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Inn 1962 verscheen het boek van Rachel Carlson Silent Spring, ongeveer driekwart 
eeuww na de Mei van Herman Gorter. Het verschil tussen beide werken kan haast 
niett groter zijn. In Silent Spring wordt onder andere beschreven hoe op vele plaatsen 
dee mei-geluiden, luid bejubeld in het eerste gedeelte van de Mei van Gorter, aan het 
verdwijnenn waren door op grote schaal gebruik te maken van pesticiden in de 
landbouww en voor de bescherming van bomen. Algemeen wordt aanvaard dat dit 
boekk de milieuproblematiek op de politieke kaart zette. De voorbeelden in Silent 

SpringSpring laten tegelijkertijd een belangrijk dilemma zien; de voordelen van het gebruik 
vann pesticiden bleken niet meer op te wegen tegen hun nadelen. De productie en 
gebruikk van stoffen heeft naast voordelen dus ook nadelen. Tegenwoordig wordt 
getrachtt om de nadelige effecten van stoffen voor het milieu beter te voorspellen 
mett het adagium in gedachte dat voorkomen beter is dan genezen. Dat dit niet 
altijdd lukt bewijst bijvoorbeeld de huidige aandacht voor hormoonontregelende 
stoffenn in het milieu. 

Inn de milieuchemie houdt men zich bezig met het bestuderen van het gedrag van 
stoffenn in het milieu. Dit kan op twee manieren; er wordt gekeken hoe de stof zich 
gedraagtt in aanwezigheid van andere stoffen in lucht, water, bodem, 
microorganismenn en hogere organismen tot aan de mens toe. Dit zijn de chemische 
aspectenn die in dit proefschrift nader bekeken zijn. Daarnaast kan men de toxische 
effectenn van een stof bestuderen op organismen, die hier niet verder behandeld 
worden.. Er zijn nu ongeveer 20 miljoen stoffen bekend, waarvan er ongeveer 125 
0000 in Europa op de markt zijn. Vanwege deze grote aantallen is er een selectie 
gemaaktt van stoffen die in dit proefschrift nader bekeken wordt te weten de 
organischee microverontreinigingen zoals chloorbenzenen en haloalkanen. 
Omm deze chemische aspecten te bestuderen worden zijn concentraties gemeten in 
hett milieu en in het lab. Vaak gaat het om hele kleine hoeveelheden, waarvoor 
nieuwee analytische methoden ontwikkeld zijn binnen de milieuchemie. Door het 
process in het lab te bestuderen kan men dit beter in de hand houden. Nadeel is 
echterr dat het te bestuderen proces ontkoppeld wordt van andere processen die 
eventueell  zouden hebben kunnen optreden in het milieu. Aan dit koppelingsaspect 
wordtt in dit proefschrift mede aandacht geschonken. 

Voordatt tegenwoordig een stof op de markt komt, wordt getracht zijn risico's voor 
menss en milieu te simuleren. Dit gebeurt in een lotgevallenmodel. De Europese 
Uniee gebruikt hier EUSES voor. In elk model worden de waarden van een aantal 
invoerparameters,, in dit verband eindpunten genoemd, gevraagd terwijl de kennis 
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overr de vele mogelijke processen is ingebouwd in het model zelf. De kennis over 
dee mogelijke processen heeft zich ontwikkeld door onder andere gebruik te maken 
vann concepten uit andere chemie gebieden. Zo worden er binnen de milieuchemie 
velee uit de thermodynamica toegepast. Thermodynamica beschrijft een proces in 
eenn systeem door middel van een verandering van de energie van dit systeem. 
Gebaseerdd op slechts 3 fundamentele wetten heeft zij zich ontwikkeld tot een 
wetenschapp waarbij heel veel kennis over de wisselwerking van een stof met zijn 
omgevingg is opgebouwd. Doordat thermodynamica niet stofspecifiek is, kan het 
voorr alle stoffen gebruikt worden. Hoewel het een zeer succesvolle theorie is 
gebleken,, kan het gebruik van thermodynamica in elk ander gebied aan grote 
veranderingenn onderhevig zijn. Er wordt in het ene gebied bepaalde aspecten 
verwaarloosd,, die juist in het andere gebied van wezenlijk belang blijken te zijn. Zo 
ookk binnen de milieuchemie, die in dit proefschrift mede naar voren komen. 

