et al., 2005). Daarbij komt dat de 

verblijftijd van GBM (persistentie) in het milieu kan variëren van enkele dagen tot meerdere 

jaren. De verblijftijd van pesticiden in bodem, grondwater en oppervlaktewater wordt bepaald 

door hun halveringstijd (DT50). Deze halveringstijd geeft aan hoe lang het duurt vooraleer de 

pesticiden de helft van hun actieve eigenschappen verliezen. Bij persistente stoffen is de 

verblijftijd lang, hetgeen leidt tot een langere nawerking, een langere herstelperiode en een 

grotere kans voor interacties met andere ecosystemen. Lage concentraties in het aquatisch 

milieu kunnen zo uiteindelijk leiden tot sterk verhoogde concentraties bij waterdieren en 

visetende vogels (MIRA, 2007). Van de meest in het watermilieu teruggevonden herbiciden  

is lindaan het meest persistent (DT50 = 365 dagen) en propachloor het minst persistent (DT50 

= 5 dagen) (De Smet en Steurbaut, 2002). Wegens de grote persistentie en het toxisch effect 

van lindaan is deze stof sedert 2008 verboden in de EU. In Tabel 1.1 worden enkele 

voorbeelden gegeven van in het watermilieu voorkomende GBM en hun halfwaardetijden 

(Tomlin, 2006). 
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Tabel 1.1: Halfwaardetijd (DT50) van in het watermilieu voorkomende GBM      

(Tomlin, 2006). 

Pesticide DT50 (dagen) Pesticide DT50 (dagen) 

Thidiazuron 26-144 dimethametryn 140 

Cyclanilide 15-49 flurtamone 46-65 

Metominostrobin 98 clofenterine 65-85 

Nuarimol 150 fenoxycarb 51-75 

 

Voor Vlaanderen werd het gebruik van GBM in 2005 geschat op 5018 ton werkzame stof. 

Naar schatting wordt 60 à 80 procent hiervan in de akker- en tuinbouw toegepast (MIRA, 

2007). GBM groeperen diverse families van producten van synthetische en natuurlijke 

oorsprong. Men kan onderscheid maken tussen fungiciden, herbiciden, insecticiden, 

groeiregulatoren, nematiciden en acariciden. Niet al deze groepen dragen in dezelfde mate bij 

aan contaminatie van het milieu. In Figuur 1.1 wordt het aandeel in gebruik van de vier 

belangrijkste groepen GBM weergegeven. Met   46% zijn de fungiciden veruit het meest 

gebruikte middel. Insecticiden zijn met 9% de kleinste groep. Maar de impact op het 

waterleven toont een heel ander beeld. Daartoe worden de kilo’s werkzame stof omgerekend  

in jaarlijkse verspreidingsequivalenten (SEQ). Deze wegen de kilogram werkzame stof naar 

afbraaksnelheid in de bodem en toxiciteit voor de waterorganismen. Insecticiden zijn zeer 

schadelijk voor vissen en waterinsecten en wegen dus zeer zwaar door in de SEQ-indicator. 

Deze SEQ-indicator (spreidingsequivalenten) is een indicator die de impact van het gebruik 

van bestrijdingsmiddelen op het waterleven inschat. De insecticiden zijn samen goed voor 

66% van de druk op het waterleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aandeel in SEQ aandeel in gebruik 

Figuur 1.1: Aandeel van vier groepen GBM in het gebruik (kg werkzame stof) en in de 

druk op het waterleven (ΔSEQ) in 2005 ( MIRA, 2007). 
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Verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu 

Gewasbeschermingsmiddelen worden teruggevonden in de compartimenten lucht, water en 

bodem. Er bestaan verschillende wegen waarlangs GBM in het milieu terechtkomen (Figuur 

1.2).  

 

 
Figuur 1.2: Verschillende wegen waarlangs GBM in het milieu terechtkomen (MIRA, 

2011). 

 

Algemeen onderscheidt men twee soorten bronnen van emissie van bestrijdingsmiddelen, nl. 

diffuse bronnen en puntbronnen.  

 

Diffuse bronnen van vervuiling zijn verspreide, kleine vervuilers, die individueel slechts 

weinig bijdragen aan de totale vervuiling, maar die als groep een zware impact kunnen 

hebben op het milieu (Kolstad et al., 2000). Diffuse vervuilingen ontstaan vooral door de af- 

en uitspoeling van GBM en ten gevolge van drift bij bespuitingen. De aard van de diffuse 

verontreinigingbronnen zelf  maakt het vaak moeilijk de individuele verontreiniger te 

identificeren (VIWC, 2006). 

Pesticide toepassing 
Volatilisatie van  
bodem en plant 

Sorptie op 
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materiaal 

Drift 

Fotochemische 

Oxidatieve degradatie 
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Winderosie                           
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Puntbronnen zijn in tegenstelling tot diffuse bronnen duidelijk gelokaliseerd en de emissies 

per bron zijn vaak groter. Puntvervuilingen met GBM ontstaan bijvoorbeeld wanneer een 

landbouwer onoordeelkundig omspringt met spuitresten of spoelwater, wanneer hij morst bij 

het voorbereiden, vullen of schoonmaken van de sproeitank of door lekkages of lozen van 

overtollige spuitresten (De Wilde et al., 2008). Deze activiteiten komen meestal voor op 

plaatsen op het landbouwbedrijf waar de bodem bedekt is met beton, zand of grind en waar de 

mogelijkheid tot biodegradatie of absorptie van de GBM laag is, waardoor er een hoog risico 

is op contaminatie en uitspoeling naar het oppervlaktewater (Helweg et al., 1998; Wiren-Lehr 

et al., 2001). Uit verschillende meetcampagnes en veldonderzoek is dan ook gebleken dat de 

zogenaamde puntverliezen op het landbouwbedrijf misschien wel de belangrijkste 

verspreidingsroute van GBM naar het milieu zijn (Beernaert et al., 2003; Carter, 2000; Decoin 

et al., 2003; Kreuger et al., 2001; Mason et al., 1999).  

 

Uit onderzoek is gebleken dat GBM wereldwijd teruggevonden worden in zowel 

oppervlaktewater als grondwater (Dousset et al., 2007; Kamra et al., 2001; Rodriguez-cruz et 

al., 2007; Shaw et al., 2000). In Vlaanderen is de situatie niet anders. In 2006 onderzocht de 

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de Vlaamse oppervlaktewateren op de aanwezigheid 

van een honderdtal GBM. Uit deze metingen bleek dat bijna de helft (47%) van de 

onderzochte GBM regelmatig werd aangetroffen (MIRA, 2007). 

 

Strenge regelgeving noodzakelijk 

De soms verwoestende impact van het gebruik van GBM op bepaalde ecosystemen, leidde 

recentelijk naar een strengere regelgeving op zowel Europees, Federaal als Vlaams niveau om 

het gebruik en de verspreiding van GBM in te dijken. Een groot aantal GBM waarvan het 

actieve bestanddeel toxisch is voor niet-doelorganismen of voor het ecosysteem in het 

algemeen, werden afgeschaft. Bovendien kunnen nieuwe GBM slechts op de markt worden 

gebracht na een uitgebreide en dure risico-evaluatie. Op Europees niveau werd in 1991 

richtlijn 91/414/EEC aangenomen die er voor zorgde dat de lidstaten enkel nog het gebruik en 

de productie van GBM konden uitoefenen waarvan het actief bestanddeel voorkomt in Annex 

I van richtlijn 91/414/EEC. Daarnaast keurde het Europese parlement de kaderrichtlijn water 

(EU WFD 2000/60/EC) goed. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om de ecologisch en 

chemische kwaliteit van hun grond- en oppervlaktewater te monitoren en op te volgen en 

maatregelen te nemen ter verbetering of behoud van de huidige toestand. In Vlaanderen mag 

in dit kader voor grond- en oppervlaktewater de totale concentratie aan werkzame stoffen de 
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drempel van 0,5 µg/L niet overschreden worden. Per actief bestanddeel ligt de drempelwaarde 

op 0,1 µg/L (VLAREM II).  

 

1.2 Mobiele gewasbeschermingsmiddelen in drinkwater 
 

GBM kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. Figuur 1.3 toont een 

classificatieschema van GBM op basis van hun chemische eigenschappen (Gevao et al., 

2000). 

 

        Kationisch 
        Basisch 
        Zuur 
        Mengsel 
 
        Gechlorineerde koolwaterstof 
                    Organofosfor    
          Dinitroanilide 
        Carbanilaat 
        Benzonitril 
        Acetamide 
        Carbothioaat 
         Thiocarbamaat  
        Anilide 
        Ureum 
        Methylcarbamaat 
 

Figuur 1.3: Classificatieschema van GBM (Gevao et al., 2000). 

 
De mobiliteit van GBM in de bodem en hun transfer naar andere compartimenten, zoals de 

atmosfeer en het water, hangt af van hun sorptie- en desorptiekinetiek aan bodempartikels 

(Moorman et al., 2001). Risico tot contaminatie van grond- en oppervlaktewater wordt vooral 

in verband gebracht met het gebruik van zure GBM. Deze GBM zijn in de bodem 

voornamelijk als anionische species aanwezig, waardoor ze zeer zwak door bodempartikels 

weerhouden worden. Op deze manier blijven zure GBM opgelost in de bodemoplossing 

waardoor ze zich snel kunnen verplaatsen (De Wilde et al., 2011). 

 

 

Ionisch 
 

Niet-ionisch 

Pesticiden 
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Bentazon, clopyralid en isoproturon worden hier gebruikt als modellen van zeer mobiele 

GBM om de mogelijkheid tot adsorptie van deze GBM door middel van Metal Organic 

Frameworks (MOF’s) te onderzoeken. Deze materialen worden meer in detail besproken 

verderop in deze thesis. 

 

1.2.1 Bentazon 

 
1.2.1.1 Chemische, fysische en toxicologische karakteristieken van bentazon 

 

De belangrijkste chemische, fysische en toxicologische karakteristieken van bentazon (Figuur 

1.4) zijn samengevat in Tabel 1.2. 

 

CH3

CH3

SO2

N

N
H

O    

Figuur 1.4: Structuur van bentazon (Tomlin, 2006). 

 

Tabel 1.2: Chemische, fysische en toxicologische karakteristieken van bentazon (Tomlin, 

2006; PPDB, 2011). 

Chemische karakteristieken 

ISO naam 

IUPAC naam 

 

Andere namen 

 

Moleculaire formule 

 

Moleculaire massa 

 

Smeltpunt 

 

Dichtheid bij 20 °C 

Bentazon 

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-

one 2,2-dioxide 

BAS351H 

 

C10H12N2O3S 

 

240,3 g/mol 

 

138 °C  

 

1,41 g/cm3 
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Vervolg Tabel 1.2 

Chemische karakteristieken 

pKa bij 25 °C  

 

Oplosbaarheid bij 20 °C 

- In water 

- In organische solventen 

3,28 
 

 
0,57 g/L 

Goed oplosbaar 

Fysische karakteristieken 

Fysische vorm 

 

Stabiliteit 

Kleurloze kristallen 

 

DT50 = 14 dagen (bodem) 

Koc = 13,3-176 mL/g 

Log Kow = -0,46 (pH 7, 20 °C) 

Resistent tegen hydrolyse in zure en 

alkalische media bij zonlicht 

Toxicologische karakteristieken 

Toxiciteit: acute orale LD50 

- Voor zoogdieren 

- Voor vogels 

- Voor vissen 

- Voor algen 

- Voor Daphnia’s 

 

> 1000 mg/kg (ratten) 

1140 mg/kg 

> 100 mg/kg 

10,1 mg/kg 

125 mg/kg 

 

1.2.1.2 Werking en toepassing van bentazon 

 

Bentazon is een bladherbicide, dat reeds lang gebruikt wordt in de landbouw. Dit 

onkruidverdelgingsmiddel wordt als contact-herbicide toegepast tegen ondermeer éénjarige 

breedbladige onkruiden, bonen, erwten, vlas, maïs, aardnoten, aardappelen, graangewassen, 

rijst en pas aangelegde gazons. De werking berust op de specifieke remming van de 

fotosynthese en is vrijwel alleen werkzaam in de groene delen van de plant (BASF, 2006). 

Bentazon is een thermisch instabiel polair herbicide met een licht zuur karakter en heeft als 

transformatieproducten 6-OH en 8-OH hydroxybentazon (Huber en Otto, 1994). Een veel 

gebruikt wateroplosbaar concentraat met de werkzame oplossing van bentazon is    
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Basagran® SG. Eén van de belangrijkste producenten van deze chemische verbinding is 

BASF agro (BASF, 2006). Om het grondwater te beschermen, mag Basagran® SG niet meer 

toegepast worden op erosie gevoelige percelen en op bodems die gevoelig zijn voor uitloging 

van bentazon. Ook moet een bufferzone van 5 meter rond het oppervlaktewater gerespecteerd 

worden. Om de erkenning van Basagran® SG te behouden, moeten deze criteria in 2012 

nageleefd worden (Evens, 2012). 

 
1.2.1.3 Bentazon in het milieu 

 

Bentazon heeft een lage persistentie in de bodem. Onder aerobe condities breekt bentazon in 

minder dan twee weken af door natuurlijke processen (WHO,2004). Het is onderhevig aan 

afbraak door bodemorganismen, zoals bacteriën en schimmels, en ultraviolet licht afkomstig 

van de zon (Knauber et al., 2000). Bentazon adsorbeert weinig aan bodempartikels waardoor 

het snel uitspoelt naar grondwater. De hoge oplosbaarheid in water en een dampdruk van 

minder dan 0,1 x 10-7 mmHg bij 20 °C maakt bentazon zeer mobiel in het grondwater en 

minder vluchtig onder omgevingsomstandigheden (Conger, 2003).  

 

Eenmaal bentazon onder de biologisch actieve zone uitgespoeld is, zijn er geen abiotische 

mechanismen voor degradatie. Dit leidt tot contaminatie van het grondwater en problemen bij 

drinkwaterproductie (WHO, 2004). Om watervoorraden voor de drinkwatervoorziening 

maximaal te vrijwaarden van GBM, meet de Vlaamse Milieumaatschappij de aanwezigheid 

van GBM in het grondwater. De resultaten worden ter beschikking gesteld van het Federaal 

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Tengevolge van regelmatig 

vastgestelde overschrijdingen van de norm van 0,1 µg/L in grondwater in België, werd op 23 

oktober 2007 de erkenning voor het gebruik van betazone herzien. Momenteel is bentazon 

enkel nog erkend voor toepassing in de bestrijding van knolcyperus in de maïsteelt en voor 

toepassing bij lelieachtigen en enkele leguminosen. Een dergelijke beperking van de 

toepassing zal wellicht bijdragen tot een afname van de verdere verspreiding van bentazon in 

grondwater en oppervlaktewater. Vlarem II voorziet momenteel geen toegelaten 

(maximum)concentratie voor bentazon als basiskwaliteitsnorm voor alle oppervlaktewateren 

(Crevits, 2008). 
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1.2.2 Clopyralid 
 

1.2.2.1 Chemische, fysische en toxicologische karakteristieken van clopyralid 

 

De belangrijkste chemische, fysische en toxicologische karakteristieken van clopyralid 

(Figuur 1.5) zijn samengevat in Tabel 1.3. 

 

NCl

Cl

O

OH

 

Figuur 1.5: Structuur van clopyralid (Tomlin, 2006). 

 

Tabel 1.3: Chemische, fysische en toxicologische karakteristieken van clopyralid 

(Tomlin, 2006; PPDB, 2011). 

Chemische karakteristieken 

ISO naam 

IUPAC naam 

Andere namen 

 

Moleculaire formule 

 

Moleculaire massa 

 

Smeltpunt 

 

Dichtheid bij 20 °C 

 

pKa bij 25 °C 

 

Oplosbaarheid bij 20 °C 

- In water 

- In organische solventen 

Clopyralid 

3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid 

3,6-DCP 

 

C6H3Cl2NO2 

 

192,0 g/mol 

 

151-152 °C  

 

1,57 g/cm3 

 

2,01 

 

 

143 g/L 

Zeer goed oplosbaar 
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Vervolg Tabel 1.3 

Fysische karakteristieken 

Fysische vorm 

 

Stabiliteit 

 

Kleurloze kristallen 

 

DT50 = 34 dagen (bodem) 

Koc = 3,43-7,34 mL/g 

Log Kow = -2,63 (pH 7, 20 °C) 

Stabiel t.o.v. licht 

Stabiel in zure media 

Ontbindt boven 152°C 

Toxicologische karakteristieken 

Toxiciteit: acute orale LD50 

- Voor zoogdieren 

- Voor vogels 

- Voor vissen 

- Voor algen 

- Voor Daphnia’s 

 

> 2675 mg/kg (ratten) 

> 2000 mg/kg 

125,4 mg/kg 

30,5 mg/kg 

225 mg/kg 

 

Werking en toepassingen van clopyralid 

 

Clopyralid is een zuur herbicide dat gebruikt wordt voor het onder controle houden van 

onkruid en houtachtige planten op rangelands, weiden en gebieden die geen akkerland vormen 

(Corredor  et al., 2006). Het gewasbeschermingsmiddel wordt geabsorbeerd door de bladeren 

en de wortels van de plant. Na absorptie wordt clopyralid doorheen de plant getransporteerd 

en geaccumuleerd in de meristematische zone waar de groei zich voordoet. Clopyralid 

gedraagt zich als een groeihormoon dat proliferatie en abnormale groei veroorzaakt. Lage 

concentraties van het herbicide kunnen de synthese van RNA, DNA en proteïnen stimuleren 

en hoge concentraties kunnen de ademhaling en de groei van de plantencel inhiberen (Tu en 

Hurd, 2001).  
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Clopyralid in het milieu 

 

Clopyralid is over het algemeen actief in de bodem en is persistent in bodems onder anaërobe 

omstandigheden en in aanwezigheid van een kleine hoeveelheid micro-organismen. 

Koolstofdioxide is het enige metaboliet dat reeds geïdentificeerd werd. Ook bij clopyralid 

duidt de octanol-water partitiecoëfficiënt op de hoge oplosbaarheid in water. De gemiddelde 

organische koolstof-bodem adsorptie coëfficiënt geeft op zijn beurt weer dat clopyralid 

opgelost blijft in water in plaats van te binden met het organisch materiaal in de bodem. Deze 

eigenschap en een lage dampdruk van 2,0 x 10-7 mmHg bij 25 °C duidt net zoals bij bentazon 

op het feit dat clopyralid mobiel is in bodems (PPDB, 2011). Grondwater kan dus 

gecontamineerd worden als het gewasbeschermingsmiddel gebruikt wordt in gebieden met 

zeer doorlaatbare bodems en ondiepe grondwaterstand, wat voor de mens, de gezondheid en 

het milieu een potentiële bedreiging kan vormen. Daarom is de verwijdering van deze stof uit 

de watervoorraden erg belangrijk (Ozcan et al., 2010). 

 

Clopyralid residuen blijven gedurende het groeiseizoen in de behandelde planten aanwezig 

alsook in compost. De persistentie van clopyralid in gecomposteerde grasresten resulteert in 

beperkingen op het gebruik ervan (MMWD, 2008). 

 

1.2.3 Isoproturon 

 

1.2.3.1 Chemische, fysische en toxicologische karakteristieken van isoproturon 

 

De belangrijkste chemische, fysische en toxicologische karakteristieken van isoproturon 

(Figuur 1.6) zijn samengevat in Tabel 1.4. 

 
CH3

CH3NHCH

CH3

CH3

O

N

 

Figuur 1.6: Structuur van isoproturon (Tomlin, 2006). 
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Tabel 1.4: Chemische, fysische en toxicologische karakteristieken van isoproturon 

(Tomlin, 2006; PPDB, 2011). 

Chemische karakteristieken 

ISO naam 

IUPAC naam 

Andere namen 

 

Moleculaire formule 

 

Moleculaire massa 

 

Smeltpunt 

 

Dichtheid bij 20°C 

 

pKa bij 25 °C 

 

Oplosbaarheid bij 20 °C 

- In water 

- In organische solventen 

Isoproturon 

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea 

IPU 

 

C12H18N2O 

 

206,3 g/mol 

 

158 °C  

 

1,20 g/cm3 

 

Neutraal 

 

 

0,065 g/L 

Matig oplosbaar 

Fysische karakteristieken 

Fysische vorm 

 

Stabiliteit 

Kleurloze kristallen 

 

DT50 = 12 dagen (bodem) 

Koc = 36-241 mL/g 

Log Kow = 2,50 (pH 7, 20 °C) 

Stabiel t.o.v. licht  

Stabiel in zure en alkalische media 

Toxicologische karakteristieken 

Toxiciteit: acute orale LD50 

- Voor zoogdieren 

- Voor vogels 

- Voor vissen 

 

> 1826 mg/kg (ratten) 

1401 mg/kg 

18 mg/kg 
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Vervolg Tabel 1.4 

Toxicologische karakteristieken 

Toxiciteit: acute orale LD50 

- Voor algen 

- Voor Daphnia’s 

 

0,013 mg/kg 

507 mg/kg 

 

1.2.3.2 Werking en toepassingen van isoproturon 

 

Isoproturon is door zijn goede werking en de lage prijs een geliefd middel in de graanteelt. 

Het herbicide wordt voornamelijk toegepast in wintergranen, daar deze meer opleveren dan 

zomergranen. Deze chemische stof wordt geabsorbeerd door de wortels en de bladeren van 

het gewas en berust zich net zoals bentazon op de remming van de fotosynthese (Genty, 

2009). Isoproturon geeft het beste resultaat indien de grond tijdens en enige tijd na de 

bespuiting vochtig is. Aanhoudende droogte na de bespuiting is nadelig voor de 

werkzaamheid (Schuttelaar en Partners, 2005). 

 

1.2.3.3 Isoproturon in het milieu 

 

Isoproturon ondergaat in de bodem enzymatische en microbiële demethylering en hydrolyse. 

Ook ondergaat het gewasbeschermingsmiddel een fotochemische degradatie (WHO, 2003). 

Isoproturon is goed oplosbaar in water. Een dampdruk van 2,5 x 10-8 mmHg bij 20 °C en de 

matige wateroplosbaarheid leiden dan ook opnieuw tot een mobiel gewasbeschermingsmiddel 

dat niet sterk bindt aan de bodem maar uitspoelt naar het grondwater en het oppervlaktewater 

(Genty, 2009). 

 

Het veelvuldig gebruik van isoproturon door de jaren heen levert in sommige gebieden 

problemen op. Voorbeelden hiervan zijn isoproturon-resistente duist, waardoor de werking 

van het gewasbeschermingsmiddel niet meer effectief is, net zoals de werking van andere 

GBM uit dezelfde chemische groep, en adaptatie van de bodem waardoor isoproturon 

versneld afbreekt en de werkzaamheid van het middel sterk afneemt. Er zijn alternatieve 

middelen voorhanden, maar het nadeel ervan is dat deze duurder zijn en op grotere onkuiden 

op een later tijdstip toegepast moeten worden (Schuttelaar en Partners, 2005).  
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1.3 Adsorptie van gewasbeschermingsmiddelen uit drinkwater 
 

Zoals eerder vermeld komen GBM op verschillende manieren in het milieu terecht. Om de 

kwaliteit van waterlopen op peil te houden, dient afvalwater eerst gezuiverd te worden voor 

het in het oppervlaktewater terecht komt. Het verwijderen van organische verontreinigende 

stoffen uit water wordt uitgevoerd door middel van specifieke behandelingen en/of processen, 

waaronder membraanfiltratie, adsorptie, ozonisatie, oxidatie en fytoremediatie (Iorio, 2007). 

Van de vermelde processen worden adsorptieprocessen erkend als de meest efficiënte en 

veelbelovende fundamentele benadering in de behandeling van afvalwater (Foo en Hameed, 

2010).  

 

1.3.1 Adsorptie  

 
Adsorptie is het selectief overbrengen van bepaalde moleculen in een vloeistof of gas op het 

oppervlak van een onoplosbare vaste stof, waarna de moleculen zich gaan vasthechten. De 

vaste stof (adsorbens) trekt de moleculen aan, waarbij ze de kinetische energie van de 

verontreinigende moleculen (adsorbaat) overwinnen. Hierbij zijn twee soorten krachten 

betrokken, namelijk fysisorptie en chemisorptie (Figuur 1.7) (Kolansinski, 2012). De 

verschillen tussen beide adsorptietypes worden in Tabel 1.5 samengevat (Krishnamurthy et 

al., 2008). 

 

                                                                  
 

 

 

 

                                                         

 

                                                                                             

Adsorbens 

fysisorptie chemisorptie 

Figuur 1.7: Fysisorptie en chemisorptie (Edwards et al., 2007; Krishnamurthy et al., 

2008). 