Dee hoofdoelen van dit proefschrift kunnen nu als volgt samengevat worden. Het 
beoogtt de introductie en evaluatie van thermodynamische concepten en 
benaderingenn voor de milieuchemie van organische verontreinigingen in: 1) de 
eindpuntenn en hun definities, 2) verklaring van de variatie van eindpunten door 
QSARss en 3) koppelingsprocessen in het milieu en lotgevallenmodellen. Zoals al 
genoemdd is worden alleen chemische eindpunten nader bekeken. Zo'n eindpunt is 
eenn functie van de concentratie van de stof in een systeem, dat uit verschillende 
onderdelen,, compartimenten, bestaat. Een model geeft de omgekeerde bewerking 
weer.. Gegeven de compartimenten, de waarde van de eindpunten met hun 
concentratiefunctie(s)) en de totale hoeveelheid stof, dan kan men de concentratie 
vann deze stof berekeningen in elk afzonderlijk compartiment, bijvoorbeeld in water, 
bodemm of de mens binnen het systeem. Zo'n systeem kan simpel zijn en uit twee 
compartimentenn bestaan, bijvoorbeeld «-octanol en water of complex met 
uitwisselingg tussen de compartimenten en wisselwerkingen tussen de stoffen. Het 
laatstee type model wordt in het algemeen een lotgevallenmodel genoemd. De 
wisselwerkingenn in zo'n model kunnen hierbij onderscheiden worden in een 
chemischee en fysische. De chemische wisselwerking wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheidd van verschillende reactiesnelheidsvergelijkingen voor dezelfde stof en 
dee fysische wisselwerking door het niet-ideale gedrag van de aanwezige stoffen. 

Eindpuntenn worden in dit proefschrift onderverdeeld als karakteristieke 
eigenschappenn voor evenwichtspartitie en -reactie en kinetische partitie en reactie 
processenn (Hoofdstuk 1.2). Deze eindpunten kunnen goed of slecht gedefinieerd 
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zijnn of een enkelvoudig of samengesteld karakter hebben. Vele belangrijke 
eindpuntenn binnen de milieuchemie zijn slecht gedefinieerd. Dit maakt het zoeken 
naarr een verklaring ui model van een variabele reeks eindpunieii lastig. Een ieekt> 
eindpuntenn kan bepaald worden door het meten van de concentraties van een reeks 
stoffenn in een constante fase, bijv. water of van één en dezelfde stof in 
verschillendee fasen, bijv water, octanol, hexaan. Deze reeks kan zowel in het lab als 
inn het veld bepaald worden. Blijk t de reeks waarden significant van elkaar te 
verschillen,, dan probeert men een verklaring hiervoor te vinden. In dit proefschrift 
wordtt dan altijd gebruik gemaakt van de leer van de thermodynamica. Binnen de 
thermodynamicaa kent men twee typen processen, reversibele en irreversibele, 
gebaseerdd op de thermodynamische parameter entropie, S. In het eerste type 
process blijf t de entropie constant in de tweede neemt deze toe. Het eerste proces is 
tijdsomkeerbaarr zonder verlies van energie. Het tweede niet. In werkelijkheid 
echterr zijn alle processen irreversibel. 

Err zijn weinig thermodynamische modellen beschikbaar binnen de milieuchemie 
omm een verklaring te geven voor de variantie in een reeks van eindpunten. Dit 
wordtt mede veroorzaakt doordat vele eindpunten slecht gedefinieerd zijn. Er wordt 
dann geprobeerd een correlatie op te stellen met te kiezen descriptoren (Hoofdstuk 
1.3).. Het resultaat heet een kwantitatieve structaur-activiteitsrelatie (QSAR). De te 
kiezenn descriptoren kunnen gebaseerd zijn op een relevant model of willekeurig 
gekozen.. In dit proefschrift wordt voor de correlatie gebruik gemaakt van 
thermodynamischh afgeleide descriptoren. De gevonden correlatie kan linear en niet-
lineairr zijn. Lineaire correlaties worden vrijwel altijd gekozen als er nauwelijks iets 
bekendd is over een onderliggend model. Statistische parameters, zoals de 
regressiecoëfficiënt,, betrouwbaarheids- en predictieinterval, bepalen de kwaliteit 
vann de QSAR. De regressie bepaalt de coëfficiënt, B, die voor de descriptor staat. 
Hett is soms mogelijk deze B te vergelijken met een bestaand model. QSARs 
wordenn opgezet om te trachten meer te weten te komen over het onderliggende 
proces,, maar zijn in de praktijk vooral belangrijk bij het voorspellen van waarden 
vann eindpunten, nodig in een lotgevallenmodel. 

ZowTell  de eindpunten als de gekozen descriptoren in de correlaties in dit 

proefschriftt zijn gelieerd aan thermodynamica. Vier typen thermodynamica kunnen 

onderscheidenn worden in deze correlaties (Hoofdstuk 1.4), die achtereenvolgens 

ookk de verschillende hoofdstukken 2-5 in dit proefschrift vormen: I) extra-, II ) 

evenwicht-,, III ) pseudo-evenwicht en IV) niet-evenwicht thermodynamica. 
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Extra-thermodynamicaa wordt gebruikt als de variatie in energie van de eindpunten 
vergelekenn wordt met een overeenkomstige variatie in energie van de gekozen 
descnptoren.. Zo'n correlatie is extxa-thermodynamisch omdat de energievariatie 
vann het eindpunt niet direct verbonden is met de gekozen descriptoren. Dit type 
correlatiee wordt vaak gebruikt binnen de milieuchemie. 

Evenwichtsthermodynamicaa beschouwt de eindpunten en de gekozen descriptoren 
alss een waarde behorend bij een systeem in evenwicht. Het belangrijke voordeel is 
datt begin- en eindtoestand van het systeem vastligt en het energieverschil 
mogelijkerwijzee opgedeeld kan worden in goed gedefinieerde stukjes. Een tweede 
voordeell  is dat andere thermodynamische grootheden afgeleid kunnen worden 
doorr het systeem te variëren. Een variatie in de temperatuur van de eindpunten 
bijvoorbeeldd geeft zowel de enthalpie als de entropie van het (onbekende) 
onderliggendee proces via een van 't Hoff diagram. 

Pseudo-evenwichtt thermodynamica wordt gebruikt voor kinetische reactie-
eindpunten.. De chemische reactie wordt gekarakteriseerd door een reactie-
energiediagramm met een reactiecoördinaat en de daarbij behorende verandering van 
dee energie. Door op elk punt van deze coördinaat aan te nemen dat er evenwicht 
heerst,, kan de reactie-energie benaderd worden door evenwichtsthermodynamica. 
Opp het hoogste energiepunt van de reactiecoordinaat, de overgangstoestand, 
definieertt men dan pseudo-thermodynamische grootheden zoals de vrije enthalpie, 
enthalpiee of entropie van het chemische proces. Het blijkt dat deze benadering 
voorr veel chemische reacties opgaat. Er zijn echter weinig thermodynamische 
modellenn die een variantie van dit type eindpunten kunnen verklaren. Door de 
ontwikkelingg van de Quantum Chemie is ons beeld van chemische reacties sterk 
verbeterd.. Daardoor worden er vaak quantum chemische descriptoren gekozen. 
Nadeell  is echter dat deze descriptoren slechts berekend zijn voor het moleculaire 
systeem.. Om deze dan weer om te zetten naar een macroscopisch systeem wordt er 
gebruikk gemaakt van statistische thermodynamica. De meeste programma's 
bezittenn tegenwoordig een simpele bewerking hiervoor. 

Niet-evenwichtt thermodynamica, tenslotte, is gebaseerd op de aanwezigheid van 
allee kinetische en evenwicht eindpunten die een rol kunnen spelen in het systeem. 
Kinetischee processen worden bepaald door de aanwezigheid van krachten en 
fluxen,, zowel chemisch als fysisch met de specifieke eigenschap dat de entropie van 
hett systeem toeneemt. Bij niet-evenwichtsthermodynamica behoort dan de 
entropievergelijkingg opgesteld te worden. Krachten kunnen elkaar compenseren, 
zodatt er uiterlijk geen verandering van het systeem optreedt. Het systeem verkeert 
dann in een steady-state. Specifiek voor niet-evenwichtsthermodynamica is dat 
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krachtenn aan elkaar gekoppeld zijn. Deze koppeling is onderverdeeld in een 
fysischee en chemische koppeling zoals hiervoor reeds genoemd is. 
Extra-,, evenwicht en pseudo-evenwicht thermodynamica hebben als belangrijk 
kenmerkk dat het systeem gesloten is. Er vindt geen massa en energie uitwisseling 
mett de omgeving plaats. Dit is anders voor een niet-evenwichtssysteem. Zo'n 
systeemm is open en hoewel het de complexiteit vergroot, komt dit beter overeen 
mett een milieusysteem. 