Adsorbaat 



Hoofdstuk 1: Literatuurstudie  16 

    

Fysisorptie, ook wel van der Waals adsorptie genoemd, treedt op wanneer de 

intermoleculaire aantrekkingskrachten tussen het adsorbens en de opgeloste moleculen groter 

is dan die tussen de opgeloste moleculen. Fysisorptie is dus analoog aan condensatie, een 

exotherm proces, waardoor ook hier warmte-afvoer optreedt. Een stijging van de temperatuur 

waarbij de adsorptie plaatsvindt resulteert in een afname van de opname. De warmte van de 

fysische adsorptie kan kleiner of groter zijn dan de verdampingswarmte wat de mate van 

adsorptie kan veranderen. Fysische adsorptie treedt snel op, daar er geen activeringsenergie 

voor nodig is. Er kan echter ook een langzame opname waargenomen worden op een sterk 

poreus adsorbens, zoals zeolieten en sommige koolstoffen, door diffusie beperkingen in plaats 

van door de sorptie zelf. Voor gassen bij temperaturen boven de kritische temperatuur wordt 

adsorptie beperkt tot een monolaag (unimoleculair), daar condensatie van een tweede laag op 

de geadsorbeerde laag niet mogelijk is. Anderzijds voor gassen bij temperaturen onder de 

kritische temperatuur kan een multilaag (multimoleculair) optreden. Fysisorptie is reversibel 

waardoor het adsorbens door desorptie geregenereerd kan worden. 

 

Chemiesorptie omvat de overdracht van elektronen tussen het adsorbaat en het adsorbens. 

Omdat chemisorptie gebeurt door een chemische binding van het adsorbaat aan het oppervlak 

van het adsorbens vindt de reactie vaak plaats bij temperaturen boven de kritische temperatuur 

van het adsorbaat. Zoals het geval is met de meeste chemische reacties, vereist chemische 

adsorptie ook activeringsenergie. Bovendien zijn de gechemisorbeerde species gelokaliseerd 

aan het oppervlak ten opzichte van fysisorptie en ontstaat er dus slechts één laag. Ook is de 

migratie van adsorbaat moleculen aan het oppervlak beperkt en is de reactie irreversibel.  

 
Tabel 1.5: Verschillen tussen fysisorptie en chemisorptie. 

Fysisorptie Chemisorptie 
Zwakke van der Waals-krachten   
 

Sterke covalente bindingen 

Weinig activeringsenergie nodig 
 

Zeer veel activeringsenergie nodig 

Adsorptie        met stijgende temperatuur 
 

Adsorptie        met stijgende temperatuur 

Zwakke binding van adsorbaat aan oppervlak 
 

Sterke binding van adsorbaat aan oppervlak 

Reversibele reactie Irreversibel reactie 
 

Reactie bij zeer lage temperaturen 
 

Reactie bij alle temperaturen  

Multimoleculaire laag mogelijk Unimoleculaire laag  
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1.3.2 Adsorbentia: klassen, bronnen, eigenschappen en toepassingen  
 

De verschillende adsorbentia zijn overzichtelijk ingedeeld in drie klassen, namelijk 

koolstoffen, anorganisch materialen en synthetische polymeren (Knaebel, 2004; Cussler, 

2009).  

 

De Koolstoffen hebben apolaire oppervlakken die gebruikt worden om apolaire moleculen te 

adsorberen. Ze worden gemaakt van zowel organische als anorganische bronnen, waaronder 

steenkool, petroleumcokes, hout en de schil van kokosnoten. Geactiveerde kool wordt 

vervaardigd onder omstandigheden die de poriëngrootte nauwkeuriger kan controleren. Over 

het algemeen zijn koolstoffen een brede en belangrijke klasse van adsorbentia gebruikt voor 

gasadsorptie en waterzuivering. 

 

Anorganische materialen lopen sterk uiteen. Geactiveerde alumina, dat een polair oppervlak 

heeft, wordt hoofdzakelijk gebruikt als droogmiddel. Silicagel, bestaande uit amorf 

siliciumdioxide, wordt ook gebruikt als een droogmiddel. Kleien daarentegen worden 

gebruikt als goedkope adsorbentia. In het verleden werden kleien vaak gebruikt bij aardolie 

toepassingen. De belangrijkste klasse van anorganische adsorbentia bestaat uit de zeolieten. 

Deze ionenwisselaars worden gekarakteriseerd door een aluminosilicaatmatrix met 

uitwisselbare kationen en watermoleculen en hebben een specifieke poriëngrootte. (zie 

verder) 

 

Adsorbentia op basis van synthetische polymeren lopen ook sterk uiteen. Ionenuitwisselaars 

met een vaste negatieve lading worden meestal gemaakt door de behandeling van styreen-

divenylbenzeen copolymeren met zwavelzuur. Polymeren met een vaste positieve lading zijn 

vaak gebaseerd op alkylammonium groepen. Polymeren worden gebruikt voor zuivering, 

maar ze zijn ook verrassend handig voor het adsorberen van hydrofobe materialen, waaronder 

zeer gewaardeerde opgeloste stoffen zoals drugs en pigmenten. Een voorbeeld van een 

polymeer is hars. Organische harsen bestaan uit een onregelmatig driedimensionaal netwerk 

van polymeren met functionele groepen, zoals carbonzuurgroepen, amine- of 

ammoniumgroepen en dergelijke, waarin gedissocieerde ionen kunnen diffunderen (Verkerk, 

2001). 
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De meeste sorbentia behoren tot één van de drie algemene klassen van materialen. Een vierde 

categorie is relatief nieuw en bestaat uit kristallijne metal organic frameworks (MOF’s). 

MOF’s zijn een klasse van hybride materialen die bestaan als oneindige kristalroosters met 

anorganische hoekpunten en organische verbindingen (O’Keeffe et al., 2008; Ferey, 2009). 

(zie verder) 

 

1.3.3 Adsorptiekarakteristieken 

 

De belangrijkste eigenschappen voor een adsorbens zijn onder andere capaciteit, selectiviteit, 

regenereerbaarheid, kinetiek, compatibiliteit en kosten (Knaebel, 2004). Zelden zal een 

adsorbens optimaal zijn in al deze opzichten. Vaak zal het mogelijk zijn de keuze te beperken 

tot één van de drie klassen van adsorptiemiddelen, wat nog steeds een breede waaier aan 

mogelijkheden biedt.  

 

1.3.3.1 Capaciteit 

 

Adsorptiecapaciteit, of lading, is het belangrijkste kenmerk van een adsorbens. Het kan 

eenvoudig gedefinieerd worden als de hoeveelheid adsorbaat opgenomen door het adsorbens 

per eenheid massa of volume van het adsorbens. Deze hoeveelheid is afhankelijk van de 

concentratie adsorbaat die aanwezig is, van de temperatuur en andere condities (met name de 

oorspronkelijke toestand van het adsorbens). Normaal gezien worden de 

adsorptiecapaciteitdata verzameld bij een vaste temperatuur en bij verschillende 

adsorbaatconcentraties, waarna de gegevens weergegeven worden als een isotherm (lading 

versus concentratie bij een constante temperatuur). De adsorptiecapaciteit is van groot belang 

voor de kapitaalkosten, omdat het bepaalt hoeveel adsorbens nodig is, wat ook het volume 

van de gebruikte vaten bepaalt. 

 

1.3.3.2 Selectiviteit 

 

Selectiviteit is gerelateerd aan capaciteit en wordt gedefinieerd als de verhouding van de 

capaciteit van twee componenten bij een bepaalde concentratie aan adsorbaat. Met andere 

woorden is het een maat voor de scheidingsefficiëntie van een adsorbens ten opzichte van 

twee componenten. 
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1.3.3.3 Regenereerbaarheid 

 

Alle cyclische adsorptietoepassingen vertrouwen op regenereerbaarheid, zodat het adsorbens 

in opeenvolgende cycli kan werken met uniforme prestaties. Dit betekent dat alle 

adsorbeerbare componenten relatief zwak geadsorbeerd (of gefysisorbeerd) moeten zijn. 

Regeneratie kan bekomen worden door middel van een pressure swing, een thermal swing, 

door middel van chemicaliën of door een combinatie van beide. De chemische methode 

vereist een afzonderlijke bewerking wat duur is. 

 

1.3.3.4 Kinetiek 

 

Ook massa-overdracht kinetiek is belangrijk omdat het de cyclustijd van een fixed bed 

adsorptieproces controleert. Een snelle kinetiek zorgt voor een scherpe doorbraakcurve, 

terwijl een langzame kinetiek een bredere doorbraakcurve levert. Het effect van een bredere 

doorbraakcurve kan opgelost worden door op het einde adsorbens toe te voegen, of door de 

cyclustijd te verhogen (wat de doorvoersnelheid per eenheid adsorbens reduceert). Kinetiek 

wordt eveneens gebruikt als basis voor scheidingen gebaseerd op adsorptie. Misschien wel het 

meest voorkomende voorbeeld hiervan is de scheiding van stikstof uit de lucht, wat gebaseerd 

is op een snelle diffusie van zuurstof vergeleken met een zeer trage diffusie van stikstof.  

 

1.3.3.5 Compatibiliteit 

 

Compatibiliteit heeft betrekking op de verschillende manieren van chemische en fysische 

aanvallen, zoals biologische vervuiling, die de levensverwachting van het adsorbens 

verminderen. Zo moeten het adsorbens, het bindmiddel en de oppervlaktegroepen inert zijn 

voor de drager of het oplosmiddel. Ze mogen niet onomkeerbaar reageren (of chemisorberen) 

met het adsorbaat of de contaminanten. Ook de werkomstandigheden zoals snelheid, 

temperatuur, druk en trillingen zouden geen onnodige desintegratie van de adsorbensdeeltjes 

mogen veroorzaken.  

 

1.3.3.6 Kosten 

 

Tot slot zijn de kosten van het materiaal ook belangrijk. Deze eigenschap is echter moeilijk te 

definiëren daar de prijzen wekelijks kunnen variëren. 
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1.4 Poreuze materialen toegepast in deze studie 
 
De zoektocht naar nieuwe poreuze vaste stoffen is zeer actueel. Er zijn ondertussen reeds 

verschillende soorten poreuze vaste stoffen ontdekt, waarvan de eigenschappen afhangen van 

de grootte van de poriën, de aard van de elementen van het skelet, de coördinatie van de 

kationen en de dimensionaliteit van het sub-netwerk. Ongeacht de eigenschappen van het 

skelet biedt de grootte van de poriën (Ø) een mogelijkheid tot een eerste classificatie (Férey, 

2008): 

 

- Microporeuze stoffen (Ø < 2 nm) 

- Mesoporeuze stoffen (50 > Ø > 2 nm) 

- Macroporeuze stoffen (50 > Ø nm) 

 

Voor deze studie werd gebruik gemaakt van drie verschillende poreuze materialen, waaronder 

actieve kool, organische harsen en metal organic frameworks. 

 
1.4.1 Actieve kool 

 
Actieve kool is een zeer poreus, koolstofhoudend materiaal. Het wordt meestal gekenmerkt 

door een hydrofoob oppervlak en is dus uitermate geschikt voor het vastleggen van apolaire 

componenten. De interne oppervlakte van de poriën, waarvan de synthese verder besproken 

zal worden in punt 1.4.1.1, is een aantal keer groter dan de externe oppervlakte, wat resulteert 

in een zeer groot specifiek oppervlak dat varieert van 300 tot 4000 m²/g. Dit intern oppervlak 

leent zich ideaal tot adsorptie. De commercieel gebruikte actieve kool types worden 

voornamelijk aangeboden in poedervorm (PAC) of grote korrels (GAC). PAC-korrels hebben 

meestal een diameter tussen 1 en 150 µm, terwijl GAC-korrels meestal een diameter hebben 

tussen 0.5 en 5 mm (Verliefde et al., 2011).  

 

De basisstructuur van actieve kool kan dicht benaderd worden door de structuur van zuiver 

grafiet. Een grafiet  kristal is opgebouwd uit lagen van zeshoeken die samengehouden worden 

door middel van zwakke Van der Waals krachten. De lagen worden samengehouden aan de 

hand van koolstof-koolstof bindingen (Figuur 1.8). Actieve kool is dus eigenlijk een 

ongeordende vorm van grafiet te wijten aan de aanwezige onzuiverheden en de 

bereidingswijze (activeringsproces) (Desotec, 2012). 
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Figuur 1.8: Structurele weergave van grafiet (Desotec, 2012). 

 

1.4.1.1 Synthese 

 

Actieve kool wordt gemaakt van amorf koolstofbevattend materiaal zoals hout, steenkool, 

turf, kokosnootschalen, wat gecarboniseerd en geactiveerd wordt. De interne poriën van het 

koolstof worden door deze twee stappen gecreeërd, wat ook het activeringsproces van 

koolstof genoemd wordt (Harris et al., 2008). 

 

Eerst en vooral vindt dehydratatie van de grondstoffen plaats. De volgende stap van de actieve 

kool productie is de carbonisatiestap. In deze stap wordt de grondstof verwarmd tot 400-

500°C, waardoor de organische materie wordt omgezet in elementaire koolstof en het 

vluchtige en het niet-koolstofhoudend materiaal wordt afgestoten. Tot slot vindt de echte 

activering plaats, waarbij de kool poreus gemaakt wordt. Dit wordt meestal uitgevoerd door 

een thermische behandeling, hoewel een chemische behandeling ook mogelijk is. Bij de 

thermische behandeling wordt de koolstof onderworpen aan een gecontroleerde vergassing bij 

800-1000°C met een zacht oxiderend gas zoals koolzuur, stoom of een mengsel van beide. 

Tijdens dit proces worden de koolstofatomen van het materiaal selectief vergast en omgezet in 

koolstofmonoxide en water, waardoor gaten (poriën) in het materiaal gevormd worden. De 

grootte van de poriën gevormd tijdens de activering hangt hoofdzakelijk af van de duur van de 

behandeling (Marsh en Rodriguez-Reinoso, 2006). 

 

1.4.1.2 Adsorptieproces 

 

Het ontwerp van een adsorptiebehandeling moet gebaseerd zijn op het fenomeen wat een 

opgeloste component naar adsorptieplaatsen drijft in partikels van poedervormige of 
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granulaire actieve kool. Twee weerstanden hinderen de progressie van de opgeloste 

component, namelijk de kruising van de laminaire grenslaag rond het deeltje (externe 

massatransfer) en de diffusie in het deeltje (interne massatransfer). Dit laatste kan een diffusie 

zijn in de vloeibare fase in de poriën of een diffusie van de moleculen naar een geadsorbeerde 

toestand aan de poriënoppervlakken. 

 

 Het is algemeen aanvaard dat het adsorptieproces vertegenwoordigd wordt door vier 

opeenvolgende stappen (Baup et al., 2000). Figuur 1.9 beschrijft de progressie van een 

adsorbensmolecule van de bulk tot de plaats van adsorptie. Het is belangrijk op te merken dat 

intra-particulaire massa-overdracht bestaat uit twee verschillende fenomenen, namelijk 

poreuze diffusie en oppervlakte diffusie. Bij een poreuze diffusie diffundeert het adsorbens 

eerst in de vloeistof welke de poriën vult en wordt daarna geadsorbeerd, in tegenstelling tot 

een oppervlakte diffusie waarbij het adsorbens eerst geadsorbeerd wordt en het vervolgens 

diffundeert van de ene site naar de andere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie Proces Coëfficiënt 

Bulkoplossing (1) Diffusie/Convectie Snel 

Buitenste laag (2) Externe massatransfer kf 

Partikel (3a) Poreuze diffusie 

(3b) Oppervlakte diffusie 

(4) Adsorptie 

Dp 

Ds 

Onmiddellijk 
 

Figuur 1.9: De vier stappen bij adsorptie (Baup et al., 2000). 
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De convectieve progressie van stap 1 blijkt zeer snel te zijn vergeleken met de diffusie door 

de buitenste laag en binnenin het deeltje. De concentratie aan adsorbens in de vloeibare fase 

en het adsorbens gebonden aan het oppervlak worden gerelateerd aan een evenwichtswet. Dit 

houdt in dat de adsorptiekinetiek beheerst wordt door externe massatransfer en interne 

diffusie, dat wil zeggen door de coëfficiënten kf, Dp en Ds. De karakteristieke parameter voor 

externe massa-overdracht, de coëfficiënt kf, wordt geschat aan de hand van semi-empirische 

vergelijkingen. In tegenstelling tot kf hangt de oppervlakte diffusiecoëfficiënt Ds af van de 

aard van de actieve kool, zijn structuur, de bereidingswijze alsook van de aard en grootte van 

de geabsorbeerde verbinding. 

 

1.4.1.3 Toepassingen 

 

Actieve kool vindt zowel toepassingen voor de zuivering van water en vloeistoffen als voor 

lucht en gassen (Desotec, 2012). Enkele toepassingen voor de zuivering van water en 

vloeistoffen zijn onder andere het verwijderen van smaken, geuren, kleuren, micropolluenten, 

enz. bij de productie van drinkwater en de behandeling van proceswater, afvalwater en 

productstromen. Ook wordt het gebruikt als katalysator in chemische processen. Typische 

toepassingen voor gassen en lucht zijn het verwijderen van solventen, geuren, 

micropolluenten, dioxines, enz. De effectiviteit van de actieve kool hangt af van de aard van 

de te verwijderen organische stof. Hoe hoger het moleculair gewicht en hoe lager de 

wateroplosbaarheid, hoe beter de stoffen geadsorbeerd worden. Ook de concentratie van de te 

verwijderen stof  (het beladingspercentage) is van belang. Hoe hoger de concentratie, hoe 

hoger de adsorptie. De aanwezigheid van andere organische componenten speelt ook een rol. 

Hierdoor kan competitie ontstaan voor de beschikbare adsorptieplaatsen. Tot slot hebben de 

parameters van de vloeistoffen en gassen, waaronder temperatuur, druk, vochtigheid, pH, 

enz., ook een invloed op de adsorptie. 
  
1.4.2 Metal organic frameworks 

 

De afgelopen jaren is er een explosieve toename gezien in de synthese en de karakterisering 

van kristallijne materialen met frameworks waarin bouwstenen verbonden worden door 

covalente bindingen. De meest opvallende hiervan zijn metal organic frameworks (MOF’s) 

(O’Keeffe et al., 2008). Deze MOF’s zijn een nieuwe klasse van sterk geordende poreuze 
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materialen die de goed gedefinieerde structurele kenmerken van zeolieten combineren met 

een oppervlakte groter dan die van de beste soorten actieve kool (Cychosz et al., 2010). 

 

1.4.2.1 Zeolieten 

 
De voorlopers van MOF’s, de zeolieten, zijn anorganische vaste stoffen met een rigide, 

kristallijn netwerk. Ze worden gekarakteriseerd door een aluminosilicaatmatrix, welke 

opgebouwd is uit silicium- en aluminiumtetraëders. Ieder silicium- of aluminiumatoom is 

omgeven door vier zuurstofatomen en ieder zuurstofatoom wordt gedeeld tussen twee 

tetraëders (Figuur 1.10).  

 

    O O O O O 

    

    O O O O O 

 

 
 
Omdat de Si4+ op sommige plaatsen vervangen is door een Al3+ ontstaan er negatief geladen 

plaatsen, ‘sites’ genoemd. Deze sites worden opgevuld door mono- of divalente kationen en 

watermoleculen. De kationen en watermoleculen zijn slechts zwak met het rooster verbonden, 

waardoor ze als mobiele species aanwezig zijn in de nanoporiën van de zeolieten (Denayer et 

al., 2011). 

 

De poriegrootte van zeolieten varieert tussen 3 en 13 Ångström (1 Ångström = 0.1 

nanometer). Daardoor kunnen slechts enkele aromatische moleculen gebonden worden in de 

zeolitische kooien of poriën. Als gevolg zijn de grootte en vorm van de adsorberende 

moleculen een bepalende factor voor het adsorptie-evenwicht. Moleculen die beter passen 

binnen de microporiën worden namelijk selectief geadsorbeerd. Deze eigenschap wordt 

gewoonlijk aangeduid als vormselectiviteit. Het gemak of de efficiëntie waarmee moleculen 

kunnen binden in de beperkte poriënomgeving van zeolieten heeft een sterke invloed op de 

adsorptieselectiviteit. Verschillende poriënstructuren zijn gekend, namelijk zeolieten met een 

één-dimensionale (1D) buisvormige poriën, kruisende poriën, of kooien die met elkaar 

verbonden zijn. Het poriënvolume beïnvloedt naast de vormselectiviteit ook de 

diffusiesnelheid van moleculen in de kristallen. In smalle 1D-poriën bijvoorbeeld, worden 

moleculen getransporteerd via een diffusiemechanisme, dat veel langzamer gaat dan bij een 

Si Si Al- Al- 

Figuur 1.10: Schematische opbouw van zeolieten met silicium- en aluminiumtetraëders 
(Verkerk, 2001). 
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drie-dimensionaal (3D) intrakristallijn transport in structuren met open kooien (Denayer et al., 

2011).  

 

1.4.2.2 Metal organic frameworks  

 

Metal organic frameworks, ook wel aangeduid als poreuze coördinatie polymeren (PCP’s), 

zijn kristallijne polymeren opgebouwd uit organische linkers (brugvormende liganden) en 

anorganische knooppunten. Deze anorganische knooppunten bestaan meestal uit metaalionen 

(di-, tri- of tetravalent) of clusters van metaalionen, en worden ook wel secundaire 

bouweenheden (SBU) genoemd (Biswas en Cagin, 2012). De combinatie van anorganische en 

organische componenten is perfect geschikt voor chemische bewerkingen die gericht zijn op 

het afstemmen van de structuren en de functies van de MOF’s in overeenstemming met hun 

toepassingen (Wang et al., 2009).  

 

Een van de meest opmerkelijke eigenschappen van MOF’s is hun extreem hoge porositeit. 

Afhankelijk van de grootte van de liganden en de anorganische bouwelementen, alsmede de 

connectiviteit van het framework, variëren de open kanalen en de poriën met groottes van 

enkele Ångstroms tot enkele nanometers. Zo kunnen de poriënstructuren variëren van 

ontoegankelijke holle ruimtes tot 3D-kruisende kanalen (Denayer, 2011). Figuur 1.11 geeft 

een eenvoudig voorbeeld weer van een kubusvormige MOF-structuur (Biswas en Cagin, 

2012). De aard van een MOF als een vaste stof bepaalt de fysische eigenschappen, zoals 

magnetische susceptibiliteit, geleidbaarheid en optische kenmerken. Verschillende partikels 

kunnen in de poriën geadsorbeerd worden. De katalytische eigenschappen van een MOF 

hebben niet alleen betrekking op de aanwezigheid van het framework of extra metaalkationen, 

maar ook op de aanwezigheid van functionele groepen op het binnenoppervlak van de holtes 

en kanalen (Isaeva en Kustov, 2010).  

 

 

 

 

Figuur 1.11: Kubusstructuur van een MOF, met aanduiding van de metaaloxides, 

organische linkers en het vrije volume (Biswas en Cagin, 2012). 

Metaaloxide clusters Organische 
linkers 

Vrij 
volume 
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1.4.2.3 Synthese 

 

De meest traditionele en meest gebruikte methode voor kristalgroei is solvent evaporatie door 

het verdampen of koelen van een verzadigde oplossing. Een grote verscheidenheid aan andere 

methoden voor de synthese van MOF’s zijn onderzocht, zoals de diffusie-methode, de hydro 

(solvo)-thermische methode, de microgolfstralen reactie en ultrasone methode. In dit 

onderzoek wordt gebruikt gemaakt van de solvo-thermische methode, die hierna verder 

beschreven wordt (Qiu en Zhu, 2009). 

 

De solvothermische methode werd oorspronkelijk gebruikt voor de synthese van zeolieten, 

maar is aangepast aan de synthese van MOF’s. De MOF’s worden typisch gesynthetiseerd 

door het combineren van organische liganden en metaalzouten aan de hand van 

solvothermische reacties bij relatief lage temperaturen (onder 300°C). Zoals eerder vermeld 

spelen de eigenschappen van de ligand (bindingshoeken, lengte, omvang, chiraliteit, enz.) een 

cruciale rol in het eindresultaat van het framework. Bovendien beïnvloedt de neiging van de 

metaalionen om een bepaalde geometrie in te nemen ook de structuur van de MOF. De 

reactanten worden gemengd in hoog kokende, polaire oplosmiddelen zoals water, dialkyl 

formamides, dimethylsufloxide of acetonitril (Kuppler et al., 2009). Hierna worden de metaal-

organische structuren gevormd door zelf-assemblage bij temperaturen vanaf 

kamertemperatuur tot solvothermische omstandigheden binnen enkele uren, in een afgesloten 

ruimte (autoclaaf) onder autogene druk (Long en Yaghi, 2009; Qiu en Zhu, 2009). De 

verkregen kristallen worden vervolgens afgefiltreerd, gewassen met gedestilleerd water of een 

solvent en gedroogd bij een bepaalde temperatuur die varieert naargelang het type MOF, al 

dan niet onder vacuüm (Qiu en Zhu, 2009). De belangrijkste parameters van solvothermale 

MOF-synthese zijn de temperatuur, de concentraties van het metaalzout en het ligand, de mate 

van oplosbaarheid van de reactanten in het oplosmiddel en de pH van de oplossing. Hoewel 

ervaring vaak nodig is om goede condities te verkrijgen voor de synthese van deze kristallijne 

frameworks en voor de verdere ontwikkeling, zijn experimentele en trial-and-error methoden 

nog vaak nodig (Kuppler et al., 2009). 

 

1.4.2.4 Verschillen tussen zeolieten en metal organic frameworks 

 

Bij het zoeken naar alternatieven voor een succesvolle vervanging van zeolieten door MOF’s 

moeten verschillende aspecten afgewogen worden ten opzichte van elkaar. In het algemeen 
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worden voor MOF’s zeer hoge specifieke oppervlakken en poriënvolumes gevonden die deze 

van de zeolieten overtreffen. Dit is het resultaat van de dimensies van de wanden van de 

poriën. In zeolieten zijn de wanden van de poriën geconstrueerd met een dikte van enkele Si, 

O en Al atomen, die een dode ruimte en een niet toegankelijk oppervlak creëeren. 

Daartegenover kunnen bijna alle framework atomen van MOF’s gebruikt worden als 

oppervlak daar de wanden van de poriën vaak slechts één koolstofatoom dik zijn (Farrussen et 

al., 2009; Cychosz et al., 2010; Denayer et al., 2011). 

 

Hoewel MOF’s en zeolieten enkele eigenschappen delen, zijn er verschillen zodat in plaats 

van met elkaar te concurreren verwacht wordt dat zij verschillende toepassingen hebben. In 

tegenstelling tot bijvoorbeeld zeolieten die meestal een negatief framework hebben, zijn 

MOF’s meestal positief of neutraal. Terwijl zeolieten kationenwisselaars zijn, kunnen MOF’s 

anionenwisselaars zijn (Bu en Feng, 2003). Ook wat betreft de topologie kan het framework 

van een zeoliet een reeks verschillende ladingsdichtheden hebben door het variëren van de 

Si/Al-ratio. Het verschil in de ladingsdichtheid van het framework in zeolieten maakt het 

mogelijk de hydrofiliciteit of de hydrofobiciteit van het framework af te stellen. MOF’s 

daarentegen lijken niet te beschikken over zo’n flexibiliteit in het aanpassen van de 

ladingsdichtheid van het framework, echter, de hydrofiliciteit en de hydrofobiciteit in MOF’s 

is instelbaar door het invoeren van verschillende organische groepen. 

 

Ook wordt door de compleet verschillende chemische aard van MOF’s in vergelijking met 

zeolieten (organisch versus anorganisch) een verschillend adsorptiegedrag verwacht. De 

afwezigheid van extra framework kationen zal tot minder sterke interacties leiden, zoals 

bijvoorbeeld bij aromatische moleculen. Aan de andere hand kunnen linkers die aromatische 

groepen bevatten resulteren in gunstige interacties met adsorberende aromaten. Een zwakkere, 

maar steeds selectieve interactie kan even voordelig zijn voor het ontwerp van een 

scheidingsproces gebaseerd op adsorptie, daar desorptie minder energie vereist. Terwijl veel 

zeolieten een rigide structuur hebben, zijn veel MOF’s in het bezit van een flexibel 

framework. Adsorptie of desorptie van gastmoleculen introduceren soms structurele 

veranderingen zonder verlies van de kristalliniteit. Wanneer gedurende de transformatie de 

topologie van het framework behouden blijft, wordt de structurele verandering ook wel 

ademhaling genoemd. Dit resulteert altijd in een verandering van het celvolume en is 

afhankelijk van de gastmolecule. Wanneer gedurende de adsorptie of uitwisseling van 
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gastmoleculen de topologie van het framework gewijzigd wordt, worden de structurele 

veranderingen ook wel deformatie genoemd (Denayer et al., 2011).  

 

Thermische stabiliteit is één eigenschap waarvoor MOF’s niet kunnen concurreren met 

zeolieten. In MOF’s worden de bouwstenen samen gehouden aan de hand van coördinatie-

bindingen, waterstofbindingen,  Π-Π-bindingen en Van der Waals interacties, terwijl de 

bouwstenen van zeolieten verbonden worden aan de hand van covalente bindingen, welke 

wezenlijk sterker zijn. De thermische stabiliteit van MOF’s wordt vaak beperkt tot 300-

400°C. Maar over het algemeen biedt een hoge adsorptiecapaciteit en een hoge chemische 

afstelbaarheid perspectieven voor de ontwikkeling van betere adsorptiemiddelen (Férey, 

2009; Denayer et al., 2011). 

 

1.4.2.5 Toepassingen  

 
Een van de vele toepassingen van MOF’s zijn de opslag van gas (Murray et al., 2009), 

moleculaire scheidingen (Bae et al., 2009), chemische katalyse (Lee et al., 2009), 

ionenuitwisseling (Min en Suh, 2000) en onderzoek naar nieuwe strategieën om medicijnen 

gericht aan te bieden (Horcajada et al., 2006). Gasadsorptie door MOF’s is uitgebreid 

bestudeerd. Dit in tegenstelling tot de sorptie van chemische verbindingen in water door 

MOF’s, wat ten opzichte van gasfase adsorptie complex is. Een aantal factoren zoals de 

polariteit en de samenstelling van het solvent en de verbindingen, de oplosbaarheid van het 

adsorbaat in het oplosmiddel, de temperatuur, de concentratie aan adsobens en adsorbaat als 

de concurrerende solventadsorptie moeten in rekening gebracht worden. Naast de adsorbens-

adsorbaat interacties, heeft het solvent een grote invloed op de resulterende 

adsorptiecapaciteit (Henschel et al., 2011). Waterstabiliteit is een belangrijke eigenschap voor 

elk sorbent dat gebruikt wordt in waterzuiveringsinstallaties. Het labiele karakter van veel 

metaal-zuurstof bindingen kan leiden tot hydrolyse van het netwerk, wat de structuur 

onherstelbaar kan vernietigen. Er zijn slechts beperkte voorbeelden van sorptie uit water met 

behulp van MOF’s (Qin et al., 2009). Toch bestaan water stabiele MOF’s wel degelijk en 

hebben deze structuren een groot potentieel voor de behandeling van afvalwater (Cychosz en 

Matzger, 2010). 
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1.4.2.6 State of the art van MOF’s met vloeistoffen 

Zoals eerder vermeld vertonen MOF’s uitstekende mogelijkheden als toepassing bij 

gasadsorptie (Thomas, 2009). Hierover zijn al verscheidene studies gemaakt, in tegenstelling 

tot adsorptieprocesen van MOF’s in vloeibare fase. Daar dit onderzoek gefocust is op de 

mogelijke toepassing van MOF’s als poreus materiaal waarbij het substraat in oplossing is, is 

het interessant om de weinige toepassingen hiervan te bespreken. 

 

De eerste toepassingen van MOF’s met vloeistoffen komen voor onder de vorm van scheiding 

van vloeistoffen (Cychosz et al., 2010). Een eerste toepassing, Piza-1, dat bestaat uit 

kobalt(III) porfyrine kernen verbonden met brugvormende trinucleaire kobalt(II) carboxylaat 

clusters, toonde aan veelbelovend te zijn als droogmiddel bij het drogen van de organische 

oplosmiddelen benzeen, tolueen en tetrahydrofuran (Kosal et al., 2002). BOF-1, een 

mesoporeus coördinatie polymeer van nikkel cyclussen verbonden door 1,3,5-

benzeentricarboxylaat, is een ander voorbeeld en werd bestudeerd voor de verwijdering van 

methanol, ethanol, isopropanol en benzylalcohol uit tolueen (Suh et al., 2002; Choi en Suh, 

2004). Nog een belangrijke toepassing hierbij was van het vinden van strategieën om 

medicijnen gericht aan te bieden. Ibuprofen werd geladen op MIL-100, trimeren van chroom 

verbonden door 1,3,5-benzeentricarboxylaat, en MIL-101, trimeren van chroom verbonden 

door 1,4-benzeendicarboxylaat (Horcajada et al., 2006). De drastisch verschillende 

poriegrootten van de twee materialen leiden tot de adsorptie van verschillende hoeveelheden 

ibuprofen, waarbij MIL-101 vier keer de hoeveelheid van MIL-100 adsorbeert. Een eerste 

voorbeeld van een industrieel relevante scheidingstoepassing is het scheiden van xyleen 

isomeren. MIL-47, opgebouwd uit oneindige kettingen van octaëders gevormd door 

coördinatie van V4+ door tereftalaat en O2, vertoont een hoge capaciteit voor deze toepassing 

(Cychosz et al., 2010). 

 

Tot slot is één van de belangrijkste toepassingen voor vandaag het adsorberen van 

zwavelcomponenten uit brandstof (Cychosz et al., 2009). Verontreiniging door de 

verbranding van benzine en diesel kan onderverdeeld worden in de onvermijdelijke (CO2) en 

de bijproducten ten gevolge van onzuiverheden in de koolwaterstoffen en/of ongewenste 

bijproducten van de verbranding (SOx, NOx, fijn stof). Het verminderen van het 

zwavelgehalte blijkt een grote uitdaging te zijn voor raffinaderijen omdat grote 

organozwavelverbindingen zoals dibenzothiofeen (DBT) en 4,6-dimethyldibenzothiofeen 
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(DMBT) moeilijk te verwijderen zijn gebruik makend van de traditionele 

ontzwavelingstechnieken (Song en Ma, 2003). Een alternatieve manier voor het verwijderen 

van deze verbindingen is het adsorberen aan vaste fasen zoals zeolieten, actieve kool. Maar 

daar organozwavel verbindingen ook andere aromatische componenten zoals benzeen, 

alkylbenzeen en polycyclische aromatische componenten bevat zal de adsorptiecapaciteit van 

de zwavelcomponenten dalen (Alaerts et al., 2008). Deze aromatische componenten 

concurreren namelijk voor de adsorptie plaatsen. MOF’s daarentegen hebben in dit opzicht 

een voordeel tegenover de andere adsorbentia als gevolg van de mogelijkheid om de vorm en 

structuur van de metalen cluster en de organische linker aan te passen en selectief te maken 

voor de organozwavelverbindingen. MOF’s vertonen een selectiviteit voor 

organozwavelverbindingen die nog niet gezien werd in andere materialen die ook gebruikt 

worden voor de ontzwaveling. Daarnaast is de regeneratie van MOF’s mogelijk door gebruik 

te maken van een combinatie van solvent en warmte. Adsorptie aan MOF’s is dus een 

praktische manier voor het elimineren van de zwavel in transportbrandstoffen om te voldoen 

aan de strenge huidige milieunormen, met name het reduceren van het zwavelgehalte van 

brandstoffen tot minder dan 0.1 ppmw S. Toekomstig werk zal zich richten op de bepaling 

van de aard van de interactie tussen de organozwavelverbindingen en het framework van de 

MOF (Cychosz et al., 2009).  

 

Hieruit kan besloten worden dat metal-organic frameworks in staat zijn substraatmoleculen te 

adsorberen uit de vloeistoffase. Hoe dan ook is er nog veel onderzoek nodig naar deze 

toepassing. 

 

1.4.3 Organische harsen 

 

Organische harsen bestaan uit een onregelmatig driedimensionaal netwerk van polymeren 

(Verkerk, 2001). Deze polymeren zijn macromoleculen die gevormd zijn door het 

samenvoegen van een groot aantal kleine moleculen, of monomeren. Deze monomeren, kleine 

herhalende eenheden, reageren chemisch met elkaar om lange moleculen te vormen. De 

herhaling kan lineair, vertakt, of onderling verbonden zijn om drie dimensionale netwerken te 

vormen. Grondstoffen voor de synthese van deze polymeren zijn onder andere petroleum, 

kolen en natuurlijk gas (Sawyer et al., 2008).  
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Een hars kan macroporeus of gelvormig zijn (Figuur 1.12). Een gelvormige hars is niet poreus 

(bevat geen holtes en kanalen). Als maximale vernettingsgraad, of het aantal 

dwarsverbindingen (cross-links) die de moleculaire ketens verbinden, wordt ongeveer 12% 

aangehouden. Een hoge vernettingsgraad zorgt ervoor dat het hars minder zwelt, maar geeft 

tevens een lagere ionenwisselingssnelheid en blokkeert de toegang tot het inwendige van de 

polymeer. Macroporeuze harsen met poriën en kanalen zijn ontwikkeld om diffusie in de hars 

makkelijker te maken. De functionele groepen zijn gemakkelijker te bereiken en de 

uitwisseling verloopt sneller. Macroporeuze harsen bevatten veel dwarsverbindingen en zijn 

daarom mechanisch sterker dan gels (Verkerk, 2001).  

 

 

Figuur 1.12: Harsstructuren: A) gelhars; B) macroporeuze hars (Verkerk, 2001). 

 
1.4.3.1 Ionenwisselaars en adsorbents 

 

Organische harsen komen hoofdzakelijk voor als ionenwisselaars. Aan alle monomeer 

eenheden van het polymeer zijn zogenaamde ‘functionele groepen’ bevestigd. Deze 

functionele groepen kunnen interageren met wateroplosbare species, met name met ionen. 

Ionen zijn ofwel positief (kationen) of negatief (anionen) geladen. Aangezien de functionele 

groepen ook geladen zijn, ontstaat een interactie tussen de ionen en de functionele groepen 

aan de hand van elektrostatische krachten. De bindende kracht tussen de functionele groep en 

het aangehechte ion is relatief zwak. De uitwisseling kan omgekeerd worden door een ander 

ion over de functionele groep te laten passeren. Op die manier kunnen een aantal 

uitwisselingsreacties plaatsvinden. Eén uitwisselingsreactie kan een andere opvolgen 

(Neumann en Fatula, 2009).  
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Naast ionenwisselaars kunnen harsen ook voorkomen als adsorbens. Uitwendig zien ze er 

hetzelfde uit, namelijk kleine kralen van poreus materiaal. Het opvallende verschil is het 

gebrek aan functionele groepen. Ondanks ze niet gefunctionaliseerd zijn, zijn ze in staat om 

species uit het water te verwijderen. Typische organische materialen met lage oplosbaarheid 

in water kunnen geadsorbeerd worden. Deze zogenaamde hydrofobe substanties trachten dicht 

bij het lipofiele oppervlak te komen. Adsorptie-harsen voorzien een groot lipofiel oppervlak 

in hun poriën, wat resulteert in een hoge capaciteit voor hydrofobe moleculen. Op deze 

manier zijn adsorptie-harsen in staat om het adsorptieproces uit te voeren op gelijkaardige 

wijze als actieve kool. Daarom kunnen ze ook beschouwd worden als ‘volledig synthetische’ 

actieve kool. De geschikte wijze om deze materialen te regenereren hangt sterk af van de 

fysische eigenschappen, die gekarakteriseerd worden door hun dampdruk of oplosbaarheid in 

organische solventen, basen of zuren. Vluchtige substanties kunnen verwijderd worden door 

stoom-stripping, terwijl niet vluchtige substanties verwijderd kunnen worden door vloeistof-

stripping media, waarin ze oplossen. In tegenstelling tot actieve kool kunnen adsorptie-harsen 

meer dan duizend maal geregenereerd worden zonder thermische reactivatie. Bij deze 

materialen vindt er geen uitloging van mineralen plaats en ze bezitten een veel hogere 

mechanische stabiliteit dan actieve kool. Ook vormen ze geen stof of fijn materiaal door 

schuring wat het filterbed kan verstoppen en het regeneratiemiddel kan vervuilen (Neumann 

en Fatula, 2009).  
 

De mechanismen van zowel de ionenwisseling als de adsoptie door het hars worden in Figuur 

1.13 weergegeven. 

 

1.4.3.2 Toepassingen 

 

Organische harsen vinden hun toepassing vooral in de waterzuivering. Bij industriële 

waterzuivering worden ze gebruikt voor het verwijderen van chromaten, organische 

verbindingen en metalen. Deze laatste kunnen ook met behulp van de harsen teruggewonnen 

worden. Bij drinkwaterzuivering spelen de harsen hoofdzakelijk een rol in de ontharding, 

ontzilting, dealkalinisering en demineralisering. Naast waterzuivering kennen ze ook hun 

toepassing bij bodemreinigingen (Verkerk, 2001). 
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1.5 Stikstofadsorptie: karakterisering van de poreuze materialen 
 

Fysische adsorptie is een oppervlaktefenomeen waarbij door oppervlaktekrachten een laag 

opgeloste moleculen op een adsorbens wordt geadsorbeerd. Daarom houdt de effectiviteit van 

het adsorbens verband met het specifiek oppervlak ervan (Vandecasteele en Block, 2006). 

Kennis over de specifieke oppervlakte is noodzakelijk voor het bepalen van een aantal 

basiskarakteristieken van het adsorbens, zoals de ladingsdichtheid en afstand tussen partikels. 

Oppervlakte analyse wordt vaak via gasadsorptie methoden beoordeeld. De hoeveelheid 

gasmoleculen vereist om een monolaag van geadsorbeerd gas op het oppervlak van een 

adsorbens te vormen wordt bepaald. Met de kennis van de gemiddelde diameter van een 

molecule, waaruit het volume berekend kan worden, wordt het specifiek oppervlak bepaald. 

Figuur 1.13: Poriënstructuur van harsen, met een weergave als ionenuitwisselaar (A) 

en selectieve adsorbent (B) (Neumann en Fatula, 2009; Wagner en Neumann, 2010). 
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Dit gebeurt via een mathematische modellering van adsorptie-isothermen, waaronder het 

Langmuir-model en de Brunauer-Emmett-Teller (BET) analyse (O’Donnell en Williams III, 

2012).  

 

De Langmuir-isotherm beschrijft de gelokaliseerde monolaag adsorptie, waarbij een aantal 

veronderstellingen gemaakt worden. Deze veronderstellingen zijn onder meer dat het 

adsorptieproces beperkt is tot een monomoleculaire laag (Figuur 1.14), dat alle 

oppervlakteplaatsen over dezelfde adsorptie-energie voor het adsorbaat beschikken, dat de 

adsorptie van een solvent plaatsvindt onafhankelijk van de adsorptie op nabijgelegen plaatsen, 

dat de activiteit van het adsorbaat direct proportioneel is met zijn concentratie en dat elke 

actieve plaats slechts door één partikel bezet kan worden. De Langmuir vergelijking is 

afgeleid van de stelling dat de adsorptie snelheid gelijk moet zijn aan de desorptie snelheid 

wanneer het systeem in evenwicht is (Van der Meeren, 2012). 

 

Daar fysisorptie niet beperkt is tot een monomoleculaire laag kan besloten worden dat 

gasadsorptie verder doorgaat van een mono- tot multimoleculaire laag. BET-theorie, een 

uitbreiding op de Langmuir theorie, is in staat een multilaag adsorptie (Figuur 1.14) te 

modelleren. Deze theorie is ontwikkeld door Stephen Brunauer, Paul Emmett en Edward 

Teller. De eerste letter van elke uitgever zijn voornaam werd gebruikt om deze theorie een 

naam te geven (O’Donnell en Williams III, 2012). (zie verder) 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

monolaag multilaag 

Figuur 1.14: Weergave van een monolaag en multilaag 
adsorptie. 
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2 MATERIAAL EN METHODEN 

 

2.1 Adsorbaat 
 
2.1.1 Gewasbeschermingsmiddelen  

 
De gewasbeschermingsmiddelen die in dit onderzoek getest worden, worden weergegeven in 

Tabel 2.1. 

  
Tabel 2.1: De geteste GBM met hun belangrijkste karakteristieken (PPDB, 2011). 

Pesticide Leverancier Moleculaire massa 
(g/mol) 

pKa Oplosbaarheid 
(g/L) 

Bentazon Sigma Aldrich 240.3 3.28 0.57 

Clopyralid Sigma Aldrich 192.0 2.01 143 

Isoproturon Sigma Aldrich 206.3 7.00 0.065 

 

 
2.1.2 Stockoplossingen 

 
De stockoplossing bevatte een concentratie van 1000 mg/L GBM. Voor bentazon (97%), 

clopyralid (100%) en isoproturon (99.5%) werden hiervoor respectievelijk 0.1031 g, 0.1000 g 

en 0.1005 g afgewogen en opgelost in 100 mL aceton. Als oplosmiddel wordt aceton gebruikt 

om het materiaal beter te kunnen oplossen en langer te bewaren. 

 

2.1.3 HPLC-analyses 

 

2.1.3.1 Toestel (Finnigan Surveyor HPLC) 

 

Voor de detectie van bentazon, clopyralid en isoproturon werd gebruik gemaakt van High 

Pressure Liquid Chromatography (HPLC). Het analyse-systeem was uit de volgende 

onderdelen opgebouwd: 
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Ontgasser: handmatig doorborrelen met stikstofgas 

Ontgassen van de solventen is noodzakelijk om te vermijden dat er lucht op de kolom komt, 

wat aanleiding geeft tot een verstoorde detectie en een snelle afbraak van de kolom. Daarom 

werden de solventen voor gebruik doorborreld met stikstofgas. 

 

Pompsysteem: (L pomp 80725) 

Het pompsysteem zorgt ervoor dat de solventen continu met een stabiel debiet door de kolom 

gepompt worden. Het systeem bezit vier solventreservoirs en is in staat een gradiëntelutie 

door te voeren. 

 

Injector:  

Een automatische injectie wordt mogelijk gemaakt door de autosampler (79964 autosampler). 

Dit heeft als grote voordeel dat het HPLC-toestel voor een zekere tijd ‘onbemand’ kan 

werken. In het geval van een defecte autosampler kan er eveneens manueel geïnjecteerd 

worden. Bij een automatische injectie wordt telkens 20 µL staal geïnjecteerd. 

 

Detector: UV-detectie (PDA 80427 diode array detector) 

Als voorwaarde voor het gebruik van een dergelijk detectiesysteem moeten de producten  

licht absorberen.  

 

Naast de standaard HPLC-onderdelen zoals hierboven beschreven, zijn er onderdelen en     

set-up’s aanwezig die specifiek zijn voor elk type van toepassing. Het gaat hierbij over de 

kolom, de mobiele fase, het debiet, de golflengte van de detector en de looptijd. Uitgezonderd 

de kolom verschillen deze eigenschappen naargelang de pesticide dat geanalyseerd wordt 

(Tabel 2.2). 

 

Kolom: Platinum C18 EPS-kolom (150 bij 3 mm diameter, 3 µm partikelgrootte) 

De stationaire fase bij de HPLC is het pakkingsmateriaal van de kolom. Naargelang de 

kenmerken hiervan is er al dan niet retentie van de verbindingen. Een C18-reversed phase 

kolom bezit een apolaire pakking en zorgt bijgevolg voor een sterkere retentie van hydrofobe 

verbindingen. 
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Tabel 2.2: Instellingen van de mobiele fase, debiet, golflente en looptijd voor bentazon, 

clopyralid en isoproturon. 

 Bentazon Clopyralid Isoproturon 

Mobiele fase water  

+ 

CH3OH:0.1% H3PO4 

(50:50) 

water  

+  

CH3CN:0.1% H3PO4 

(30:70) of (50:50) 

water  

+  

CH3OH:0.1% H3PO4 

(25:75) 
    

Debiet 0.70 mL/min 0.70 mL/min 0.50 mL/min 
    

Golflengte 250 nm 208 nm 204 nm 
    

Looptijd 8 min 1 min (30:70) 

3 min (50:50) 

5 min 

 

 
Voor zowel bentazon, clopyralid als isoproturon werden ijklijnen opgesteld, die in Appendix 

A weergegeven worden. De standaarden waren reeds in het labo aanwezig, waardoor het 

concentratiegebied van bentazon verschilt van dat van clopyralid en isoproturon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2: Materiaal en methoden  39 

    

2.2 Adsorbentia 
 

2.2.1 Actieve kool  

 
De geteste actieve kool stalen (Figuur 2.1) worden samen met de overeenkomstige specifieke 

oppervlakten (BET) en pH-waarden in Tabel 2.3 weergegeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 2.3: Actieve kool stalen met hun overeenkomstige BET- en pH-waarden (Desotec, 

2010; Norit, 2009; Norit, 2011). 

Actieve kool Producent Type BET-waarde (m²/g) pH 

GCN-1240 Norit granulair 1150 Alkalisch 

GAC-1240 Norit granulair 1175 Alkalisch 

C-GRAN Norit granulair 1400 2.0-8.0 

DARCO-KB-WJ Norit poeder 1800 2.0-3.5 

DARCO-KB-G Norit poeder 1700 2.0-3.5 

ORGANOSORB 10 Desotec granulair 1005 7.0-9.0 

 

Figuur 2.1: De geteste actieve kool stalen met bovenaan van links naar rechts GCN-1240, 

GAC-124 en C-GRAN, en onderaan van links naar rechts DARCO-KB-WJ, DARCO-

KB-G en ORGANOSORB 10. 
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2.2.2 Metal-organic framework   

 
De geteste metal-organic frameworks (MOF’s) (Figuur 2.2) worden weergegeven in Tabel 

2.4, samen met de overeenkomstige specifieke oppervlakten (BET) zoals in de literatuur 

weergegeven. Bij de resultaten zullen zowel de oppervlakten bekomen aan de hand van het 

Langmuir-model en het BET-model weergegeven worden. Zoals verder besproken zal worden 

geeft het Langmuir-model een betere benadering voor de specifieke oppervlakten van nano- 

en micro-poreuze materialen. Aangezien de specifieke oppervlakten van de actieve kool en 

hars stalen benaderd worden volgens het BET-model wordt ook voor de MOF’s deze 

benadering weergegeven om een betere vergelijking te kunnen maken. Uit Tabel 2.4 zijn 

enkel Basolite® F300 en Basolite® commercieel beschikbare MOF-structuren 

gesynthetiseerd door BASF en gekocht door Sigma-Aldrich. De andere MOF-structuren 

worden reeds zelf gesynthetiseerd, waarvan de syntheses hieronder verder besproken worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 2.2: De geteste MOF’s met bovenaan van links naar rechts Basolite® F300, 

Basolite® C300 en MIL-53, in het midden van links naar rechts MIL-53-bpdc, MIL-53-

(OH)2 en MIL-53-NH2 en onderaan van links naar rechts CAU-1-NH2, CAU-1-(OH)2, 

MIL-125 en MOF-235. 
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Tabel 2.4: Gebruikte MOFs. 