Hett is gebruikelijk om de descriptoren in drie groepen in te delen, macroscopisch, 
microscopischh en ensemble descriptoren (Hoofstuk 1.5). 
Macroscopischee descriptoren kunnen direct gemeten of afgeleid worden van andere 
gemetenn grootheden. Voorbeelden zijn de octanol-water partitiecoëfficiënt en de 
oplosbaarheidd als enkelvoudige descriptoren of de reactie-energie als een 
samengesteldd doch goed gedefinieerde descriptor. 
Microscopischee descriptoren worden verkregen door de Schrödingervergelijking 
vann het microscopische systeem op te lossen, door mechanische krachtveld 
berekeningenn of door simpelweg het molecuul op te splitsen in fragmenten. De 
laatstee groep descriptoren is ver verwijderd van thermodynamische concepten. Er 
bestaann vele benaderingsmethoden om de Schrödingervergelijking op te lossen. 
Terwijll  elke methode een exacte waarde berekend kunnen deze waarden zeer sterk 
verschillenn tussen verschillende benaderingsmethoden. 
Omm een microscopische descriptor om te zetten naar zijn macroscopische 
equivalentt dient de intermoleculaire wisselwerking en de temperatuur 
verdisconteerdd te worden. Hierbij wordt een verdelingsfunctie gedefinieerd van een 
groott aantal microscopische toestanden. Deze functie heeft de eigenschap dat de 
entropiee ervan maximaal is. Zo'n type verdelingsfunctie wordt een Gibbse 
ensemblee genoemd. Deze functie wordt gebruikt om de macroscopische 
verwachtingswaardee van de microscopische descriptor of eindpunt te berekenen. 
Opp deze manier berekend worden zij ensembledescriptoren genoemd. Gibbse 
ensembless hebben als nadeel dat de entropie van het systeem niet meer kan 
toenemen.. Voor niet-evenwichtsthermodvnamica dienen dus niet-Gibbse 
ensembless geconstrueerd te worden. Kenmerkend hierbij is dat zij uitgaan van een 
gebrekk aan volledige informatie van het systeem. Vanwege het complexe karakter 
wordtt dit verder buiten beschouwing gelaten in dit proefschrift. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt een voorbeeld van het gebruik van extra-thermodynamica 
binnenn de milieuchemie verder uitgewerkt. Het is het enige type thermodynamica 
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waarbijj  alle typen eindpunten, evenwicht en kinetisch, slecht en goed gedefinieerd 
gecorreleerdd kunnen worden met goed gedefinieerde thermodynamische 
descriptoren.. Het belangrijkste doel is de nauwkeurigheid van de correlatie. In dit 
proefschriftt wordt de goed gedefinieerde eindpunten octanol-water partitie-
coëfficient,, Koan en wateroplosbaarheid, S , van een reeks vetzuuresters direct 
omgezett in hun thermodynamische equivalent en gecorreleerd met de goed 
gedefinieerdee chromatograflsche capaciteitsfactor, k, als descriptor. Er werd 
aangetoondd dat de fout in de correlatie alleen het gevolg was van de fout in de 
regressiee en niet in die van de eindpunten en descriptoren. Ondanks de goede 
correlatiee kon door een simpele residu-analyse aangetoond worden dat er kleine 
dochh significante afwijkingen gevonden werden in de opgestelde correlatie. Deze 
ontstondenn door de keuze van de model stoffen. Ondanks de goede correlatie werd 
eveneenss aangetoond dat een afgeleide stofparameter, de Henry constante, nog een 
aanzienlijkee fout kon bevatten, waardoor deze waarde minder goed in een 
lotgevallenmodell  gebruikt kan worden. 

Inn extra thermodynamische correlaties worden eindpunten in het algemeen direct 
omgezett in hun thermodynamische equivalent. De invloed van de 
activiteitscoëfficiëntt wordt hierbij verwaarloosd. Het voorbeeld laat zien dat de 
logaritmischee waarden van beide eindpunten gezamenlijk nog steeds een 
significantee correlatie vertoonde met de logaritmische waarde van de 
chromatograflschee capaciteitsfactor, log k. Dit wordt soms verklaard door een 
modell  waarin de acitiveitscoëfficiënten van de stoffen in water en octanol een rol 
spelenn (Muller et al. 1985). Uitbijters in een correlatie worden vaak geïnterpreteerd 
alss stoffen die niet meer aan het onderliggende model voldoen en hiervoor wordt 
eenn verklaring gezocht. Extra thermodynamische correlaties zijn met name nuttig 
voorr lotgevallenmodellen omdat de invoerparameters vaak slecht gedefinieerde 
eindpuntenn bevatten. Hoe deze waarden bepaald worden is dan minder van belang, 
dochh slechts hun nauwkeurigheid. 