MOF Metaal Linker BET-waarde (m²/g) Referentie 

Basolite® F300 Fe3+ benzeentricarboxylaat 1300-1600 Sigma-aldrich, 2012 

Basolite® C300 Cu2+ benzeentricarboxylaat 1100-2100 Sigma-aldrich, 2012 

MIL-53 Al3+ benzeendiarboxylaat 1140 Loiseau et al., 2004 

MIL-53-bpdc Al3+ bifenyldicarboxylaat 1308 Senkovska et al., 2009 

MIL-53-(OH)2 Al3+ dihydroxytereftalaat niet poreus Biswas et al., 2011 

MIL-53-NH2 Al3+ aminotereftalaat 1155 Savonnet et al., 2011 

CAU-1-NH2 Al3+ aminotereftalaat 1434 Savonnet et al., 2011 

CAU-1-(OH)2 Al3+ dihydroxytereftalaat 1350 Ahnfeldt et al., 2011 

MIL-125 Ti3+ tereftalaat 1550 Hardi et al., 2009 

MOF-235 Fe3+ tereftalaat niet poreus Haque et al., 2011 

 

 
2.2.2.1 MIL-53 

Procedure Loiseau et al., 2004 

Voor de synthese van MIL-53 werd een aangepaste versie van het protocol van Loiseau et al. 

(2004) gebruikt. Eerst en vooral werd aluminium(III)chloride-6-hydraat, 1,4-

benzeendicarbonzuur en gedestilleerd water, met de aangegeven massa’s, zoals in tabel 2.5 

vermeld, samengebracht in een met teflon beklede autoclaaf met een volume van 25 mL. 

Deze autoclaaf werd vervolgens 24 uur in een oven geplaatst bij 210°C. Hierna werd de 

oplossing gefilterd en werd het afgefiltreerde materiaal gedroogd aan de lucht. Vervolgens 

werd aan het gedroogde materiaal 60 mL N,N’-dimethylformamide (DMF) toegevoegd en 

opnieuw in een autoclaaf gebracht die gedurende 24 uur bij 155°C opgewarmd werd. Tijdens 

deze reactie werden de resterende linkermoleculen in de poriën uitgewisseld met het DMF. 

Opnieuw werd de oplossing na het opwarmen gefilterd en gedroogd aan de lucht. Daarna 

werd het gedroogde materiaal in een kolf met 100 mL methanol samengebracht en werd het 

24 uur bij 80°C opgewarmd. Tijdens deze reactie werd het DMF met het methanol 

uitgewisseld. Vervolgens werd de oplossing gefilterd en aan de lucht gedroogd. Tot slot werd 

het gedroogde materiaal voor een periode van 24 uur bij 80°C opgewarmd om de methanol 

moleculen te verwijderen, waarna de stikstofadsorptie en X-stralendiffractie (XRD) gemeten 

werden om de kwaliteit van het verkregen materiaal na te gaan. 
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Tabel 2.5: Samenstelling MIL-53. 

Component Leverancier Zuiverheid Concentratie 

Aluminium(III)chloride-6-hydraat Alfa Aesar  2.90 g, 12.01 mmol 

1,4-Benzeendicarbonzuur SigmaAldrich 98% 2.00 g, 12.03 mmol 

Gedestilleerd water   60 mL 

N,N’-Dimethylformamide  Carl Roth >99.5% 60 mL 

Methanol  Carl Roth >99% 100 mL 

 

 
2.2.2.2 MIL-53-bpdc 

Procedure Lohe et al., 2011 

Voor de synthese van MIL-53-bpdc werden de componenten aluminium(III)nitraat-9-hydraat, 

4,4’-bifenyldicarbonzuur en DMF, met de aangegeven massa’s, zoals in tabel 2.6 vermeld, 

samengebracht in een autoclaaf. Deze autoclaaf werd vervolgens 24 uur in een oven geplaatst 

bij 180°C. Hierna werd de oplossing gefilterd en werd het afgefiltreerde materiaal aan de 

lucht gedroogd. Vervolgens werd het gedroogde materiaal 24 uur bij 190°C onder vacuüm 

verhit, waarna de stikstofadsorptie en XRD gemeten werden. 

 

Tabel 2.6: Samenstelling MIL-53-bpdc. 

Component Leverancier Zuiverheid Concentratie 

Aluminium(III)nitraat-9-hydraat Sigma Aldrich >98% 1.88 g, 5 mmol 

4,4’-Bifenyldicarbonzuur TCI Europe >97% 0.8 g, 3.3 mmol 

N,N’-Dimethylformamide  Carl Roth >99.5% 60 mL 

 

 
2.2.2.3 MIL-53-(OH)2 

Procedure Biswas et al., 2011 

Voor de synthese van MIL-53-(OH)2 werden de componenten aluminium(III)perchloraat-9-

hydraat, 2,5-dihydroxy-1,4-benzeendicarbonzuur en N,N’-diethylformamide (DEF), met de 

aangegeven massa’s, zoals in tabel 2.7 vermeld, in een autoclaaf samengebracht. Deze 

autoclaaf werd vervolgens 5 uur in een oven bij 125°C geplaatst. Hierna werd de oplossing 

gefilterd en werd het afgefiltreerde materiaal aan de lucht gedroogd. Vervolgens werd het 
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gedroogde materiaal in een kolf met 100 mL methanol en 100 mL gedestilleerd water 

samengebracht en 12 uur opgewarmd bij 100°C. Tijdens deze reactie werd het DEF met het 

methanol uitgewisseld. Opnieuw werd de oplossing gefilterd en werd het afgefiltreerde 

materiaal 12 uur bij 150°C gedroogd, waarna tot slot de XRD gemeten werd. Voor deze MOF 

werd geen stikstofadsorptie gemeten, daar deze niet poreus is en dus geen stikstof adsorbeert. 

 

Tabel 2.7: Samenstelling MIL-53-(OH)2. 

Component Leverancier Zuiverheid Concentratie 

Aluminium(III)perchloraat-9-hydraat Sigma Aldrich 98% 0.98 g, 2.01 mmol 

2,5-Dihydroxy-1,4-benzeendicarbonzuur Sigma Aldrich 98% 0.4 g, 2.01 mmol 

N,N’-Diethylformamide Carl Roth >99% 5 mL 

Methanol Carl Roth >99% 100 mL 

Gedestilleerd water   100 mL 

 

 
2.2.2.4 MIL-53-NH2 

Procedure Ahnfeldt et al., 2009 

Voor de synthese van MIL-53-NH2 werd een opgeschaalde versie van het protocol van 

Ahnfeldt et al. (2008) gebruikt. De componenten aluminium(III)chloride-6-hydraat, 2-amino-

1,4-benzeendicarbonzuur en gedestilleerd water werden, met de aangegeven massa’s, zoals in 

tabel 2.8 vermeld, samengebracht in een autoclaaf en 5 uur in een oven opgewarmd bij       

150°C. Vervolgens wordt de oplossing gefilterd en aan de lucht gedroogd. Het gedroogde 

materiaal werd in een kolf met 60 mL DMF samengebracht en 24 uur bij 155°C opgewarmd. 

Tijdens deze reactie werden de ongereageerde linkermoleculen in de poriën uitgewisseld met 

het DMF. Daarna werd het gedroogde materiaal opnieuw gebracht in een kolf met 100 mL 

methanol en 24 uur bij 130°C opgewarmd, om alle DMF uit te wisselen met het methanol. 

Vervolgens werd de oplossing gefilterd en gedroogd aan de lucht. Tot slot werd het 

gedroogde materiaal voor een periode van 24 uur bij 130°C opgewarmd om de methanol 

moleculen te verwijderen, waarna de stikstofadsorptie en XRD gemeten werden. 
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Tabel 2.8: Samenstelling MIL-53-NH2. 

Component Leverancier Zuiverheid Concentratie 

Aluminium(III)chloride-6-hydraat Alfa Aesar  2.9616 g, 12.3 mmol 

2-Amino-1,4-benzeendicarbonzuur Sigma Aldrich 99% 2.2536 g, 9.3 mmol 

Gedestilleerd water   30 mL 

N,N’-Dimethylformamide Carl Roth >99.5% 60 mL 

Methanol Carl Roth >99% 100 mL 

 

 
2.2.2.5 CAU-1-NH2 

Procedure Ahnfeldt et al., 2009 

Voor de synthese van CAU-1-NH2 werd een opgeschaalde versie van het protocol van 

Ahnfeldt et al. (2009) gebruikt. De componenten aluminium(III)chloride-6-hydraat, 2-amino-

1,4-benzeendicarbonzuur en methanol werden, met de aangegeven massa’s, zoals in tabel 2.9 

vermeld, samengebracht in een autoclaaf en 12 uur in een oven bij 130°C opgewarmd. 

Vervolgens werd de oplossing gefilterd en gedurende 12 uur bij 150°C gedroogd, waarna de 

stikstofadsorptie en XRD gemeten werden. 

 

Tabel 2.9: Samenstelling CAU-1-NH2. 

Component Leverancier Zuiverheid Concentratie 

Aluminium(III)chloride-6-hydraat Alfa Aesar  3.99 g, 16.5 mmol 

2-Amino-1,4-benzeendicarbonzuur Sigma Aldrich 99% 1.00 g, 5.55 mmol 

Methanol Carl Roth >99% 30 mL 

 

 
2.2.2.6 CAU-1-(OH)2 

Procedure Ahnfeldt et al., 2011 

Voor de synthese van CAU-1-(OH)2 werden de componenten aluminium(III)chloride-6-

hydraat en 2M natriumhydroxide, dat in methanol opgelost werd, met de aangegeven massa’s 

zoals in tabel 2.10 vermeld, samengebracht in een autoclaaf en 5 uur in een oven bij 125°C 

opgewarmd. Vervolgens werd de oplossing gefilterd en gedurende 12 uur bij 130°C 

gedroogd, waarna de stikstofadsorptie en XRD gemeten werden. 
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Tabel 2.10: Samenstelling CAU-1-(OH)2. 

Component Leverancier Zuiverheid Concentratie 

Aluminium(III)chloride-6-hydraat Alfa Aesar  2.62 g, 10.87 mmol 

Natriumhydroxide (2M) Acros Organics 98.5% 1.125 mL, 2.25 mmol 

Methanol Carl Roth >99% 25 mL 

 

 
2.2.2.7 MIL-125    

Procedure Hardi et al., 2009 

Voor de synthese van MIL-125 werd een niet gepubliceerd protocol van Hardi et al. (2009) 

gebruikt. De componenten titanium(IV)isopropoxide, 1,4-benzeendicarbonzuur en DMF 

werden, met de aangegeven massa’s, zoals in tabel 2.11 vermeld, samengebracht in een 

autoclaaf. Aangezien titanium met lucht reageert, wat de structuur ontleedt, gebeurde alles 

onder N2-atmosfeer. De oplossing werd 15 uur in een oven bij 150°C opgewarmd. Hierna 

werd de oplossing gefilterd en werd het afgefiltreerde materiaal aan de lucht gedroogd. 

Vervolgens werd het gedroogde materiaal nogmaals in een kolf samengebracht met 60 mL 

DMF en gedurende 24 uur bij kamertemperatuur geroerd. Dit om zeker te zijn dat al het 1,4-

benzeendicarbonzuur uit de poriën verwijderd is. Tot slot werd de oplossing gefilterd en werd 

het afgefiltreerde materiaal 12 uur bij 130°C gedroogd, waarna de stikstofadsorptie en XRD 

gemeten werden. 

 

Tabel 2.11: Samenstelling MIL-125. 

Component Leverancier Zuiverheid Concentratie 

Titanium(IV)isopropoxide Sigma Aldrich 97% 2.0 g, 6.28 mmol 

1,4-Benzeendicarbonzuur Sigma Aldrich 98% 1.57 g, 9.45 mmol 

N,N’-Dimethylformamide (droog) Carl Roth 99.8% 30 mL / 60 mL 

Methanol (droog) Sigma Aldrich >99.5% 3.3 mL / 100 mL 
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2.2.2.8 MOF-235 

Procedure Haque et al., 2011 

Voor de synthese van MOF-235 werden de componenten aluminium(III)chloride-6-hydraat, 

1,4-benzeendicarbonzuur, DMF en ethanol, met de aangegeven massa’s, zoals in tabel 2.12 

vermeld, in een autoclaaf samengebracht en 24 uur bij 80°C in een oven opgewarmd. 

Vervolgens werd de oplossing gefilterd en gedurende 24 uur bij 155°C gedroogd, waarna de 

XRD gemeten werd. Ook voor deze MOF werd geen stikstofadsorptie gemeten, daar deze niet 

poreus is en dus geen stikstof adsorbeert. 

Tabel 2.12: Samenstelling MOF-235. 

Component Leverancier Zuiverheid Concentratie 

IJzer(III)chloride-6-hydraat Acros Organics 99% 0.100 g, 0.738 mmol 

1,4-Benzeendicarbonzuur Sigma Aldrich 98% 0.103 g, 1.23 mmol 

N,N’-Dimethylformamide Carl Roth >99.5% 30 mL 

Ethanol  Carl Roth >96% 30 mL 

 

 
2.2.3 Hars 

 
De geteste harsen (Figuur 2.3) worden weergegeven in Tabel 2.13, samen met de 

overeenkomstige specifiek oppervlakte (BET) en pH-waarde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuur 2.3: De geteste harsen met links Lewatit AF 5 en rechts Lewatit VP OC 1064. 
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Tabel 2.13: Gebruikte harsstaal (Lanxess, 2011). 

Actieve kool Producent Type BET-waarde (m²/g) pH 

Lewatit AF 5 

Lewatit VP OC 1064 

Lanxess 

Lanxess 

koolstof 

polystyreen 

1200 

800 

neutraal 

neutraal 

 

 
2.3 Karakteriserende technieken van MOF-structuren 
 
2.3.1 Stikstofadsorptie 

 

Bij adsorptie hechten moleculen zich aan het oppervlak van een adsorbens. Op basis van de 

specifieke oppervlakte van een adsorbens kunnen verschillende materialen met elkaar 

vergeleken worden. Dit specifieke oppervlak wordt bepaald aan de hand van stikstofadsorptie. 

 

Voor de stikstofadsorptie moet het oppervlak van het adsorbens ontdaan worden van alle 

geadsorbeerde gassen. Dit wordt enerzijds verwezenlijkt door het materiaal gedurende 4 uren 

aan een hoog vacuüm van ongeveer 13*10-3 Pa te onderwerpen bij 150 tot 400 °C. De 

commercieel beschikbare apparatuur (Figuur 2.4) maakt gebruik van stikstofsorptie bij 77 

Kelvin of van argonsorptie bij 87 Kelvin. Meestal wordt stikstof gebruikt vanwege de 

beschikbaarheid in hoge zuiverheid en de sterke interactie met de meeste vaste stoffen. De 

adsortie wordt bepaald bij een groot aantal drukken. Met deze data wordt de adsorptie-

isotherm opgesteld. Hieruit kan aan de hand van de Langmuir vergelijking of de BET-

vergelijking de specifieke oppervlakte berekend worden (Czaja et al., 2009; Van der Meeren, 

2012): 

 

Langmuir-vergelijking:  = 	
∗	 ,

+ 	
,

 

 

BET-vergelijking:   
∗( )

= 	
, ∗

+ 	 ( )∗	

, ∗
 

 

 
met p de evenwichtsdruk, VSTP het s.t.p. (standaard temperatuur en druk)-volume van het 

geadsorbeerd gas, Vm,STP het s.t.p.-volume gas dat vereist is om een massa-eenheid van het 
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adsorbens te bedekken met een volledige monolaag, a de adsorptie-affiniteitsconstante, X de 

relatieve dampdruk p/ps en c een parameter die de adsorptie-affiniteit kwantificeert (Van der 

Meeren, 2012). 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

 

De BET-methode wordt momenteel het meest toegepast voor het afleiden van de specifieke 

oppervlakte uit de stikstof adsorptie isothermen. Terwijl deze methode meestal redelijk 

nauwkeurige resultaten oplevert, heeft de BET-methode de neiging waarden te geven die de 

oppervlakte in nanoporeuze materialen overschat, door de nanoporiën te vullen met stikstof. 

Dit effect is het meest uitgesproken in poriën die klein genoeg zijn om gevuld te worden bij 

lage drukken, maar toch nog voldoende groot zijn om multilagen aan stikstof te bevatten. Ook 

herkent deze aanpak de poriën die te klein zijn en/of kinetisch gehinderd worden door diffusie 

en adsorptie van N2 bij 77 K niet. Dus is het meer gebruikelijk om de Langmuir adsorptie 

isothermen te gebruiken om de specifieke oppervlakte af te leiden (Germain, 2011). Het 

gebruik van het Langmuir-model is gebaseerd op de veronderstelling dat de bedekking van 

een oppervlak met het gas ten hoogste dat van een monolaag is. Beide benaderingen bepalen 

het volume van de microporiën om met die kennis het specifiek oppervlak te bepalen (Van 

der Meeren, 2012). 

 

De specifeke oppervlakte van de MOF’s werd bepaald door gebruik te maken van stikstof 

adsorptie/desorptie metingen tot 1 bar. De isothermen worden opgenomen met een Belsorp 

Mini II apparaat bij -196°C.  

 

 

 

Figuur 2.4: Schematische voorstellen van een stikstofadsorptiemeetinstrument (Van der 

Meeren, 2012). 

X 

gasburet 

drukmeter X 

X X 

X 

X 

vacuüm 

N2-tank 
vloeibare N2 

adsorbens 
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2.3.2 XRD-waarde 

 

Daar MOF’s kristallijne en zeer poreuze materialen zijn, wordt meestal gebruik gemaakt van 

X-straal of röntgendiffractie (XRD) om de kristalliniteit en fasezuiverheid te karakteriseren. 

Bij diffractie of buiging worden golven aan hindernissen (vb. atomen) afgebogen, wat leidt tot 

een verandering van de amplitude of de fase van de golf. Bij kristallijne vaste stoffen vertonen 

de atomen een regelmatige ruimtelijke ordening, bepaald door het kristalrooster. XRD treedt 

dus op als een verstrooiing (afbuigingen) van X-straal fotonen door atomen in een periodiek 

rooster. De verstrooide monochromatische X-stralen geven een constructieve interferentie. De 

wet van Bragg beschrijft hoe diffractie van x-stralen toelaat de afstanden tussen kristalroosters 

af te leiden: 

 

nλ = 2dsinѲ 

 

met n een geheel getal, λ de golflengte van de x-stralen, d de afstand tussen de twee 

roostervlakken, Ѳ de hoek tussen de inkomende x-stralen en de reflecterende roostervlakken. 

 

 

Figuur 2.5: X-straal diffractie volgens de wet van Bragg (Chorkendorff en 

Niemantsverdriet, 2007). 

 
XRD is dus een veelzijdige analysetechniek gebruikt voor de identificatie en de bepaling van 

verschillende kristallijne componenten of fasen, aanwezig in vaste stoffen en poeders. 

Identificatie wordt bekomen door de diffractiepatronen of diffractogrammen verkregen van 

een onbekend preparaat, te vergelijken met een internationaal erkende databank die 

referentiepatronen bevat (Chorkendorff en Niemantsverdriet, 2007). Het diffractiepatroon 

wordt verzameld door het uitzetten van de intensiteiten van de gediffracteerde straling in 
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functie van de hoekposities van de uitgaande straling 2Ѳ. In Figuur 2.6 worden een aantal 

voorbeelden van diffractogrammen weergegeven (He, 2009). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

De X-straal diffractie metingen voor dit onderzoek worden uitgevoerd met een ambiente 

temperatuur X-straal diffractiemeter (XRPD) van Thermo Scientific ARL X’Tra, onder de 

condities van 40 kV, 40 mA met Cu-KR1 straling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.6: Diffractometeropstelling met enkele diffractogrammen met van boven naar 

onder de structuur van een kristal, kristal met luchtverstrooiing, kristallijne amorfe 

stof, vloeistof of amorfe stof en monoatomisch gas (Birkholz, 2006; He, 2009). 

X-stralen bron detector 

preparaathouder 

Ѳ Ѳ 2Ѳ 
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2.4 Adsorptie-experimenten 
 

2.4.1 Screening van verschillende adsorbentia 

 
2.4.1.1 Producten 

 

Gewasbeschermingsmiddelen 

Zowel van bentazon, clopyralid als isoproturon wordt een oplossing met concentratie 10 mg/L 

aangemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de stockoplossing, die verdund wordt met 

gedestilleerd water. 

 

Adsorbentia 

De beschreven adsorbentia, uit punt 2.2, worden elk afzonderlijk getest. Een overzicht van de 

producten wordt in Tabel 2.14 weergegeven. 

 

Tabel 2.14: Weergave van de geteste adsorbentia. 

Actieve kool MOF Hars 

GCN-1240 Basolite® F300 Lewatit AF 5 

GAC-1240 Basolite® C300 Lewatit VP OC 1064 

C-GRAN MIL-53  

DARCO-KB-WJ MIL-53-bpdc  

DARCO-KB-G MIL-53-(OH)2  

ORGANOSORB 10 MIL-53-NH2  

 CAU-1-NH2  

 CAU-1-(OH)2  

 MIL-125  

 MOF-235  
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2.4.1.2 Experimentele methode 

 

Om na te gaan of de adsorbentia in staat zijn de GBM te adsorberen werd een adsorptietest 

uitgevoerd. Dit experiment werd uitgevoerd volgens de procedure van De Wilde et al. (niet 

gepubliceerd artikel).  

 

° Van elk adsorbens werd 100 mg afgewogen en in een glazen kolf van 100 mL met een 

platte bodem gebracht. 

° Hieraan werd 20 mL van een pesticide-oplossing met een concentratie van 10 mg/L 

toegevoegd. 

° Het mengsel werd bij kamertemperatuur gedurende 48 uur op een orbitale schudder 

aan 150 rpm geroerd. 

° Na 48 uur schudden werd uit elke oplossing een staal genomen en aangebracht in een 

filterspuit waarop een polyvinyl difluoride (PVDF) membraanfilter met een 

poriëngrootte van 0.20 µm gevestigd werd. Het filtraat werd aangebracht in flacons die 

geschikt waren voor HPLC-metingen. 

° De oplossingen in de flacons werden ingespoten in een HPLC-DAD. 

 

Alle experimenten werden in tweevoud uitgevoerd, waarvan de gemiddelde waarden 

gerapporteerd worden. Ook werden voor elk gewasbeschermingsmiddel twee controles, 

namelijk een kolf met enkel de pesticide-oplossing in aanwezig, opgesteld. 

 

2.4.1.3 Berekeningen 

 

De hoeveelheid pesticide geadsorbeerd aan het adsorbens wordt als volgt berekend (Verliefde 

et al., 2011): 

 

푞 = ∗ 푉 

 

met qe (mg/g) de hoeveelheid pesticide die geadsorbeerd is, Ci en Ce (mg/L) de initiële en 

evenwichtsconcentraties aan pesticide in de oplossing, V (L) het volume van de oplossing en 

W (g) de massa adsorbens. 
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2.4.2 Adsorptie-kinetiek 

 
2.4.2.1 Producten 

 

Gewasbeschermingsmiddelen 

Zowel van bentazon, clopyralid als isoproturon wordt een oplossing met concentratie 10 mg/L 

aangemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de stockoplossing, die verdund wordt met 

gedestilleerd water. 

 

Adsorbentia 

Na een screening van verschillende adorbentia uitgevoerd te hebben werden van elk type 

adsorbens de twee die de beste resultaten opleverden, geselecteerd. Met deze zes producten 

worden de volgende testen uitgevoerd. Een overzicht van de producten wordt in Tabel 2.15 

weergegeven. 

 

Tabel 2.15: Overzicht van de beste adsorbentia. 

Actieve kool MOF Hars 

GAC-1240 CAU-1-NH2 Lewatit AF 5 

ORGANOSORB 10 MOF-235 Lewatit VP OC 1064 

 

 
2.4.2.2 Experimentele methode 

 

Om meer details over de prestaties en mechanismen van de adsorbentia te weten te komen 

dienen de kinetische aspecten betrokken te worden. Hiervoor werd de procedure van De 

Wilde et al. (niet gepubliceerd artikel) gevolgd. 

 

° Van elk adsorbens werd 100 mg afgewogen en in een glazen kolf van 250 mL met een 

platte bodem gebracht. 

° Hieraan werd 100 mL van een pesticide-oplossing met een concentratie van 10 mg/L 

toegevoegd. 

° Het mengsel werd bij kamertemperatuur op een orbitale schudder aan 150 rpm 

geroerd. 
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° Na verschillende tijdstippen (0, 0.25, 0.50, 1, 3, 6, 24 en 48 uur) schudden werd uit 

elke oplossing een staal genomen en aangebracht in een filterspuit waarop een PVDF 

membraanfilter met een poriëngrootte van 0.20 µm gevestigd werd. Het filtraat werd 

aangebracht in flacons die geschikt waren voor HPLC-metingen. Voor elk tijdstip 

werd een aparte oplossing aangemaakt zodat de resultaten zo representatief mogelijk 

zijn. 

° De oplossingen in de flacons werden in een HPLC-DAD ingespoten. 

 

Alle experimenten werden in tweevoud uitgevoerd, waarvan de gemiddelde waarden 

gerapporteerd worden. Ook werden voor elk gewasbeschermingsmiddel twee controles, 

namelijk een kolf met enkel de pesticide-oplossing in aanwezig, opgesteld. 

 

2.4.2.3 Berekeningen 

 

De meest gebruikte modellen om de adsorptie-kinetiek te beschrijven, met name het pseudo-

eerste-orde model van Lagergren en de lineaire vorm van het pseudo-tweede-orde model van 

Ho, werden toegepast op de verkregen experimentele data. De pseudo-eerste-orde 

vergelijking wordt als volgt omschreven: 

 

dq
dt = k ∗ (q −	q ) 

 

met k1 (1/uur) de pseudo-eerste-orde constante, qt (mg/g) de geadsorbeerde concentratie op 

tijdstip t, t (uur) is de contacttijd tussen de vaste stof en de oplossing, en qe (mg/g) is de 

maximale geadsorbeerde hoeveelheid bij evenwicht (Qiu et al., 2009). Integratie van deze 

vergelijking, met als randvoorwaarden qt=0 bij t=0 en qt=qt bij t=t, geeft (Ho, 2004):  

 

ln
q

q −	q = 	k ∗ t 
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 welke omgevormd kan worden tot: 

 

log(q −	q ) = log q −	
k

2.303 ∗ t 

 

 

q = q ∗ 	[1− e ∗	 ] 

 

 

Het pseudo-tweede-orde model neemt aan dat de drijvende kracht (qe-qt) evenredig is met de 

beschikbare fractie aan actieve plaatsen op het adsorbent (Ho, 2004). De kinetische 

vergelijking wordt als volgt omschreven: 

 

dq
dt = k ∗ (q −	q )  

 

met k2 (g/mg.uur) de pseudo-tweede-orde constante, qt (mg/g) de geadsorbeerde concentratie 

op tijdstip t, t (uur) is de contacttijd tussen de vaste stof en de oplossing, en qe (mg/g) is de 

maximale geadsorbeerde hoeveelheid bij evenwicht (Qiu et al., 2009). Integratie van deze 

vergelijking, met als randvoorwaarden qt=0 bij t=0 en qt=qt bij t=t, geeft (Ho, 2004):  

 
1

q −	q = 	
1
푞 + 	k ∗ t 

  

welke omgevormd kan worden tot: 

 
t

q = 	
1

q 	 ∗	k
	+ 	

1
q ∗ t 

 

 

q =
t

1
k ∗ 	q 	+ 	 t

q
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Door het uitzetten van de geadsorbeerde concentraties (qt) per tijdstip van staalname kunnen 

de verschillende parameters afgeleid worden. De pseudo-eerste-orde constante (k1) kan 

berekend worden uit het intercept wanneer log(qe-qt) uitgezet wordt in functie van de tijd. 

Hierbij werd qe gelijkgesteld aan de maximale hoeveelheid pesticide dat geadsorbeerd werd. 

De pseudo-tweede-orde constante (k2) en qe kunnen respectievelijk berekend worden uit de 

helling en het het intercept wanneer t/qt uitgezet wordt in functie van de tijd (Qiu et al., 2009).  

 

2.4.3 Adsorptie-kinetiek na het fijnmalen van de adsorbentia 

 

De diffusie van een gewasbeschermingsmiddel in de poriën van het adsorbens, meer bepaald 

oppervlakte diffusie, kan een beperkende factor zijn bij adsorptie-kinetiek (Baup et al., 2000). 

Om aan te tonen of deze stelling al dan niet van toepassing is voor de adsorbentia die in dit 

onderzoek getest werden, werd al het materiaal tot poeder vermalen. Hiervoor werd gebruik 

gemaakt van een mortier. Vervolgens werd exact dezelfde procedure gevolgd zoals 

uitgeschreven in punt 2.4.2. 

 

2.4.4 Adsorptie-isothermen 

 

2.4.4.1 Producten 

 

Dezelfde producten zoals beschreven in punt 2.4.2, werden gebruikt. 

 

2.4.4.2 Experimentele methode 

 

Om het ontwerp van een sorptiesysteem te optimaliseren, is het belangrijk om de meest 

geschikte correlatie te bekomen voor de evenwichtscurve. Hiervoor werd een aangepaste 

procedure van De Wilde et al. (niet gepubliceerd artikel) gevolgd. 

 

° Van elk adsorbens werden 7 verschillende massa’s (100, 50, 25, 10, 5, 2.5 en 1 mg) 

afgewogen en in een glazen kolf van 250 mL met een platte bodem gebracht. 

° Hieraan werd 100 mL van een pesticide-oplossing met een concentratie van 10 mg/L 

toegevoegd. 

° Het mengsel werd bij kamertemperatuur gedurende de tijd dat elk adsorbens nodig 

heeft om evenwicht te bereiken, op een orbitale schudder aan 150 rpm geroerd. 
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° Na deze specifieke periode van schudden werd uit elke oplossing een staal genomen 

en aangebracht in een filterspuit waarop een PVDF membraanfilter met een 

poriëngrootte van 0.20 µm gevestigd werd. Het filtraat werd aangebracht in flacons die 

geschikt waren voor HPLC-metingen. 

° De oplossingen in de flacons werden in een HPLC-DAD ingespoten. 

 

Alle experimenten werden in tweevoud uitgevoerd, waarvan de gemiddelde waarden 

gerapporteerd worden. Ook werden voor elk gewasbeschermingsmiddel twee controles, 

namelijk een kolf met enkel de pesticide-oplossing in aanwezig, opgesteld. 

 

2.4.4.3 Berekeningen 

 
Een adsorptie-isotherm is een eenvoudige beschrijving van de prestaties van een adsorbens 

voor het verwijderen van een bepaalde doelstof. Hieruit kan de adsorptiecapaciteit worden 

afgeleid. Dit is de maximaal te behandelen hoeveelheid oplossing per gram adsorbens. Een 

adsorptie-isotherm is een grafiek die de hoeveelheid aan actieve kool geadsorbeerde stof 

weergeeft, in functie van de residuele polluentconcentratie. De functie wordt beschreven door 

een Langmuir isotherm of door een Freundlich isotherm. Het Langmuir model voorspelt de 

vorming van een monolaag aan geadsorbeerde opgeloste stof, zonder zij-interacties tussen 

geadsorbeerde ionen. Het Freundlich model daartegenover beschouwt het bestaan van een 

gelaagde structuur (Barkhordar en Ghiasseddin, 2004). De verschillende modellen en hun 

lineaire vorm worden als volgt beschreven: 

  
 Langmuir: q = 	 ∗ ∗	

∗	
         lineair:        = 	

∗
∗ 	 + 	  

 

 Freundlich: q = 	K	 ∗ 	C           lineair:        logq = log K + n ∗ logC  

 

met qe (mg/g) de geadsorbeerde concentratie bij evenwicht, qmax (mg/g) de maximale 

adsorptiecapaciteit, b (L/mg) de Langmuir isotherm constante, K (mg(1-1/n) * L(1/n) / g) de 

Freundlich constante en n de heterogeniteit factor. De waarden van de heterogeniteit factor 

(tussen 1 en 10) wijzen op gunstige adsorptie (Ghodbane en Hamdaoui, 2008). 

 



Hoofdstuk 2: Materiaal en methoden  58 

    

Door het uitzetten van de geadsorbeerde concentraties per actieve koolmassa (qe) in functie 

van de eindconcentratie die overblijft (Ce) kunnen de verschillende parameters afgeleid 

worden. Voor het Langmuir model worden de Langmuir isotherm constante Kl (L/mg) en de 

maximale adsorptiecapaciteit qmax (mg/g) respectievelijk afgeleid uit de helling en het 

intercept na het uitzetten van 1/qe in functie van 1/Ce. Voor het Freundlich model wordt de 

heterogeniteit factor n en de Freundlich isotherm constante Kf (mg(1-1/n)*L(1/n)) respectievelijk 

afgeleid uit de helling en het intercept na het uitzetten van log qe in functie van log Ce.  

 

Na het bepalen van de parameters kunnen de isotherm-curven opgesteld worden. Uit de vorm 

van deze curven kan het gedrag van de adsorptiereacties afgeleid worden. De adsorptie-

isothermen kunnen namelijk geclassificeerd worden op basis van vijf verschillende vormen, 

weergegeven in Figuur 2.7 (Schwarzenbach, 2002; Tan, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.7: Basisvormen van adsorptie-isothermen (Tan, 2011). 
 

Type I stelt een adsorptiereactie voor wanneer het adsorbens een hoge affiniteit heeft voor het 

solvent, daarentegen stelt type II een adsorptiereactie voor wanneer het adsorbens een hoge 

affiniteit heeft voor het adsorbaat. Bij type I neemt de helling toe als de concentratie aan 

adsorbeerbaar materiaal stijgt, vermindert en wordt nul als alle beschikbare adsorptieplaatsen 

opgevuld zijn. Het sorptiebevorderingseffect start maar na een zekere belading van het 

adsorbens. Hieruit blijkt dat het adsorbens een lage affiniteit heeft voor het adsorbeerbaar 

materiaal, wat stijgt wanneer de concentratie ook stijgt. Type II (Langmuir curve) wordt 

gekarakteriseerd door een afnemende helling als de concentratie aan adsorbeerbaar materiaal 

stijgt, daar de beschikbare adsorptieplaatsen afnemen wanneer het adsorbens bedekt wordt. 

Dit adsorptiegedrag kan verklaard worden door de hoge affiniteit van het adsorbens voor het 

adsorbeerbaar materiaal bij lage concentraties, wat vermindert als de concentratie aan 

geadsorbeerde moleculen stijgt. Type III is ook wel gekend als een constante verdeling 

isotherm. Het adsorptieproces wordt gekarakteriseerd door een constante verdeling van het 

   Type I           Type II    Type III       Type IV    Type V 
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adsorbaat tussen de oplossing en het adsorbens zonder enige specifieke binding tussen het 

adsorbent en het adsorbaat. De affiniteit van het sorbent blijft gelijk over de waargenomen 

concentraties. Vervolgens is er een type IV, ook wel hoge affiniteit isotherm genoemd, wat 

verwijst naar een sterke interactie tussen het adsorbaat en het adsorbens (Sparks, 2003). Tot 

slot is er een type V, wat vaak gezien wordt in studies van anionische of kationische 

surfactans als adsorbaat. Dit type beschrijft dat de adsorptie van moleculen leidt tot 

modificatie van het adsorbens, wat verdere adsorptie bevordert. Er wordt direct een multilaag 

gevormd (Schwarzenbach, 2002).  

 

2.4.5 Competitie met humuszuren 

 

2.4.5.1 Producten 

 

Gewasbeschermingsmiddelen 

Bentazon, clopyralid en isoproturon werden op dezelfde manier aangemaakt als beschreven in 

punt 2.4.2. 

 

Humuszuur 

Een oplossing met concentratie 1000 mg/L werd aangemaakt. Hiervoor werd 1 g humuszuur 

(Sigma Aldrich) afgewogen en in 1000 mL gedestilleerd water opgelost. 

 

Adsorbentia 

Dezelfde adsorbentia werden gebruikt als beschreven in punt 2.4.2 en worden dus 

weergegeven in Tabel 2.15. 

 

2.4.5.2 Experimentele methode 

 

De prestaties van de adsorbentia kunnen beïnvloed worden door de aanwezigheid van andere 

natuurlijke organische materialen (NOM). Daarom is het belangrijk om de competitie tussen 

de GBM en NOM aan te tonen. In dit onderzoek werd als NOM humuszuur gebruikt. 

Hiervoor werd een aangepaste versie van de procedure die in punt 2.4.1 gevolgd werd, 

uitgevoerd.  
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Eerste methode 

° 20 mL van een gewasbeschermingsmiddel met een concentratie van  10 mg/L werd in 

een glazen kolf van 100 mL met een platte bodem gebracht. 

° Hieraan werd 20 mL humuszuur met een concentratie van 1000 mg/L toegevoegd. 

° Het mengsel werd gedurende 7 dagen bij kamertemperatuur op een orbitale schudder 

aan 150 rpm geroerd. 

° Na 7 dagen werd van elke adsorbens 100 mg afgewogen en aan de oplossing 

toegevoegd. 

° Het mengsel werd bij kamertemperatuur gedurende 48 uur op een orbitale schudder 

aan 150 rpm geroerd. 

° Na 48 uur schudden werd uit elke oplossing een staal genomen en aangebracht in een 

filterspuit waarop een PVDF membraanfilter met een poriëngrootte van 0.20 µm 

gevestigd werd. Het filtraat werd aangebracht in flacons die geschikt waren voor 

HPLC-metingen. 

° De oplossingen in de flacons werden in een HPLC-DAD ingespoten. 

 

Tweede methode 

° Van elke adsorbens werd 100 mg afgewogen en in een glazen kolf van 100 mL met 

een platte bodem gebracht. 

° 20 mL van een gewasbeschermingsmiddel met een concentratie van 10 mg/L werd 

samen met 20 mL humuszuur met een concentratie van 1000 mg/L aan de kolf 

toegevoegd. 

° Het mengsel werd bij kamertemperatuur gedurende 48 uur op een orbitale schudder  

aan 150 rpm geroerd. 

° Na 48 uur schudden werd uit elke oplossing een staal genomen en aangebracht in een 

filterspuit waarop een PVDF membraanfilter met een poriëngrootte van 0.20 µm 

gevestigd werd. Het filtraat werd aangebracht in flacons die geschikt waren voor 

HPLC-metingen. 

° De oplossingen in de flacons werden in een HPLC-DAD ingespoten. 

 

Alle experimenten werden uitgevoerd in tweevoud, waarvan de gemiddelde waarden 

gerapporteerd worden. Voor elk gewasbeschermingsmiddel werden twee controles, namelijk 

een kolf met enkel de pesticide-oplossing in aanwezig, opgesteld. Ook werden blanco’s bereid 

van elk gewasbeschermingsmiddel met humuszuur, in afwezigheid van een adsorbens. 
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2.4.5.3 Berekeningen 

 
Net zoals bij punt 2.4.1 werd de hoeveelheid pesticide geadsorbeerd aan het adsorbens (qe) 

berekend (Verliefde et al., 2011). 

 

Het verschil tussen de eerste methode en de tweede methode bij deze test is dat voor methode 

1 als initiële concentratie de concentratie aan GBM genomen werd die nog aanwezig is na 7 

dagen schudden met het humuszuur. 

 

2.4.6 Stabiliteit MOF’s 

 
Zoals eerder aangegeven wordt de kristalliniteit en de fasezuiverheid van een product 

gekarakteriseerd door XRD-metingen. Om na te gaan of de MOF-structuren stabiel blijven na 

adsorptie van een pesticide, werden verschillende diffractiepatronen opgesteld. Hiervoor werd 

voor elk gewasbeschermingsmiddel de 100 mL pesticide-oplossing met een concentratie van 

10 mg/L na 48 uur adsorptie met behulp van een buchnerfilter afgefiltreerd. Het afgefilterde 

adsorbens werd vervolgens gedurende 24 uur gedroogd in een oven bij 70°C, waarna het 

gedroogde materiaal nog eens 24 uur gedroogd wordt onder vacuüm bij 160°C. Tot slot wordt 

aan de hand van de XRD-metingen nagegaan of de structuur intact gebleven is. Als de 

diffractiepatronen van de MOF’s voor en na adsorptie van elkaar verschillen, kan besloten 

worden dat de structuur van de MOF veranderd is en dat er eventuele destabilisatie 

opgetreden is. 

 

2.4.7 FeCl4-- leaching 

 
De molecuulformule van MOF-235, [Fe3O(C8H4O4)3(C3H7NO)3]+[FeCl4]-, laat de 

mogelijkheid open dat de MOF naast adsorbens ook als ionenwisselaar kan werken. Om na te 

gaan welke functie de MOF in dit onderzoek uitoefent werd onderzocht in welke verhouding 

het ijzer en het chloor aanwezig waren. Hiervoor werd de techniek X-straal fluorescentie 

(XRF) gebruikt. 

 

XRF is een niet-destructieve analysetechniek van de X-stralen emissie spectroscopie. Deze 

techniek is een krachtig instrument voor snelle, niet-destructieve multi-element analyses en is 

in staat om een gelijktijdige detectie uit te voeren van verschillende elementen in een vaste 
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stof of vloeistof. Deze detectie gebeurt met hoge detectiegevoeligheden, zelfs in die gevallen 

waarbij er slechts  kleine hoeveelheden staal beschikbaar zijn (Verma, 2007).  

 

Het principe van deze techniek (Figuur 2.8) is het exciteren van de atomen van de te 

analyseren stof door het staal te bombarderen met voldoende energetische X-stralen of 

geladen deeltjes. De ionisatie (foto-ionisatie) van de elektronen op de binnenste schil wordt 

geproduceerd door de fotonen en geladen partikels. Wanneer deze interactie een elektron uit 

een atoom van het staal verwijdert, zal een elektron van een buitenste schil de lege plaats 

innemen. De verdeling van de elektronen in het geïoniseerde atoom is dan uit evenwicht en 

keert binnen een zeer korte  tijd (~ 10-15 s) terug naar zijn normale toestand, door overgangen 

van elektronen van de buitenste naar de binnenste schillen (Verna, 2007). Wanneer elektronen 

van een buitenste schil een vacature opvullen verliest het een specifieke hoeveelheid energie 

in de vorm van X-stralen. Het vrijstellen van het secundaire X-straalfoton bij het opvullen van 

de vacature noemt men het fluoresceren van het atoom en de X-straling staat bekend als 

fluorescentiestraling (secundaire emissie). De hoeveelheid uitgezonden X-straling wordt 

gemakkelijk door de wetten van de kwantummechanica voorspeld (Schaubroeck, 2008). 

 

 

  Figuur 2.8: Opwekking van XRF-straling door middel van het foto-elektrisch effect 

(Schaubroeck, 2008). 

 
Dus bij een XRF analyse wordt de energie/golflengte en de intensiteit van een reeks 

fluorescentielijnen opgemeten. Op basis van deze informatie kan de aanwezigheid van een 

aantal elementen worden vastgesteld en hun massa of concentratie worden berekend. Een 

XRF spectrum (Figuur 2.9) bestaat uit een achtergrond waarop zich element-specifieke pieken 

bevinden. Deze pieken zijn het gevolg van foto-ionisatie van monsteratomen en de 

achtergrond wordt door andere interacties (elastische en inelastische verstrooiing) van de 

invallende fotonen met het monstermateriaal veroorzaakt. 
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Figuur 2.9: Weergave van een X-stralen fluorescentiespectrum (Ryser en Strawn, 2005). 

 

De X-straal fluorescentie metingen voor dit onderzoek werden uigevoerd met een Energie 

dispersieve X-stralenfluorescentiespectrometer van Rigaku NEX CG. 

 

2.4.7.1 Producten 

 

Gewasbeschermingsmiddelen 

Bentazon, clopyralid en isoproturon werden op dezelfde manier aangemaakt zoals beschreven 

in punt 2.4.2. 

 

Adsorbentia 

Het adsorbens dat hier getest werd was MOF-235. 

 

FeCl3-standaardreeks 

Aan de hand van een stockoplossing, met een concentratie van 1000 mg/L, werd een 

standaardreeks met concentaties van 5, 10, 100 en 1000 mg/L aangemaakt. 

 

2.4.7.2 Experimentele methode 

 

° Van MOF-235 werden 2 verschillende massa’s (0.1 en 1.0 g) afgewogen en in een 

glazen kolf van 250 mL met een platte bodem gebracht.  

° Hieraan werd 100 mL gedestilleerd water toegevoegd. 

° Het mengsel werd bij kamertemperatuur gedurende 48 uur op een orbitale schudder 

aan 150 rpm geroerd. 
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° Na 48 uur roeren werd elk oplossing een staal genomen en aangebracht in een 

filterspuit waarop een PVDF membraanfilter met een poriëngrootte van 0.20 µm 

gevestigd werd.  

° Het filtraat werd onderworpen aan een XRF analyse voor de componenten Fe3+ en Cl-. 

° Vervolgens werd de FeCl3-standaardreeks met behulp van XRF geanalyseerd. 

° Uit de resultaten wordt afgeleid bij welke massa aan MOF-235 zowel Fe3+ als Cl- 

gedetecteerd werden. Hierop gebaseerd werden de stalen met de GBM aangemaakt. 

Van MOF-235 werd de geselecteerde massa afgewogen en in een glazen kolf van 250 

mL met een platte bodem gebracht, waaraan 100 mL van een pesticidenoplossing 

aangebracht werd. 

° Het mengsel werd bij kamertemperatuur  gedurende 48 uur op een orbitale schudder 

aan 150 rpm geroerd. 

° Na 48 uur roeren werd elk oplossing een staal genomen en aangebracht in een 

filterspuit waarop een PVDF membraanfilter met een poriëngrootte van 0.2. µm 

gevestigd werd.  

° Het filtraat werd onderworpen aan een XRF analyse voor de componenten Fe3+ en Cl-. 

 

2.4.7.3 Berekeningen 

 
Aan de hand van de verkregen intensiteiten voor de standaardreeks werd achterhaald of er 

Fe3+ en Cl- in het gedestilleerd water aanwezig is. Indien dit het geval is zal nagegaan worden 

in welke hoeveelheid en in welke verhouding deze voorkomen. Dit wordt dan vergeleken met 

de resultaten die bekomen worden voor de pesticidenoplossingen. 
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3 RESULTATEN 

 

3.1 Karakterisering metal organic frameworks 
 
Metal organic frameworks zijn microporeuze materialen die, zoals eerder vermeld, na 

synthese gekarakteriseerd worden door stikstofadsorptie metingen en X-straaldiffractie 

metingen.  

 

3.1.1 Stikstofadsorptie metingen 
 

Aan de hand van het volume N2 dat geadsorbeerd werd, worden de verschillende isothermen 

opgesteld (Figuur 3.1), waaruit het mogelijk is de specifieke oppervlakte van het adsorbens af 

te leiden volgens het Langmuir of het BET-model. De resultaten voor de specifieke 

oppervlakten van  de verschillende MOF’s die gesynthetiseerd werden, met uitzondering van 

de commercieel beschikbare MOF’s Basolite® F300 en Basolite® C300, worden 

weergegeven in Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Algemeen overzicht van de MOF’s die gescreend werden. 

MOF Metaal Linker Langmuir 

(m²/g) 

BET 

 (m²/g) 

Basolite® F300 Fe3+ Benzeentricarboxylaat / 1300-1600 

Basolite® C300 Cu2+ Benzeentricarboxylaat / 1100-2100 

MIL-53 Al3+ Benzeendiarboxylaat 1354 1407 

MIL-53-bpdc Al3+ Bifenyldicarboxylaat 2378 1922 

MIL-53-(OH)2 Al3+ Dihydroxytereftalaat niet poreus niet poreus 

MIL-53-NH2 Al3+ Aminotereftalaat 212 146.6 

CAU-1-NH2 Al3+ Aminotereftalaat 1192 1062.1 

CAU-1-(OH)2 Al3+ Dihydroxytereftalaat 1320 1195.7 

MIL-125 Ti3+ Tereftalaat 1186 621.5 

MOF-235 Fe3+ Tereftalaat niet poreus niet poreus 
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Figuur 3.1: Adsorptie-isothermen voor N2 met van links naar rechts: MIL-53, MIL-53-

bpdc, MIL-53-(OH)2, MIL-53-NH2, CAU-1-NH2, CAU-1-(OH)2, MIL-125 en MOF-235. 
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Uit de isothermen kan afgeleid worden of het adsorbens al dan niet poreus is (Van der 

Meeren, 2012). Een adsorptie-affiniteit kleiner dan 100 cm³/g wijst op een niet poreus 

adsorbens (middelmatige tot lage  adsorptie-affiniteit) en een adsorptie-affiniteit groter dan 

100 cm³/g wijst op een poreus adsorbens (hoge adsoptie-affiniteit). Aan de hand van de 

verkregen resultaten blijkt MIL-53-(OH)2 en MOF-235, zoals ook in de literatuur het geval 

was, niet poreus te zijn. Voor MIL-53-NH2 werden niet dezelfde resultaten bekomen zoals in 

de literatuur beschreven staat en blijkt het net poreus te zijn. Ook aan de hand van de BET-

waarden kan achterhaald worden of het adsorbens al dan niet poreus is. Wanneer het BET-

model gebruikt wordt als referentie kan afgeleid worden dat indien de adsorptie-affiniteit 

kleiner is dan 200 m²/g het adsorbens niet poreus is en indien de adsorptie-affiniteit groter is 

dan 200 m²/g het adsobens een zeer grote affiniteit voor het gas vertoont en dus wel poreus is. 

Aan de hand van de bekomen BET-waarden kan eenzelfde resultaat zoals bij de isothermen 

vastgesteld worden. Ondanks het feit dat MIL-53-(OH)2 en MOF-235 niet poreus zijn 

fungeren ze volgens Biswas et al. (2011) en Haque et al. (2011) als uitstekende adsorbens. De 

poriën van MIL-53-(OH)2 zijn niet beschikbaar voor het meten van de specifieke oppervlakte, 

maar zouden wel beschikbaar zijn wanneer de MOF in contact komt met water. Voor MOF-

235 wordt verondersteld dat een elektrostatische interactie plaatsvindt tussen het component 

en het adsorbens. Er is echter verder onderzoek vereist om het adsorptiemechanisme met meer 

zekerheid te verklaren. 

 

Voor alle MOF’s werden goede oppervlakten bekomen. Dit met uitzondering van MIL-53-

NH2 en MIL-125, waarvoor het niet mogelijk was de adsorptie oppervlakte, zoals in de 

literatuur beschreven, te benaderen. De mogelijke oorzaak hiervoor is een experimentele 

afwijking van het syntheseproces. Toch werden deze metal organic framework mee gescreend 

met de andere MOF’s om het belang van de oppervlaktegrootte te staven. 

 

3.1.2 X-stralendiffractie metingen 

 

Aan de hand van de X-stralendiffractie metingen worden de verschillende MOF’s 

geïdentificeerd. De bekomen diffractiepatronen (Figuur 3.2) geven ook een beeld over de 

kwaliteit van de verkregen structuur (Chorkendorff en Niemantsverdriet, 2007). 
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Figuur 3.2: Diffractiepatronen met van links naar rechts: MIL-53, MIL-53-bpdc, MIL-

53-(OH)2, MIL-53-NH2, CAU-1-NH2, CAU-1-(OH)2, MIL-125 en MOF-235. 
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De verschillende patronen werden vergeleken met de diffractiepatronen verkregen in de 

literatuur (Loiseau et al., 2004; Senkovska et al., 2009; Biswas et al., 2011; Serra-Crespa et 

al., 2012; Ahnfeld et al., 2009; Hinterholzinger et al., 2010; ESI, 2011; Anbia et al., 2012). 

Deze vergelijking van de verkregen diffractiepatronen voor de verschillende MOF’s toonde 

aan dat de juiste MOF gesynthetiseerd werd. Enkel MIL-53-NH2 en bij MIL-125 vertoonden 

een heel kleine afwijking. Voor MIL-53-NH2 werden rond 27 theta (°) iets hogere pieken 

bekomen en voor mIL-125 werden rond 20 theta (°) iets hogere pieken bekomen. Het zijn 

echter maar heel kleine afwijkingen van de structuren beschreven in de literatuur. Toch kan 

dit een verklaring vormen voor de lagere verkregen specifieke oppervlakte.  
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3.2 Adsorptie-experimenten 
 

3.2.1 Screening van verschillende adsorbentia 
 

Eerst en vooral werd een screening uitgevoerd om na te gaan of de adsorbentia in staat zijn de 

GBM te adsorberen (Figuur 3.3). Hierbij werd 20 mL van een pesticide-oplossing met een 

concentratie van 10 mg/L samengebracht met 0.1 g adsorbens, wat overeenkomt met 2 mg 

pesticide per gram adsorbens. Na 48 uur schudden bij 150 rpm werd uit de oplossing een staal 

genomen en gefilterd met een membraanfilter. Onderzoek heeft uitgewezen dat een 

polyvinylideen fluoride (PVDF) membraanfilter geen significant effect heeft op de 

concentratie van de GBM. Dit werd zowel aangetoond voor bentazon als voor isoproturon. 

Verder heeft het onderzoek uitgewezen dat indien een gewasbeschermingsmiddel beschikt 

over een oplosbaarheid in water groter dan 1 mg/L, wat voor de drie gebruikte GBM het geval 

is, mag verondersteld worden dat er geen verlies zal optreden wanneer de oplossing door de 

filter gaat (Mouvet en Jücker, 1997). De resultaten van dit experiment worden weergegeven in 

Tabel 3.2. 

 

 
20 mL pesticide (10 mg/L) + 0.1000 g adsorbens 

 
 

 
100 mL 

 
 
 
 

48 uur 
 
 
 
 

HPLC 

Figuur 3.3: Overzicht van de uitvoering van het screeningsexperiment. 
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Tabel 3.2: Adsorptiepercentages van de geteste adsorbentia. 

 Bentazon (%) Clopyralid (%) Isoproturon (%) 

Actieve kool 

GCN-1240 100 98.88 99.95 

GAC-1240 100 100 99.94 

C-GRAN 100 98.75 99.68 

DARCO-KB-WJ 100 99.77 100 

DARCO-KB-G 100 99.47 99.87 

ORGANOSORB 10 100 100 99.8 

Metal organic framework 

Basolite F300 30.35 45.69 44.91 

Basolite C300 10.20 17.18 33.55 

MIL-53 52.45 0.04 99.40 

MIL-53-bpdc 68.19 67.63 88.65 

MIL-53-(OH)2 0 54.32 72.35 

MIL-53-NH2 31.30 15.96 95.13 

CAU-1-NH2 85.99 72.68 96.15 

CAU-1-(OH)2 89.24 4.10 100 

MIL-125 0 0 51.81 

MOF-235 100 100 89.68 

Hars 

Lewatit AF 5 100 100 99.73 

Lewatit VP OC 71.44 5.34 99.52 

 
 
Uit deze resultaten kan duidelijk afgeleid worden dat actieve kool over de hele lijn de beste 

resultaten opleverden voor het adsorberen van de GBM. Dit kan verklaard worden door het 

feit dat verwacht wordt dat actieve kool veel meer microporeus is dan MOF’s. In deze 

microporiën vindt namelijk de adsorptie van GBM plaats. Ook is actieve kool apolair, wat 

deels ook zal zorgen voor een betere adsorptie. Gelijkaardige resultaten werden bekomen met 

het hars Lewatit AF 5. Dit is verklaarbaar door het feit dat Lewatit AF 5 een 

koolstofhoudende, bolvormige, microporeuze adsorbens is met een groot oppervlak en een 

goed gedefinieerde porieverdeling. In tegenstelling tot de conventionele actieve granulaire 

koolstof heeft het een smalle korrelgrootte en een uitstekende mechanische stabiliteit 



Hoofdstuk 3: Resultaten  73 
 

    

(Lanxess, 2011). De MOF’s blijken de GBM echter minder goed te adsorberen. Toch kunnen 

bij een aantal ervan goede resultaten vastgesteld worden. Wel is er een opmerkelijk verschil in 

adsorptiepercentage waar te nemen tussen de verschillende GBM onderling. Dit wijst op 

enige selectiviteit van de adsorbentia voor de GBM op basis van hun structuureigenschappen. 

De ionische samenstelling blijkt dus een rol te spelen in de sorptie, maar er is verder 

onderzoek nodig om de mechanismen die plaatsvinden beter te begrijpen. Er zijn slechts twee 

MOF’s die goede resultaten gaven voor de sorptie van de drie GBM, namelijk CAU-1-NH2 en 

MOF-235. MOF-235 leverde met twee keer 100% en 89.68% opmerkelijke resultaten op en 

biedt nieuwe mogelijkheden als alternatief voor actieve kool. Over het algemeen is ook op te 

merken dat isoproturon over de beste adsorptieresultaten beschikt, vervolgens bentazon en 

clopyralid het minst. Dit is te wijten aan de oplosbaarheid van de GBM. Aangezien 

isoproturon over de laagste oplosbaarheid beschikt, namelijk 0.065 g/L, zal het makkelijker 

opgenomen kunnen worden uit de oplossing en dus beter adsorberen. Dit wordt eveneens 

weergegeven aan de hand van de kow en koc-waarden (Hak, 2007). 

 

Uit een vergelijking van de adsorptiepercentages met de gemeten specifieke oppervlakken 

blijkt er geen direct verband aanwezig te zijn. Voor MIL-53-(OH)2 en MOF-235 was het 

echter niet mogelijk de BET-waarde te bepalen daar deze MOFs niet poreus zijn en dus geen 

gassen adsorberen (Biswas et al., 2011; Haque et al., 2011). Toch werden deze MOF 

gesynthetiseerd. Hoewel er bij MIL-53-(OH)2 geen poriën beschikbaar waren voor de 

adsorptie van stikstof zouden volgens Biswas et al. (2011) er wel poriën beschikbaar zijn 

wanneerzou wanneer de MOF in contact komt met water. Wanneer de MOF in contact komt 

met het water zullen de poriën opengesteld worden en zal de MOF op die manier in staat zijn 

om grote hoeveelheden water te adsorberen. Aangezien de GBM goed oplosbaar zijn in water 

leek het interessant om te testen of het mogelijk was de GBM samen met het water te 

adsorberen. Haque et al. (2011) stelde vast dat de adsorptiecapaciteiten van MOF 235 groter 

zijn dan die van actieve kool en dat het als potentiële adsorbens voor de verwijdering van 

materialen uit vloeibare fase gebruikt kan worden. Er wordt verondersteld dat een 

elektrostatische interactie plaatsvindt tussen de component en het adsorbens. Er is echter 

verder onderzoek vereist om het adsorptiemechanisme met meer zekerheid te verklaren. 
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Aan de hand van deze resultaten werden voor elk type adsorbens twee materialen geselecteerd 

die verder onderzocht zullen worden. Een algemeen overzicht hiervan wordt weergegeven in 

Tabel 3.3. Desondanks er voor Lewatit VP OC 1064 geen goede resultaten bekomen werden 

voor de adsorptie van clopyralid, werd dit adsorbens toch mee opgenomen voor verdere 

analyse. 

 

Tabel 3.3: Overzicht van de geselecteerde adsorbentia. 

Actieve kool MOF   Hars 

GAC-1240 CAU-1-NH2 Lewatit AF 5 

ORGANOSORB 10 MOF-235 Lewatit VP OC 1064 

 

 
3.2.2 Adsorptie-kinetiek 

 
Na de screening werden de geselecteerde adsorbentia (Tabel 3.3) onderworpen aan een 

kinetisch experiment (Figuur 3.4). Hierbij werd 100 mL van een pesticide-oplossing met een 

concentratie van 10 mg/L samengebracht met 0.1 g adsorbens, wat overeenkomt met 10 mg 

pesticide per gram adsorbens. Na een bepaalde tijd (0.25, 0.50, 1, 3, 6, 24, 48 uur) schudden 

bij 150 rpm werd uit de oplossing een staal genomen en gefilterd met een membraanfilter.  

 

De geadsorbeerde concentraties (qt) werden uitgezet per tijdstip van staalname. Dit kan 

weergegeven worden aan de hand van twee modellen, namelijk het pseudo-eerste-orde model 

en het pseudo-tweede-orde model. De experimentele waarden (  ) en de berekende modellen   

voor bentazon worden weergeven in Figuur 3.5 en Figuur 3.6. De resultaten voor clopyralid 

en isoproturon worden weergegeven in Appendix B en Appendix C. Aan de hand van deze 

modellen kunnen de parameters qe (mg/g), k1 (1/uur) en k2 (g/mg.uur) afgeleid worden. De 

verkregen resultaten worden weergegeven in Tabel 3.4. 
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100 mL pesticide (10 mg/L) + 0.1000 g adsorbens 

 
 
 

250 mL 
 
 
 
 

0.25, 0.50, 1, 3, 6, 24, 48 uur 
 
 
 
 

HPLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figuur 3.5: Adsorptie-kinetiek van bentazon met van links naar rechts: GAC-1240, 
ORGANOSORB 10, CAU-1-NH2 en MOF-235 

Figuur 3.4: Overzicht van de uitvoering van het kinetisch experiment. 
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Figuur 3.6: Adsorptie-kinetiek van bentazon met van links naar rechts: Lewatit AF 5 en 

Lewatit VP OC 1064. 
 

 

Tabel 3.4: Parameters van de kinetische modellen. 

 Pseudo-eerste-orde  Pseudo-tweede-orde 

 qe 
(mg/g) 

k1  
(1/uur) 

R²  
 

qe 
(mg/g) 

k2 
(g/mg.uur) 

R² 

Bentazon  

GAC-1240 10.00 1.31 0.988  10.10 0.49 0.999 

ORGANOSORB 10 10.00 0.86 0.991  10.20 0.19 0.999 

CAU-1-NH2 9.56 0.42 0.949  9.62 0.54 1 

MOF-235 10.00 0.08 0.699  10.00 0.28 0.999 

Lewatit AF 5 10.00 0.72 0.979  10.10 0.31 0.999 

Lewatit VP OC 7.19 0.06 0.873  7.25 0.10 0.996 

Clopyralid  

GAC-1240 10.00 1.67 0.980  10.10 0.61 0.997 

ORGANOSORB 10 10.00 0.57 0.998  10.20 0.18 0.999 

CAU-1-NH2 8.22 0.17 0.782  8.20 0.48 0.999 

MOF-235 9.76 0.23 0.718  9.90 0.51 0.999 

Lewatit AF 5 10.00 0.51 0.974  10.20 0.21 0.999 

Lewatit VP OC 0.46 0.37 0.971  0.49 0.80 0.987 
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Vervolg Tabel 3.4 

 Pseudo-eerste-orde  Pseudo-tweede-orde 

 qe 
(mg/g) 

k1  
(1/uur) 

R²  
 

qe 
(mg/g) 

k2 
(g/mg.uur) 

R² 

Isoproturon  

GAC-1240 9.99 0.34 0.717  10.10 0.49 1 

ORGANOSORB 10 9.99 0.40 0.932  10.10 0.47 1 

CAU-1-NH2 9.37 0.24 0.793  9.43 1.12 1 

MOF-235 7.15 0.10 0.838  9.90 0.51 0.999 

Lewatit AF 5 10.00 0.65 0.996  10.10 0.45 1 

Lewatit VP OC 9.80 0.61 0.915  9.90 0.46 1 

 

Aan de hand van de correlatie coëfficiënt (R²), afgeleid van de best passende rechte na het 

toepassen van lineaire regressie bij het fitten van de modellen, kan de betrouwbaarheid van de 

resultaten afgeleid worden. Hoe hoger R², hoe lager de standaardfout voor elke parameter en 

hoe hoger de nauwkeurigheid voor het voorspellen van de maximale geadsorbeerde 

hoeveelheid bij evenwicht (qe) en de constanten. Op basis van dit criterium wordt het meest 

geschikte model om de sorptiekinetiek te definiëren beschreven. 

 

De R²-waarden van het pseudo-eerste-orde model voor bentazon variëren van 0.699 tot 0.991. 

Deze waarden zijn lager in vergelijking met de resultaten van het pseudo-tweede-orde model 

waarbij de R²-waarden variëren van 0.996 tot 1. Hieruit blijkt dat over het algemeen het 

pseudo-tweede-orde model van toepassing is voor het verwerken van deze verkregen data. 

Zowel voor clopyralid (1e orde: R² = 0.718-0.998, 2e orde: R² = 0.987-0.999) en isoproturon 

(1e orde: R² = 0.717-0.996, 2e orde: R² = 0.999-1) werden overeenkomstige resultaten 

vastgesteld. 

 

Aangezien de qe-waarden voor het pseudo-eerste-orde model enkel bepaald kunnen worden 

aan de hand van een trial-and-error methode  en de literatuur beschrijft dat deze fitting in de 

meeste gevallen over de hele contactperiode niet dezelfde waarden weergeeft, wordt beslist 

om met het pseudo-tweede-orde model verder te werken (Wang et al., 2010). De qe-waarden 

bekomen aan de hand van het pseudo-tweede-orde model komen goed overeen met de 

experimentele waarden. Vervolgens wordt de pseudo-tweede-orde constante k2 (g/mg.uur) in 

rekening gebracht. Aan de hand van deze snelheidsconstante kan afgeleid worden hoe snel de 
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adsorptie verloopt. Hoe hoger deze waarde, hoe sneller de adsorptie plaatsvindt. Wanneer de 

k2-waarden vergeleken worden met de bekomen grafieken in Figuur 3.5 en Figuur 3.6 blijkt 

deze stelling te kloppen. Om een concreter beeld te vormen worden in Tabel 3.5 de 

geadsorbeerde hoeveelheden qt (mg/g) na de eerste staalname (0.25 uur) van alle GBM 

vergeleken met de berekende k2-waarden. 
 

Tabel 3.5: Controleren van de pseudo-tweede-orde constanten wat betreft de 

adsorptiesnelheid voor de verschillende adsorbentia en GBM. 

 Bentazon Clopyralid Isoproturon 

 qt 

(mg/g) 

k2 

(g/mg.uur) 

qt 

(mg/g) 

k2 

(g/mg.uur) 

qt 

(mg/g) 

k2 

(g/mg.uur) 

 

GAC-1240 5.00 0.49 5.56 0.61 5.29 0.49 

ORGANOSORB 10 3.45 0.19 3.21 0.18 5.93 0.47 

CAU-1-NH2 6.14 0.54 6.89 0.48 8.18 1.12 

MOF-235 6.18 0.28 7.34 0.51 4.63 0.51 

Lewatit AF 5 3.90 0.31 3.09 0.21 5.96 0.45 

Lewatit VP OC 2.74 0.10 0.02 0.80 5.06 0.46 

 

Uit Tabel 3.5 blijken er zich toch een aantal afwijkingen voor te doen. Wanneer de k2-waarde 

vergeleken wordt met hoe snel het evenwicht bereikt wordt (Tabel 3.6), blijkt wanneer de 

verschillende types adsorbentia afzonderlijk vergeleken worden dat een hogere k2-waarde 

overeenkomt met een kortere tijd nodig om het evenwicht te bereiken.  
 

Tabel 3.6: De evenwichtstijden in vergelijking met de berekende k2-waarden voor de 

verschillende adsorbentia en GBM. 

 Bentazon Clopyralid Isoproturon 

 tijd  

(uur) 

k2 

(g/mg.uur) 

tijd  

(uur) 

k2 

(g/mg.uur) 

 

 

tijd  

(uur) 

k2 

(g/mg.uur) 

GAC-1240 6 0.49 6 0.61 24 0.49 

ORGANOSORB 10 24 0.19 24 0.18 24 0.47 

CAU-1-NH2 24 0.54 48 0.48 24 1.12 

MOF-235 48 0.28 24 0.51 48 0.51 

Lewatit AF 5 6 0.31 6 0.21 24 0.45 

Lewatit VP OC >48 0.10 3 0.80 24 0.46 
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Sommige adsorbentia bereiken al snel een hoge adsorptieconcentratie, die niet veel afwijkt 

van hun evenwichtsconcentratie. Daar dit toch nog niet hun evenwichtsconcentratie is kan de 

tijd nodig om deze evenwichtsconcentratie te bereiken een vertekend beeld geven. Dit is zeer 

afhankelijk van de drijvende kracht die aanwezig is. Want als er meer affiniteit is, zal de 

drijvende kracht snel lager worden, waardoor de link met k2 niet altijd duidelijk is. Een betere 

weergave is de vergelijking van de k2-waarden met de hellingen van de verschillende curven, 

zoals weergegeven in Tabel 3.7. Hieruit blijkt dat de kinetiek voor de materialen niet zoveel 

met elkaar verschilt. Toch vertonen de MOF’s, die over een grotere k2-waarde beschikken, 

een iets grotere helling. Enkel het hars Lewatit VP OC vertoont afwijkende resultaten bij 

bentazon en clopyralid. Wanneer naar de k2-waarden gekeken wordt, zou bij bentazon 

verondersteld kunnen worden dat het materiaal zeer microporeus is, waardoor het een tijdje 

duurt vooraleer de GBM in het hars geadsorbeerd worden. Clopyralid daarentegen, wordt 

door het hars bijna niet geadsorbeerd. Daarom wordt ook direct de adsorptiecapaciteit bereikt, 

wat de hoge helling en k2-waarde verklaart. 

 
Tabel 3.7: De hellingen van het pseudo-tweede-orde model in vergelijking met de 

berekende k2-waarden voor de verschillende adsorbentia en GBM. 

 Bentazon Clopyralid Isoproturon 

 helling 

 

k2 

(g/mg.uur) 

helling 

 

k2 

(g/mg.uur) 

 

 

helling 

 

k2 

(g/mg.uur) 

GAC-1240 0.099 0.49 0.099 0.61 0.099 0.49 

ORGANOSORB 10 0.098 0.19 0.098 0.18 0.099 0.47 

CAU-1-NH2 0.104 0.54 0.122 0.48 0.106 1.12 

MOF-235 0.1 0.28 0.101 0.51 0.101 0.51 

Lewatit AF 5 0.099 0.31 0.098 0.21 0.099 0.45 

Lewatit VP OC 0.138 0.10 2.06 0.80 0.101 0.46 

 

Algemeen kan vastgesteld worden aan de hand van de k2-waarden, afgeleid uit dit experiment, 

dat metal organic frameworks sneller in staat zijn om een grotere hoeveelheid GBM te 

adsorberen in vergelijking met de actieve kool en hars stalen. Deze eigenschap kan in de 

toekomst, na verder onderzoek, voor de MOF’s een voordeel bieden ten opzichte van de 

andere adsorbentia. Een mogelijke verklaring hiervoor zou het verschil in partikelgrootte 

kunnen zijn van de verschillende adsorbentia. MOF’s hebben een partikelgrootte van enkele 

µm terwijl hars en actieve kool over een partikelgrootte van bijna 1 mm of enkele millimeters 
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beschikken (Sigma-Aldrich, 2011). Bij een groter partikel is het vaak moeilijker tot diep in de 

poriën te dringen daar twee weerstanden de progressie van de opgeloste component hinderen, 

namelijk  de externe massatransfer en de interne massatransfer (Baup et al., 2000). 

 

3.2.3 Adsorptie-kinetiek na het fijnmalen van de adsorbentia 

 
Om na te gaan of het inderdaad mogelijk is dat een snellere adsorptie van een grotere 

hoeveelheid pesticide door MOF’s te wijten is aan de kleinere partikelgrootte, werden alle 

adsorbentia tot eenzelfde partikelgrootte vermalen. Hierna werd dezelfde procedure 

uitgevoerd als in 3.2.3 (Figuur 3.4), en werd 100 mL van een pesticide-oplossing met een 

concentratie van 10 mg/L samengebracht met 0.1 g adsorbens. Na een bepaalde tijd (0.25, 

0.50, 1, 3, 6, 24, 48 uur) schudden bij 150 rpm werd uit de oplossing een staal genomen en 

gefilterd met een membraanfilter.  

 

Ook nu werden de geadsorbeerde concentraties worden uitgezet per tijdstip van staalname. 

Aangezien in 3.2.3 beschreven werd dat het pseudo-tweede-orde model beter gebruikt kan 

worden voor het verwerken van de verkregen data, werd enkel beroep gedaan op dit model. 

De verkregen resultaten voor het uitzetten van de geadsorbeerde hoeveelheden in functie van 

het tijdstip van de staalname (  ) voor bentazon worden samen met het gefitte pseudo-tweede-

orde model weergeven in Figuur 3.7 en Figuur 3.8. De resultaten voor clopyralid en 

isoproturon worden weergegeven in Appendix D en Appendix E. Ook nu worden de 

parameters k2 (g/mg.uur) en qe (mg/g) respectievelijk berekend uit de helling en het intercept 

wanneer t/qt uitgezet wordt in functie van de tijd. De verkregen resultaten worden 

weergegeven in Tabel 3.8.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.7: Adsorptie-kinetiek van bentazon na het fijnmalen van de adsorbentia met 

van links naar rechts: GAC-1240 en ORGANOSORB 10. 
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Figuur 3.8: Adsorptie-kinetiek van bentazon na het fijnmalen van de adsorbentia met 

van links naar rechts: CAU-1-NH2, MOF-235, Lewatit AF 5 en Lewatit VP OC 1064. 
 

 

Tabel 3.8: Parameters van het Pseudo-tweede orde kinetiekmodel na het fijnmalen van 

de adsorbentia. 

 qe (mg/g) k2 (g/mg.uur) R² 

Bentazon 

GAC-1240 10 / 1 

ORGANOSORB 10 10 / 1 

CAU-1-NH2 9.71 1.77 1 

MOF-235 10 0.83 0.999 

Lewatit AF 5 10 / 1 

Lewatit VP OC 5.46 0.45 0.999 
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Vervolg Tabel 3.8 
 qe (mg/g) k2 (g/mg.uur) R² 

Clopyralid 

GAC-1240 10 / 1 

ORGANOSORB 10 10 10 1 

CAU-1-NH2 9.01 0.33 0.999 

MOF-235 10 0.67 0.999 

Lewatit AF 5 10 / 1 

Lewatit VP OC 6.02 0.34 0.999 

Isoproturon 

GAC-1240 10 / 1 

ORGANOSORB 10 10 / 1 

CAU-1-NH2 9.62 1.35 1 

MOF-235 9.09 0.36 1 

Lewatit AF 5 10 / 1 

Lewatit VP OC 10.10 1.23 1 

 

 
Net zoals bij 3.2.2 geeft het pseudo-tweede-orde model hoge R²-waarden en komen de 

berekende qe-waarden overeen met de experimentele waarden. Voor deze test zijn de 

bekomen k2-waarden het belangrijkst. Als de snelheid van adsorptie inderdaad afhankelijk is 

van de partikelgrootte van het adsobens, dan zouden de k2-waarden van de actieve kool en de 

hars stalen nu hoger moeten liggen.  

 

Uit de resultaten kan afgeleid worden dat alle adsorbentia, met uitzondering van Lewatit VP 

OC 1064 voor bentazon, de GBM beter adsorbeerden na het fijnmalen van het materiaal. Dit 

zowel op het vlak van adsorptiepercentage als op het vlak van adsorptiesnelheid. De mindere 

adsorptie van Lewatit VP OC 1064 kan eventueel te wijten zijn aan een verandering van 

structuur door het fijnmalen. Bij een hars liggen de functionele groepen meestal aan het 

oppervlak, waardoor de groepen voor adsorptie van bentazon eventueel een verandering 

ondergaan hebben. Dit kan ook een verklaring zijn voor de stijgende adsorptie voor Lewatit 

VP OC 1064 bij clopyralid. Hoewel het verschil bij bentazon niet drastisch is, kan het ook te 

wijten zijn aan een experimentele afwijking en kan gezegd worden dat het fijnmalen hier geen 

effect heeft. Ondanks het feit dat de MOF’s al over een kleine partikelgrootte beschikten, 
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werden toch betere resultaten bekomen na het vermalen van het materiaal. Het verschil tussen 

de resultaten is eerder klein, waardoor het resultaat verklaard kan worden als een 

experimentele afwijking of door eventuele klontervorming van het poedermateriaal. Hoewel 

deze klonters maar in heel kleine mate aanwezig zijn, heeft het extra fijnmalen van het 

materiaal toch in mindere mate een invloed op vlak van adsorptie. Opvallend aan deze 

resultaten is het feit dat bijna alle actieve kool stalen, met uitzondering van ORGANOSORB 

10 bij clopyralid, en het hars Lewatit AF 5 bij alle pesticiden-oplossingen al na de eerste 

staalname een adsorptiepercentage van 100% bereikt hadden. Hierdoor was het niet mogelijk 

de k2-waarde van deze stalen te bepalen. De test wordt best herhaald binnen een kleinere 

tijdschaal, waarbij stalen genomen worden na 1, 5, 10, 15, 20 en 25 minuten. Ondanks het 

ontbreken van de k2-waarden, kan wel vastgesteld worden dat de waarden gestegen zouden 

zijn ten opzichte van de kinetische test waarbij de adsorbentia nog niet fijngemalen waren, net 

zoals bij de MOF’s en het hars Lewatit VP OC 1064 het geval is. Een vergelijking van de k2-

waarden bekomen vóór en na het fijnmalen van de adsobentia wordt weergegeven in Tabel 

3.9. Ook worden de adsorptiehoeveelheden na de eerste staalname (Tabel 3.10), de 

evenwichtstijden (Tabel 3.11) en de hellingen (Tabel 3.12) opnieuw weergegeven en 

vergeleken met de waarden bekomen zonder het fijnmalen van het materiaal.  

 

Tabel 3.9: Vergelijking van de k2-waarden voor en na het fijnmalen van de adsorbentia. 

 Bentazon Clopyralid Isoproturon 

k2 (g/mg.uur) Voor Na Voor Na  Voor Na 

GAC-1240 0.49 / 0.61 / 0.49 / 

ORGANOSORB 10 0.19 / 0.18 10 0.47 / 

CAU-1-NH2 0.54 1.77 0.48 0.33 1.12 1.35 

MOF-235 0.28 0.83 0.51 0.67 0.51 0.36 

Lewatit AF 5 0.31 / 0.21 / 0.45 / 

Lewatit VP OC 0.10 0.45 0.80 0.34 0.46 1.23 
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Tabel 3.10: Vergelijking van de adsorptiehoeveelheid na de eerste staalname voor en na 

het fijnmalen van de adsorbentia. 

 Bentazon Clopyralid Isoproturon 

qt (mg/g) Voor Na Voor Na  Voor Na 

GAC-1240 5.00 10 5.56 10 5.29 10 

ORGANOSORB 10 3.45 10 3.21 8.97 5.93 10 

CAU-1-NH2 6.14 7.52 6.89 7.48 8.18 8.21 

MOF-235 6.18 9.4 7.34 8.03 4.63 4.63 

Lewatit AF 5 3.90 10 3.09 10 5.96 10 

Lewatit VP OC 2.74 2.87 0.02 1.07 5.06 6.19 

 

 

Tabel 3.11: Vergelijking van de evenwichtstijden voor en na het fijnmalen van de 

adsorbentia. 

 Bentazon Clopyralid Isoproturon 

tijd (uur) Voor Na Voor Na Voor Na 

GAC-1240 6 0.25 6 0.25 24 0.25 

ORGANOSORB 10 24 0.25 24 3 24 0.25 

CAU-1-NH2 24 6 48 48 24 24 

MOF-235 48 48 24 48 48 48 

Lewatit AF 5 6 0.25 6 0.25 24 0.25 

Lewatit VP OC >48 48 3 6 24 3 

 

 

Tabel 3.12: Vergelijking van de hellingen voor en na het fijnmalen van de adsorbentia. 

 Bentazon Clopyralid Isoproturon 

tijd (uur) Voor Na Voor Na Voor Na 

GAC-1240 0.099 0.1 0.099 0.1 0.099 0.1 

ORGANOSORB 10 0.098 0.1 0.098 0.1 0.099 0.1 

CAU-1-NH2 0.104 0.103 0.122 0.111 0.106 0.104 

MOF-235 0.1 0.1 0.101 0.1 0.101 0.11 

Lewatit AF 5 0.099 0.1 0.098 0.1 0.099 0.1 

Lewatit VP OC 0.138 0.183 2.06 0.166 0.101 0.099 
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Uit deze resultaten kan afgeleid worden dat het fijnmalen van de adsorbentia zowel voor wat 

betreft de k2-waarden, als de adsorptiehoeveelheid na eerste staalname en de snelheid 

waarmee het evenwicht bereikt wordt, betere resultaten opleverde voor bijna alle adsorbentia. 

Hieruit kan verondersteld worden dat het voordeel van de MOF’s ten opzichte van de actieve 

kool stalen en de harsen, betreffende het sneller adsorberen van grotere hoeveelheden GBM, 

niet meer van toepassing is. Beide actieve kool stalen en het hars Lewatit AF 5 leverden 

opvallend betere resultaten op voor de adsorptie van de GBM. Uit deze test kan vastgesteld 

worden dat de adsorptie op het oorspronkelijke materiaal inderdaad gehinderd wordt door de 

interne en externe massatransfer. 

 

3.2.4 Adsorptie-isothermen 

 

Na het afleiden van de evenwichtstijd, uit het kinetische experiment beschreven in 3.2.2, werd 

het adsorptie-isotherm experiment opgezet. De adsorptie-evenwichtsdata die hierbij bekomen 

werden worden zowel benaderd met het Langmuir model als met het Freundlich model. Als 

proefopzet werd 100 mL van een pesticide-oplossing met een concentratie van 10 mg/L 

samengebracht met verschillende massa’s (100, 50, 25, 10, 5, 2.5, 1 mg) van het adsorbens. 

Na de bepaalde evenwichtstijd schudden bij 150 rpm werd uit de oplossing een staal genomen 

en gefilterd met een membraanfilter (Figuur 3.9).  

 

De geadsorbeerde concentraties per actieve koolmassa (qe) worden voor beide modellen 

uitgezet in functie van de eindconcentratie die overblijft (Ce). De experimentele waarden (  ) 

en de berekende modellen voor bentazon worden weergeven in Figuur 3.10 en Figuur 3.11. 

De resultaten voor clopyralid en isoproturon worden weergegeven in Appendix F en 

Appendix G. Aan de hand van deze modellen kunnen de parameters Kl (L/mg), Kf (mg(1-

1/n)*L(1/n)) en qmax (mg/g) afgeleid worden. Deze resultaten worden in Tabel 3.13 

weergegeven. 
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100 mL pesticide (10 mg/L)  

+  
0.1000, 0.0500, 0.0250,  0.0100, 0.0050, 0.0025, 0.0010 g adsorbens 

 
 
 

250 mL 
 
 
 
 

48 uur 
 
 
 
 

HPLC 

Figuur 3.9: Overzicht van de uitvoering voor het opstellen van adsorptie-isothermen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.10: Adsorptie-isothermen van bentazon met van links naar rechts: GAC-1240, 

ORGANOSORB 10, CAU-1-NH2 en MOF-235. 
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Figuur 3.11: Adsorptie-isothermen van bentazon met van links naar rechts: Lewatit AF 

5 en Lewatit VP OC 1064. 
 

 

Tabel 3.13: Parameters van de Langmuir en Freundlich isotherm modellen. 

 Langmuir Freundlich 

 qmax 
(mg/g) 

Kl  
(L/mg) 

R² Kf 
(mg1-1/n . L1/n) 

n 
(-) 

R² 

Bentazon  

GAC-1240 166.67 0.0004 0.996 1.21 0.508 0.906 

ORGANOSORB 10 90.91 0.0027 0.961 1.34 0.500 0.837 

CAU-1-NH2 71.43 0.0006 0.936 0.31 0.607 0.972 

MOF-235 28.57 0.0067 0.888 2.97 0.267 0.952 

Lewatit AF 5 30.30 0.0248 0.807 4.42 0.236 0.836 

Lewatit VP OC -11.90 -9.2*10-5 0.969 3.4*10-9 2.571 0.821 

Clopyralid  

GAC-1240 71.43 0.008 0.764 4.84 0.304 0.859 

ORGANOSORB 10 58.82 0.0062 0.965 4.68 0.277 0.950 

CAU-1-NH2 -15.63 -7.1*10-5 0.966 1.4*10-6 1.84 0.910 

MOF-235 200 2.63*10-5 0.889 0.0023 1.098 0.927 

Lewatit AF 5 142.86 0.0001 0.885 2.66 0.333 0.803 

Lewatit VP OC -0.80 -9.4*10-5 0.848 1.3*10-24 6.22 0.777 
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Vervolg Tabel 3.13 
 Langmuir Freundlich 

 qmax 
(mg/g) 

Kl  
(L/mg) 

R² Kf 
(mg1-1/n . L1/n) 

n 
(-) 

R² 

Isoproturon  

GAC-1240 90.91 0.0008 0.920 2.51 0.379 0.937 

ORGANOSORB 10 100 0.0039 0.991 3.63 0.418 0.924 

CAU-1-NH2 1000 1.62*10-5 0.969 0.001 1.313 0.934 

MOF-235 1000 1.04*10-6 0.777 2.9*10-5 1.408 0.862 

Lewatit AF 5 333.33 0.0041 0.927 4.89 0.506 0.958 

Lewatit VP OC 111.11 0.00047 0.966 0.251 0.686 0.891 

 

 
Eerst en vooral wordt het model dat het best de resultaten beschrijft beoordeeld op basis van 

de grootte van de correlatie coëfficiënt R² (Ho et al., 2002). Zo blijkt dat voor elke pesticide 

ongeveer de helft van de adsorbentia het best beschreven wordt aan de hand van het Langmuir 

model en de andere helft aan de hand van het Freundlich model. Op zich zijn de R²-waarden 

van beide modellen niet zo verschillend, waardoor hieruit geen echte conclusie getrokken kan 

worden.  
 

Vervolgens worden uit de verschillende modellen een aantal belangrijke parameters afgeleid 

die meer informatie geven over het adsorptieproces. Aan de hand van het Langmuir model 

kan de adsorptiecapaciteit qmax (wanneer het oppervlak van het adsorbens bedekt is met een 

volledige monoloog aan adsorbaat) en de intensiteit van het adsorptieproces Kl (de affiniteit 

van het adsorbaat voor het adsorbens) bepaald worden. Bij voorkeur wordt een resultaat 

bekomen met een zo hoog mogelijke qmax-waarde (Voudrias et al., 2002). Dit blijkt het geval 

te zijn voor beide actieve kool stalen en het aan actieve kool gerelateerde hars Lewatit AF 5. 

Ook blijkt uit de resultaten dat de MOF’s goede adsorbeerders zijn. Dit is zeker van 

toepassing bij isoproturon. De lagere n-waarden voor de adsorbentia zijn positief naar 

regeneratie, maar minder voordelig voor hun reactie. Hoe lager n, hoe lager de 

bindingsenergie en dus meer desorptie. Dit wijst erop dat de geadsorbeerde stof snel 

verdrongen kan worden door een andere stof met een grotere Kl. De negatieve waarden voor 

de Langmuir constanten duiden op een ontoereikendheid van het model om het 

adsorptiegedrag te verklaren (Maarof et al., 2004; Uçar et al., 2011). Het Langmuir model 

gaat immers uit van een monolaag-adsorptie, waarbij elke adsorptie-site dezelfde affiniteit 
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heeft. Indien niet aan deze voorwaarde voldaan is, kan een negatieve waarde bekomen 

worden.  

 

Aan de hand van het Freundlich model kan de mogelijkheid van het adsorbent om een 

opgeloste stof te adsorberen (Kf) en de intensiteit van het adsorptieproces (n) bepaald worden. 

Als de K-waarde stijgt en de n-waarde constant blijft zal de adsorptie efficiënter zijn en is 

minder adsorbent nodig. Om aan te tonen of dit van toepassing is voor de geteste adsorbentia, 

worden in Tabel 3.14 de verschillende K-waarden vergeleken met de bekomen 

adsorptiepercentages na de screeningtest. 

 

Tabel 3.14: Vergelijken van de berekende Kf-waarden uit het Freundlich model met de 

adsorptiepercentages bekomen na de screeningtest. 

 Kf-waarde (mg1-1/n . L1/n) Adsorptiepercentage (%) 

Bentazon 

GAC-1240 1.21 100 

ORGANOSORB 10 1.34 100 

CAU-1-NH2 0.31 85.99 

MOF-235 2.97 100 

Lewatit AF 5 4.42 100 

Lewatit VP OC 3.4*10-9 71.44 

Clopyralid 

GAC-1240 4.84 100 

ORGANOSORB 10 4.68 100 

CAU-1-NH2 1.4*10-6 72.68 

MOF-235 0.0023 100 

Lewatit AF 5 2.66 100 

Lewatit VP OC 1.3*10-24 5.34 
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Vervolg Tabel 3.14 
 Kf-waarde (mg1-1/n . L1/n) Adsorptiepercentage (%) 

Isoproturon 

GAC-1240 2.51 99.94 

ORGANOSORB 10 3.63 99.8 

CAU-1-NH2 0.001 96.15 

MOF-235 2.9*10-5 89.68 

Lewatit AF 5 4.89 99.73 

Lewatit VP OC 0.251 99.52 

 

 
Voor bentazon hebben de adsorbentia met een hogere K-waarde een adsorptiepercentage van 

100%. Hoe kleiner de K-waarde wordt, des te lager het adsorptiepercentage wordt. Dit is ook 

het geval bij clopyralid, met uitzondering van MOF-235. Hoewel deze een lage K-waarde 

heeft, vindt er toch een adsorptie van 100% plaats. Ook bij isoproturon lijkt de vergelijking 

tussen de K-waarden en het adsorptiepercentages niet altijd op te gaan. Het is echter beter de 

constanten van de verschillende types adsorbentia afzonderlijk te bekijken. Want 

verschillende adsorbentia kunnen namelijk verschillende adsorptie-mechanismen 

ondervinden. Zo zal voor de MOF’s die een n>1 hebben heterosorptie plaatsvinden, terwijl K 

enkel de initiële adsorptie op het oppervlak weergeeft. Adsorptie-isothermen zijn echter 

loutere beschrijvingen van macroscopische gegevens en geen definitief bewijs van 

reactiemechanismen. Mechanismen moeten afgeleid worden uit moleculair onderzoek, 

bijvoorbeeld gebruik makend van spectroscopische technieken. Zo is de overeenstemming 

van experimentele adsorptiegegevens voor een bepaalde isotherm niet een unieke beschrijving 

van de experimentele gegevens (Sparks, 2003).  

 

Het gedrag van de adsorptiereacties kan, zoals beschreven in punt 2.4.4, afgeleid worden uit 

de vorm van de isotherm-curven. Op basis van de n-waarde kunnen de isothermen 

geclassificeerd worden (Voudrias et al., 2002). Een waarde voor n<1 leidt tot een concave 

curve, zoals type II en IV, een waarde voor n>1 leidt tot een convexe curve, zoals type I en V. 

Een waarde voor n=1 leidt tot een lineaire curve, zoals type III. Een vergelijking tussen n-

waarden en de type curven wordt weergegeven in Tabel 3.15. 
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Tabel 3.15: Vergelijken van de berekende n-waarden uit het Freundlich model met de 

type curven. 

 n-waarde  Type curve 

Bentazon 

GAC-1240 0.508 II 

ORGANOSORB 10 0.500 II 

CAU-1-NH2 0.607 II 

MOF-235 0.267 II 

Lewatit AF 5 0.236 II 

Lewatit VP OC 2.571 I/V 

Clopyralid 

GAC-1240 0.304 II 

ORGANOSORB 10 0.277 II 

CAU-1-NH2 1.84 I/V 

MOF-235 1.098 V/III 

Lewatit AF 5 0.333 II 

Lewatit VP OC 6.22 I/V 

 n-waarde  Type curve 

Isoproturon 

GAC-1240 0.379 II 

ORGANOSORB 10 0.418 II 

CAU-1-NH2 1.313 I/V 

MOF-235 1.408 I/V 

Lewatit AF 5 0.506 II 

Lewatit VP OC 0.686 II 

 

 
De n-waarden en de daaruitvolgende curves komen voor dit experiment overeen. Meestal 

treedt een type II op, wat duidt op een goede adsorptie. De literatuur beschrijft een verdeling 

van de curven als volgt: type I en V=16%, type II=64%, type III=8% en type IV=12% 

(Berkowitz et al., 2008).  
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De type I/V-curven voor het hars Lewatit VP OC 1064 bij bentazon en clopyralid kunnen 

verklaard worden door het feit dat het adsorbens een hoge affiniteit heeft voor de GBM bij 

lage concentratie en dat deze affiniteit afneemt als de concentratie aan GBM toeneemt. Dit 

adsorbens adsorbeerde deze GBM niet zo goed wat de vorm van deze isothermen kan 

verklaren. De curven wijzen op heterosorptie van een macroporeus adsorbent. Met andere 

woorden er gaat pas materiaal adsorberen als er al materiaal geadsorbeerd is, aangezien de 

adsorptie op elkaar plaatsvindt. Dit werd eveneens al bewezen door de negatieve waarden 

voor het Langmuir model. Hoewel voor beide MOF’s bij clopyralid en isoproturon een goede 

adsorptie bekomen werd, zijn de bekomen isothermen ook hier van het S-type. Dit kan 

verklaard worden aan de hand van de isotherm-constanten. Deze MOF’s geven een hoge 

adsorptiepercentage daar er veel materiaal toegediend was voor weinig pesticide. De K-

waarden geven aan dat de MOF’s toch niet zo’n goede adsorbentia zijn en dat de 

adsorptiecapaciteit beperkt is. In vergelijking met Lewatit VP OC 1064 benaderen deze 

curven meer de lineaire vorm of type III, wat ook af te leiden is uit de n-waarden. Dit wijst 

erop dat hoe meer adsorbens toegevoegd wordt een bijna lineaire stijging van de adsorptie van 

de GBM optreedt. Voor hetzelfde materiaal, zoals bij de MOF’s en het hars Lewatit VP OC 

1064, kunnen verschillende types curven verkregen worden. Om dit echter te verklaren is 

meer inzicht nodig in de adsorptie-mechanismen die plaatsvinden. 

 

Aan de hand van de berekende parameters en verkregen isothermen kan dus afgeleid worden 

dat de actieve kool stalen en het aan actieve kool gerelateerde hars Lewatit AF 5 aanleiding 

geven tot de beste adsorptie. 

 

3.2.5 Doorbraakcurves 

 

Aan de hand van enkele parameters afgeleid uit het kinetisch experiment (k2) en uit de 

isothermen (K en n)  is het mogelijk om met behulp van een mathematisch model de 

doorbraakcurves op te stellen van de gebruikte adsorbentia. Een doorbraakcurve kan 

gedefinieerd worden als de S-vormige curve die bekomen wordt wanneer de 

adsorbaatconcentratie van het effluent uitgezet wordt in functie van de tijd of het volume. Het 

doorbraakpunt is het punt op de curve waar de adsorbaatconcentratie van het effluent zijn 

maximaal toelaatbare concentratie bereikt. Als mathematisch model wordt hier Stimela 

gebruikt, ontwikkeld door de Universiteit van Delft, wat speciaal ontworpen werd voor het 

modelleren van de waterkwaliteit bij drinkwater behandelingsprocessen. 
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Door middel van het in rekening brengen van een aantal parameters, waaronder het 

filteroppervlak (m²), de bedhoogte (m), de porositeit (%), de concentratie aan organisch 

materiaal (mg/L), het debiet (m³/uur), het  aantal gemengde reactors, de korrelgrootte (mm), 

de dichtheid (kg/m³), samen met de parameters verkregen uit de experimenten, worden de 

doorbraakcurves opgesteld. De parameters die constant bleven gedurende de verschillende 

metingen worden weergegeven in Tabel 3.16. Deze waarden werden gebaseerd op kolommen 

die beschikbaar waren om achteraf eventueel te controleren of de verkregen resultaten 

overeenkwamen met de werkelijkheid. De kolom had een diameter van 1 mm en een hoogte 

van 6 cm. Voor het debiet werd gerekend op een doorgang van 6 mL pestiden-oplossing in 10 

minuten. Aangezien bij deze test de focus meer ligt op het nagaan van de invloed van de K, n 

en k2-waarden, werd de porositeit constant gehouden bij een waarde van 42%, die bij de 

meeste materialen van toepassing is. Tot slot werd gebruik gemaakt van één gemengde 

reactor, daar we met één kolom zouden werken, en werd een bedhoogte van 1 cm geopteerd 

wegens gebrek aan materiaal. Na het simuleren van deze gegevens wordt het verkregen 

resultaat, respectievelijk zonder en met het in rekening brengen van k2, weergegeven in 

Figuur 3.12. De figuren hieronder afgebeeld zijn telkens een weergave van GAC 1240, maar 

het principe geldt voor alle adsorbentia. 

 

Tabel 3.16: Parameters die constant blijven voor het bepalen van de doorbraakcurves 

van de adsorbentia. 

Filteroppervlak (m²) 0.000314 

Bedhoogte (m) 0.01 

Porositeit (%) 42 

Concentratie organisch materiaal (mg/L) 10 

Debiet (m³/uur) 0.000036 

Aantal gemengde reactors  1 
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Het is duidelijk dat het de k2-waarde een invloed uitoefent op de doorbraaktijd. Het is dan ook 

goed om deze waarde in rekening te brengen, wat een correcter resultaat zal weergeven. De 

verkregen doorbraaktijd kan ook verlengd worden door een aantal parameters te variëren. Het 

verhogen van het filterbed geeft aanleiding tot een langere periode vooraleer 100% doorbraak 

bekomen wordt. Als voorbeeld wordt het filterbed 10 keer hoger gemaakt, waardoor de 

doorbraakcurve een duidelijk invloed ondervindt (Figuur 3.13). Ook het verlagen van het 

debiet zal een positieve invloed geven zoals weergegeven in Figuur 3.14. Tot slot varieert het 

resultaat ook met het gebruikte adsorbens. Verschillende adsorbentia beschikken telkens over 

een andere dichtheid, partikelgrootte, K, n en k2-waarde. De resultaten bekomen voor de 

verschillende adsorbentia en GBM worden weergegeven in Tabel 3.17. 

 

 
Figuur 3.13: Doorbraakcurve met als filterhoogte 0.10 m (100% doorbraak na 14.04d). 

Figuur 3.12: Doorbraakcurves met van links naar rechts: zonder k2 in rekening te brengen 

(100% doorbraak na 1.9 d) en met k2 in rekening te brengen (100% doorbraak na 2.3 d) 
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Figuur 3.14: Doorbraakcurve met als debiet 0.000024 m³/uur (100% doorbraak na 

3.8d). 

 
 
 

Tabel 3.17: De tijd (dagen) waarna 100% doorbraak optreedt voor de verschillende 

adsorbentia en pesticiden-oplossingen, wanneer gebruik gemaakt werd van een 

bedhoogte van 1 cm. 

 Zonder k2 Met k2 

Bentazon 

GAC-1240 1.9 2.3 

ORGANOSORB 10 2.3 3.1 

CAU-1-NH2 0 0.8 

MOF-235 0 3.8 

Lewatit AF 5 2.3 3.3 

Lewatit VP OC 0 0 

Clopyralid 

GAC-1240 3.1 4.6 

ORGANOSORB 10 2.9 4.2 

CAU-1-NH2 0 0 

MOF-235 0 0.8 

Lewatit AF 5 2.3 3.8 

Lewatit VP OC 0 0 
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Vervolg Tabel 3.17 

 Zonder k2 Met k2 

Isoproturon 

GAC-1240 2.3 2.8 

ORGANOSORB 10 3.8 3.8 

CAU-1-NH2 0 0 

MOF-235 0 0 

Lewatit AF 5 8.5 7.7 

Lewatit VP OC 0.8 0.8 

 

 
Uit deze resultaten kan afgeleid worden dat enkel de actieve kool stalen en het hars Lewatit 

AF 5 een goede doorbraaktijd geven. Dit is echter niet het geval voor de geteste MOF’s. 

Enkel MOF-235 geeft bij adsorptie van bentazon een goede doorbraaktijd. Een snelle 

doorbraak kan te wijten zijn aan een te korte verblijftijd in de kolom. Indien dit het geval is, 

en daarom geen diffusie naar het oppervlak hebt, kan er ook geen adsorptie plaatsvinden. Of 

enkel op het buiten-oppervlak, wat in capaciteit beperkt is. Hierdoor kan snel doorbraak 

optreden. Hoe hoger de k2-waarden echter, hoe meer kans dat de stof binnen de toegepaste 

contacttijd, zal adsorberen, waardoor het ook minder snel zal doorbreken. Wanneer de k2-

waarden vergeleken worden met de verkregen doorbraaktijd kan hieruit echter geen verband 

gehaald worden. 

 

3.2.6 Competitie met humuszuren 

 

In de bodem is heel wat organisch materiaal aanwezig. Dit organisch materiaal is een 

continuüm aan producten afkomstig van de afbraak en omzetting van dood plantaardig, 

dierlijk en microbieel weefsel. Het afbraakproces verloopt in vier stappen, met name 

oplossing, fragmentatie, afbraak en humificatie. Deze humificatie geeft aanleiding tot 

humusvorming, wat eigenlijk het stabiliseren van organische materiaal in de bodem is. 

Humusbestanddelen zijn een reeks verbindingen met hoog moleculair gewicht, geelbruin tot 

zwart in kleur, die gevormd worden door secundaire synthesereacties in de bodem (De Neve, 

2011). Dit organisch materiaal adsorbeert tijdens het zuiveren van grond- en oppervlaktewater 

in een waterzuiveringsinstallatie ook aan het actieve kool. Dit is echter zeer nadelig voor het 
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adsorbens, daar het meer beladen zal worden en op die manier minder lang zal meegaan. 

Daarom is het interessant om na te gaan of dit ook het geval is bij de MOF’s en de harsen. 

 

In de voorgaande experimenten werd enkel aan monocomponent adsorptie gedaan. Toch is 

het ook belangrijk om na te gaan hoe multicomponent adsorptie verloopt. Hier wordt 

nagegaan of de GBM en het organisch materiaal met elkaar in competitie treden voor het 

adsorberen aan het adsorbens (Faur et al., 2005). Voor de eerste methode die uitgevoerd werd, 

werd 20 mL van een pesticide-oplossing met een concentratie van 10 mg/L samengebracht 

met 20 mL humuszuur met een concentratie van 1000 mg/L. Na een week schudden bij 150 

rpm werd aan de oplossing 0.1 g adsorbens toegevoegd. Dit werd opnieuw 48 uur geschud bij 

150 rpm, waarna uit de oplossing een staal genomen werd en het gefilterd werd met een 

membraanfilter (Figuur 3.15). De resultaten worden weergegeven in Tabel 3.18. 

 
 

20 mL pesticide (10 mg/L) + 20 mL humuszuur (1000 mg/L) 
 
 
 

100 mL 
 
 
 
 

7 dagen 
 
 
 

Oplossing + 0.1000 g adsorbens 
 
 
 
 
       48 uur 
 
 
 
 

HPLC 

Figuur 3.15: Overzicht van de 1e methode voor het testen van competitie tussen de GBM 

en natuurlijke organische materialen zoals humuszuur. 
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Tabel 3.18: Adsorptiepercentages van de geteste adsorbentia na de 2e methode. 

 Bentazon (%) Clopyralid (%) Isoproturon (%) 

Humus 29.57 93.89 81.12 

GAC-1240 100 100 100 

ORGANOSORB 10 100 100 100 

CAU-1-NH2 71.98 100 93.80 

MOF-235 71.54 100 47.05 

Lewatit AF 5 67.23 100 100 

Lewatit VP OC 13.83 100 100 

 

 
Aan de hand van dit experiment zou het mogelijk zijn de competitie tussen het NOM en de 

GBM na te gaan. Indien er competitie zou optreden, zou er minder pesticide geadsorbeerd 

worden in tegenstelling tot de resultaten verkregen bij de screening. Uit deze resultaten blijkt 

echter dat voor clopyralid en isoproturon bijna al het materiaal aan het humuszuur zelf 

adsorbeert. Op deze manier is het echter niet mogelijk om de competitie tussen beide 

materialen na te gaan. Bentazon werd in vergelijking met de andere GBM maar gedeeltelijk 

geadsorbeerd aan het humuszuur, waardoor uit deze resultaten wel informatie kan bekomen 

worden. Indien geen competitie zou opreden, zouden de adsorptiepercentages hoger moeten 

liggen dan bij de screening aangezien reeds 30% van de aanwezige pesticide geadsorbeerd 

werd aan het humuszuur. Maar dit is niet van toepassing zoals weergegeven in Tabel 3.19. 

Voor de actieve kool stalen werd opnieuw 100% adsorptie bekomen, maar voor al de andere 

adsorbens blijkt er minder geadsorbeerd te zijn. Dit resultaat kan toegeschreven worden aan 

het feit dat de adsorptiecapaciteit nog groot genoeg was om al het materiaal te adsorberen. 

Voor de MOF’s bijkt dat de adsorptieplaatsen ingenomen werden door het humuszuur. 

Heijman en Hopman (1999), die de competitie voor adsorptie van NOM en GBM in 

grondwater onderzochten kwamen tot de conclusie dat de aanwezigheid van natuurlijk 

organisch materiaal de adsorptie van GBM nadelig beïnvloedde.  
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Tabel 3.19: Vergelijking van de adsorptiepercentages verkregen na de screeningtest en 

na de competitietest. 

 Adsorptiepercentage 

screeningtest 

Adsorptiepercentage 

competitietest 

GAC-1240 100 100 

ORGANOSORB 10 100 100 

CAU-1-NH2 85.99 71.98 

MOF-235 100 71.54 

Lewatit AF 5 100 67.23 

Lewatit VP OC 71.44 13.83 

 

 
Aangezien bijna alle GBM uit de oplossing verdwenen waren alvorens de adsorbentia 

toegevoegd werden, werd om de test opnieuw uitgevoerd om meer zekerheid te bekomen over 

de competitie. Hiervoor werd deze keer 20 mL van een pesticide-oplossing met een 

concentratie van 10 mg/L samen met 20 mL humuszuur met een concentratie van 1000 mg/L 

in een kolf gebracht met 0.1 g adsorbens. Na 48 uur schudden bij 150 rpm werd uit de 

oplossing een staal genomen en werd het gefilterd werd met een membraanfilter (Figuur 

3.16). De resultaten worden weergegeven in Tabel 3.20. 

 
 

20 mL pesticide (10 mg/L) + 20 mL humuszuur (1000 mg/L)+ 0.1000 g adsorbens 
 
 
 

100 mL 
 
 
 
 

48 uur 
 
 
 
 

HPLC 

Figuur 3.16: Overzicht van de 2e methode voor het testen van competitie tussen de GBM 

en natuurlijke organische materialen zoals humuszuur. 
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Tabel 3.20: Adsorptiepercentages van de geteste adsorbentia na de 2e methode. 

 Bentazon (%) Clopyralid (%) Isoproturon (%) 

GAC-1240 100 100 100 

ORGANOSORB 10 99.58 100 100 

CAU-1-NH2 97.49 100 100 

MOF-235 99.50 100 100 

Lewatit AF 5 99.73 100 100 

Lewatit VP OC 68.83 100 100 

 

 
Deze methode leverde voor bijna alle GBM 100% adsorptie op. Uit de stalen waarin geen 

adsobens aanwezig waren werd echter opnieuw een grote daling van de GBM vastgesteld. 

Namelijk voor bentazon 47.07%, voor clopyralid 91.80% en voor isoproturon 89.36%. Deze 

hoge adsorptiepercentages kunnen te wijten zijn aan het feit dat de GBM opnieuw adsorberen 

aan het humus. Competitie voor adsorptie is op deze manier moeilijk vast te stellen, daar het 

niet mogelijk was de humusconcentratie in de oplossingen te achterhalen met behulp van 

HPLC-analyse. 

 

Eerder onderzoek heeft echter al bewezen dat GBM kunnen adsorberen aan humuspartikels en 

dat ze kunnen interageren met de opgeloste vorm van het organisch materiaal in afwezigheid 

van vaste componenten. De omvang en de aard van deze interactie is afhankelijk van factoren 

zoals het moleculair gewicht en de polariteit van de pesticide. GBM zoals atrazine hebben 

aangetoond dat ze in staat zijn complexen te vormen met het opgeloste organische materiaal 

en er is bewijs van associatie van hydrofobe GBM met opgelost organisch materiaal. Ook 

werd er vastgesteld dat in bodems bij een stijgende concentratie aan opgelost organisch 

materiaal een stijging optreedt van de mobiliteit van atrazine en hydrofobe organische 

chemicaliën zoals dichloordifenyltrichloorethaan (DDT). Deze GBM werden vroeger veel 

aangetroffen in grondwater, waardoor blijkt dat er een significant transport van deze 

chemicaliën door het bodemprofiel plaatsvindt. Dit transport kan het resultaat zijn van 

processen zoals de vorming van oplosbare complexen met  opgelost organisch materiaal of de 

onvolledige interactie van deze GBM met de vaste toestand van organisch of anorganisch 

materiaal in de bodem. 
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Hieruit kan besloten worden dat indien de interactie met de oplosbare organische stof ten 

opzichte van de onoplosbare organische stof significant is, het transport van de GBM door de 

bodem versterkt kan worden door een toename aan oplosbaar organisch materiaal dat door het 

bodemprofiel beweegt. De concentratie van opgelost organisch materiaal zou daarom invloed 

uitoefenen op de concentratie aan GBM in oppervlaktewater en grondwater (Spark en Swift, 

2002). 
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3.3 Stabiliteit metal organic frameworks 
 

Tot slot werd gecontroleerd of de MOF’s hun stabiliteit behouden na het adsorptieproces. 

Hiervoor werd het XRD-patroon voor adsorptie vergeleken met het XRD-patroon na 

adsorptie.  

 

3.3.1 XRD-patronen 
 
Het materiaal werd na adsorptie afgefiltreerd met behulp van een buchnerfilter en gedroogd in 

een oven. Vervolgens werd het gedroogde materiaal verder gedroogd onder vacuüm, waarna 

het XRD-patroon bepaald werd.  

 

De XRD-patronen voor en na het adsorptieproces van CAU-1-NH2 worden weergegeven in  

Figuur 3.17 en Figuur 3.18. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.17: Het XRD-patroon van CAU-1-NH2 voor het adsorptieproces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.18: Het XRD-patroon van CAU-1-NH2 na het adsorptieproces. 
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Uit deze XRD-patronen kan afgeleid worden dat de structuur van CAU-1-NH2 intact blijft na 

het adsorptieproces. Voor regeneratietoepassingen is dit resultaat heel positief. 

 

De XRD-patronen voor en na het adsorptieproces van MOF-235 worden weergegeven in  

Figuur 3.19 en Figuur 3.20. 

 

Figuur 3.19: Het XRD-patroon van MOF-235 voor het adsorptieproces. 
 

 

Figuur 3.20: Het XRD-patroon van MOF-235 na het adsorptieproces. 

 
Uit deze resultaten blijkt het tegenovergestelde effect plaats te vinden. Het is duidelijk dat 

MOF-235 zijn structuur niet behoudt na het adsorptieproces. Voor regeneratiemogelijkheden 

is dit een negatief resultaat. Uit de structuur is het niet mogelijk af te leiden wat hiervan de 

oorzaak zou kunnen zijn. Daarom wordt in 3.2.3 FeCl4--leaching onderzocht wat eventueel de 

oorzaak zou kunnen zijn opdat de structuur niet meer intact blijft.  
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3.3.2 FeCl4--leaching 
 

Om na te gaan wat de oorzaak zou kunnen zijn voor het verloren gaan van de structuur van 

MOF-235 na het adsorptieproces wordt eerst en vooral gekeken naar de moleculaire 

structuurformule (Figuur 3.21). 

 

 

[Fe3O(C8H4O4)3(C3H7NO)3]+.[FeCl4]- 

 

Figuur 3.21: Molecuulformule van MOF-235 (Haque et al., 2011). 

 
Hieruit blijkt dat MOF-235 over een positieve lading beschikt, welke gebalanceerd wordt met 

een [FeCl4]-- ion. Haque et al. (2011) heeft aangetoond dat deze MOF dankzij zijn structuur in 

staat was zowel positief geladen (methyleen blauw) als negatief geladen (methyl oranje) 

kleurstoffen in vloeibare fase te adsorberen (Figuur 3.22). 

 

 

Figuur 3.22: Moleculaire structuur van MOF-235 met de adsorptie van methyleen 

blauw (MB+) en methyl oranje (MO-) (Haque et al., 2011). 

 
Aan de hand van deze informatie lijkt het mogelijk dat deze MOF FeCl4- afsplitst, waardoor 

het nog meer anionische GBM zouden kunnen adsorberen. Dit zou dan ook een verklaring 

kunnen zijn in de wijziging van het XRD-patroon. Om dit aan te tonen werd met behulp van 

X-stralenfluorescentie (XRF) nagegaan of het FeCl4--ion afgesplitst wordt. Hiervoor werd 100 

mL gedestilleerd water samengebracht met 0.1 g en 1 g van het adsorbens. Na een 48 uur 

schudden bij 150 rpm werd uit de oplossing een staal genomen en gefilterd met een 

membraanfilter. Deze uitvoering werd ook herhaald voor de verschillende pesticiden-
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oplossingen. Bij de pesticiden-oplossingen werd enkel gebruik gemaakt van 1 g adsorbens, 

aangezien uit de resultaten met het gedestilleerd water bleek dat bij 0.1 g geen Cl- 

gedetecteerd kon worden. De gefilterde oplossingen werden in het toestel gebracht waarmee 

met behulp van X-stralenfluorescentie werd nagegaan of er Fe3+ en Cl- in de oplossing 

aanwezig waren en in welke verhouding. Hiervoor werden eerst een aantal standaardreeksen 

van FeCl3, wat gebruikt werd voor de synthese van MOF-235, aangemaakt. De resultaten van 

de verkregen intensiteiten, uitgedrukt in cycli per seconden (cps), worden weergegeven in 

Tabel 3.21. 

 
100 mL pesticide (10 mg/L) / gedestilleerd water + 1.0000 g adsorbens 

 
 
 

250 mL 
 
 
 
 

48 uur 
 
 
 
 

XRF 

Figuur 3.23: Overzicht van de uitvoering voor het nagaan van ionenafsplitsing van 

MOF-235. 

 

 

 
Tabel 3.21: De intensiteiten van Fe3+ en Cl- verkregen na XRF-analyse. 

 Fe3+ (cps) Cl- (cps) 

FeCl3-standaarden 

5 mg/L  8703 0 

10 mg/L 11087 0 

100 mg/L 23081 0 

1000 mg/L 49644 130110 
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Vervolg Tabel 3.21 
 Fe3+ (cps) Cl- (cps) 

Gedestilleerd water 

0.1 g adsorbens 22164 0 

1.0 g adsorbens 42534 147805 

GBM-oplossing 

Bentazon 43650 144989 

Clopyralid 44791 142139 

Isoproturon 42399 148149 

 
 

Uit de resultaten voor 1000 mg/L FeCl3 bleek dat er 0.336 g/L Fe3+ en 0.63 g/L Cl- aanwezig 

was. Hieruit kan afgeleid worden dat in de wateroplossing bij 1 g adsorbens 0.29 g/L Fe3+ en 

0.72 g/L Cl- aanwezig was. De molverhouding Fe3+/Cl- gaf als resultaat 0.25, waaruit afgeleid 

kan worden dat de ijzerionen en chloorionen in de vorm van FeCl4- aanwezig waren. De 

berekeningen wijzen uit dat er 0.99 g/L FeCl4- in het water aanwezig was. Uit de 

molecuulformule kan afgeleid worden dat 1 counter-ion (FeCl4-) per formule-eenheid 

afgesplitst kan worden, wat overeenkomt met 18.08 wt%. Wanneer dus 1 g adsorbens in 100 

mL water gebracht wordt kan in theorie 1.8 g/L FeCl4- in oplossing aanwezig zijn. 

 

Wanneer de resultaten van de GBM-oplossingen bekeken worden blijkt ook hier een 

molverhouding Fe3+/Cl- van 0.25 en een massa van 0.99 g/L FeCl4- aanwezig te zijn. Dit zorgt 

er dus voor dat MOF-235 postief geladen is, waardoor elektrostatische interacties zullen 

optreden. Dit kan als een verklaring dienen voor de resultaten verkregen bij de adsorptie-

experimenten. 
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4 CONCLUSIE 

 

Na het screenen van verschillende adsorbentia kon afgeleid worden dat actieve kool over de 

hoogste adsorptiepercentages beschikt. Dit is te verklaren aan de hand van het microporeuze 

karakter van actieve kool. Ook het hars Lewatit AF 5 leverde vernieuwende resultaten op die 

te wijten waren aan het feit dat het hars een koolstofhoudende, bolvormige, microporeuze 

adsorbens is met een groot oppervlak. Bij de MOF’s bleek er enige selectiviteit van de 

adsorbens op te treden voor de verschillende onderzochte GBM. Om dit te kunnen verklaren 

is gerichter onderzoek nodig.  

 

Aan de hand van de verkregen resultaten werden voor elk type adsorbens de twee materialen 

geselecteerd die voor de drie GBM de beste resultaten gaven. Dit waren voor de actieve kool 

stalen GAC 1240 en ORGANOSORB, voor de MOF’s CAU-1-NH2 en MOF-235 en voor de 

harsen zowel Lewatit AF 5 als Lewatit VP OC 1064. Voor deze materialen werd verder 

onderzoek gedaan naar de kinetische eigenschappen en de adsorptie-mechanismen. Aan de 

hand van het pseudo-tweede-orde model konden dezelfde resultaten als bij de screening 

waargenomen worden. De actieve kool en het hars Lewatit AF 5 beschikten over de hoogste 

qe-waarden. Toch beschikten de twee MOF’s ook over gelijkaardige qe-waarden en hogere k2-

waarden. Deze hogere k2-waarden zouden een positieve bevinding kunnen zijn naar 

adsorptiesnelheid en -duur. Dit laatste is echter moeilijk aan te tonen daar een snelle adsorptie 

kan leiden tot een dalende drijvende kracht. Wel kon vastgesteld worden uit de 

adsorptiecurven dat de MOF’s sneller in staat waren een grotere hoeveelheid GBM te 

adsorberen. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat MOF’s over een heel kleine partikelgrootte 

beschikken. MOF’s beschikken namelijk over een partikelgrootte van enkele µm terwijl hars 

en actieve kool over een partikelgrootte van bijna 1 mm of enkele millimeters beschikken. 

Fijnmalen van de adsorbentia tot even grote materie moest uitmaken of dit effectief het geval 

was. De verkregen resultaten wezen uit dat na het fijnmalen van de adsorbentia snellere 

adsorptie optrad. Dit was zowel af te leiden uit de uitgezette curven en uit de afgeleide k2-

waarden, die nu veel hoger lagen. De adsorptie was zodanig snel dat voor de actieve kool 

stalen en het hars Lewatit AF 5 het niet mogelijk was de k2-waarde te bepalen. Om de 

verschillende experimenten met elkaar te kunnen vergelijken werden ze uitgevoerd onder de 
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zelfde condities. Om de k2 te berekenen zou vlugger stalen genomen moeten worden. Toch 

kan aangenomen worden dat de k2-waarden na het fijnmalen van actieve kool hoger lagen. 

Om de adsorptie-mechanismen te beschrijven werden de adsorptie-isothermen opgesteld. Uit 

de resultaten kon afgeleid worden dat het Freundlich isotherm model hiervoor het best 

geschikt was. Aan de hand van de verkregen K-waarden was het duidelijk dat de MOF’s in dit 

onderzoek toch niet zo’n goede adsorbeerders zijn dan aanvankelijk gedacht. Actieve kool en 

het hars Lewatit AF 5, die zowel goed scoorden bij het kinetisch experiment tonen ook hier 

door hun hoge K-waarden dat ze goede adsorbeerders zijn. Lewatit VP OC 1064 vertoonde 

keer op keer de minste resultaten. Maar dit was te verwachten, daar het hars de GBM in de 

eerste testen ook niet zo heel goed adsorbeerde. Actieve kool en het hars Lewatit AF 5 

vormen een monolaag (n<1) en beschikken over een hoge adsorptiecapaciteit (Kf). Dit wees 

erop dat hoe meer GBM geadsorbeerd zullen worden, hoe minder de affiniteit wordt. Voor de 

MOF’ s en het hars Lewatit VP OC 1064 was het net andersom. Deze vormden een multilaag 

(n>1), wat wijst op hun macroporeuze eigenschappen. Heterosorptie vond plaats. Dit wil 

zeggen dat er eerst sorptie nodig is van het materiaal vooraleer het aan de hand van 

elektrostatisch interacties nog meer kan adsorberen. Voor MOF-235 was dit te wijten aan het 

feit dat dit materiaal niet poreus is.  

 

Wanneer gekeken wordt naar de doorbraaktijd werden opnieuw goede resultaten bekomen 

voor de actieve kool stalen en het aan actieve kool gerelateerde hars. 

 

Hoewel de experimentele resultaten niet heel duidelijk waren, kon met de steun van de 

literatuur, verondersteld worden dat er competitie optrad tussen natuurlijk organisch materiaal 

en GBM voor het adsorbens. Organisch materiaal in de bodem heeft dus een een nadelige 

invloed op de sorptie van GBM en leidt tot een snellere doorbraak van het adsorbens. 

 

Algemeen kon uit dit onderzoek vastgesteld worden dat actieve kool op elk gebied het beste 

resultaat bekwam en dus nog steeds het meest geschikt is voor de verwijdering van GBM uit 

oppervlakte- en grondwater. Wel kan gezegd worden dat het hars Lewatit AF 5 gelijkaardige 

resultaten oplevert. De kostprijs is echter heel wat hoger dan voor actieve kool, wat 

toepassing ervan minder aantrekkelijk maakt. MOF’s zijn nieuwe materialen in ontwikkeling. 

Voor MOF’s is verder onderzoek nog nodig. Een eventuele opschaling van het geteste 

materiaal, wat kan leiden tot betere adsorptie en onderzoek naar adsorptie mechanismen die 

plaatsvinden, zoals Π-Π binding, waterbrugvorming, vanderwaalskrachten, hydrofobe 
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interacties, sterische interacties, elektrostatische interacties of diëlektrische interacties, kan 

nieuwe perspectieven opleveren. Dit kan ook de stabiliteit van het materiaal ten goede komen. 

MOF-235 bleek niet stabiel te zijn en FeCl4--ionen af te splitsen wanneer het in contact kwam 

met een vloeistof. Hierdoor waren meer positief geladen plaatsen vrij waarmee anionische 

GBM kunnen reageren. Dit fenomeen is echter heel negatief op vlak van mogelijkheden voor 

regeneratie van het materiaal. 
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Appendix A: Ijklijnen van de gewasbeschermingsmiddelen 
 
 

 

Figuur A: De kalibratiecurve van bentazon in het concentratiegebied 0 tot 25 mg/L. 

 

 

Figuur B: De kalibratiecurve van clopyralid in het concentratiegebied 0 tot 12 mg/L. 

 

 

Figuur C: De kalibratiecurve van isoproturon in het concentratiegebied 0 tot 12 mg/L. 
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Appendix B: Kinetiek-experiment van clopyralid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur D: Adsorptie-kinetiek van clopyralid met van links naar rechts: GAC-1240, 

ORGANOSORB 10, CAU-1-NH2, MOF-235, Lewatit AF 5 en Lewatit VP OC 1064. 
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Appendix C: Kinetiek-experiment van isoproturon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur E: Adsorptie-kinetiek van isoproturon met van links naar rechts: GAC-1240, 

ORGANOSORB 10, CAU-1-NH2, MOF-235, Lewatit AF 5 en Lewatit VP OC 1064. 
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Appendix D: Kinetiek-experiment van clopyralid na fijnmalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur F: Adsorptie-kinetiek van clopyralid na het fijnmalen van het adsorbens met van 

links naar rechts: GAC-1240, ORGANOSORB 10, CAU-1-NH2, MOF-235, Lewatit AF 5 

en Lewatit VP OC 1064. 
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Appendix E: Kinetiek-experiment van isoproturon na fijnmalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur G: Adsorptie-kinetiek van isoproturon na het fijnmalen van het adsorbens met 

van links naar rechts: GAC-1240, ORGANOSORB 10, CAU-1-NH2, MOF-235, Lewatit 

AF 5 en Lewatit VP OC 1064. 
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Appendix F: Adsorptie-isothermen van clopyralid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur H: Adsorptie-isothermen van clopyralid met van links naar rechts: GAC-1240, 

ORGANOSORB 10, CAU-1-NH2, MOF-235, Lewatit AF 5 en Lewatit VP OC 1064. 
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Appendix G: Adsorptie-isothermen van isoproturon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur I: Adsorptie-isothermen van isoproturon met van links naar rechts: GAC-1240, 

ORGANOSORB 10, CAU-1-NH2, MOF-235, Lewatit AF 5 en Lewatit VP OC 1064. 
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