Evenwichtsthermodyamicaa maakt gebruik van goed gedefinieerde eindpunten; 
beginn en eindsituatie dient volledig bekend te zijn. Als eerste voorbeeld worden 
isomeerverdelingenn van alle dechloreringsreacties van chloorbenzenen berekend 
(Hoofdstukk 3.1). Een dechloreringsreactie is exact bekend en daardoor kan de 
bijbehorendee thermodynamische parameter, de reactie vrije enthalpie berekend 
worden.. Er wordt aangenomen dat alle reacties op dezelfde manier verlopen en dat 
tussenliggendee isomeren voldoende lang bestaan. Het energieverschil tussen begin 
enn eindproduct kon nu berekend worden uit een aantal specifieke stappen, waarbij 
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hett energieverschil van elke stap nauwkeurig bekend is. Er werd aangetoond dat dit 
thermodynamischee model een goede verklaring gaf voor gevonden 
ibuineerverdclingciii  van cliluorbciizencii in verschilcndc uplubiniddeleu bij 
abiotischee reacües. Isomeerverdelingen bij bioüsche reacdes konden niet goed 
verklaardd worden; de experimentele omstandigheden lieten een eenduidige uiüeg 
niett toe. Daarnaast kon het thermodynamische model ook gemeten 
isomeerveranderingenn onder invloed van de temperatuur verklaren. Het 
thermodynamischee model liet eveneens zien dat oxidatie door zuurstof 
thermodynamischh voordeliger is dan een mogelijke chloreringsreactie, beide onder 
milieuss tandaardcondi ties. 
Inn een tweede voorbeeld in Hoofdstuk 3.2 wordt de specifieke rol van de 
activitietscoëfficiëntt naar voren gehaald. In dit voorbeeld wordt een model gebruikt 
datt deze coëfficiënt voor de GC-kolom bevat. Het model was in staat om 
uitstekendee druk-temperatuur diagrammen op te stellen voor een groep van 
vetzuuresters,, niet alleen binnen het meetgebied maar ook bij lagere temperaturen, 
meerr relevant voor het milieu. Goede druk-temperatuursdiagrammen zijn van 
belangg om andere belangrijke thermodynamische grootheden af te leiden, zoals de 
verdampingswarmtee of het warmtecapaciteitsverschil tussen gas en vloeistof fase. 
Dezee werden vergeleken met waarden die op een heel andere manier gemeten zijn. 
Err werd niet alleen geen significante afwijking gevonden tussen deze waarden, het 
ontwikkeldee model bleek ook nauwkeuriger. 

Kinetischh chemische eindpunten kunnen omgezet worden in pseudo-
thermodynamischee grootheden, zoals eerder beschreven werd. De 
reactiecoördinaatt wordt in eerste instantie bepaald uit experimentele metingen en 
vervolgenss gesimuleerd op moleculaire schaal. Op elk punt van de 
reactiecoördinaat,, inclusief dat van de overgangstoestand, wordt de 
tijdsonafhankelijkee Schödinger vergelijking opgelost waarbij de posities van de 
atomenn gevarieerd worden. In de overgangstoestand wordt een specifiek 
vibratieniveauu dan als reactiepunt gekozen. Op deze manier komt het tijdsaspect 
terugg in het model. De overgangstoestand wordt gebruikt om de specifieke 
descriptorenn te berekenen voor de correlaties. Om de veel-deeltjes interacties weer 
tee geven bevat de berekening een statistisch thermodynamiche bewerking. De 
berekendee descriptoren zijn dan voorbeelden van ensemble descriptoren. Deze 
bewerkingg is gebruikt in Hoofdstuk 4 om pseudo- en evenwicht 
thermodynamischee grootheden te bepalen. Daarnaast bevatte het gebruikte 
quantumm mechanische programma (AMI ) een methode om oplosmiddelinteracties 
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inn te bouwen in de Schrödingervergeüjking (COSMO). Hoewel de statistisch 
thermodynamischee bewerking alleen geldt voor moleculen zonder interacties, kan 
opp deze manier een benadering gevonden worden voor oplosenergieën. Op deze 
manierr werden oplosenergieën berekend van de omzetting van kleine haloalkanen 
doorr hydroxide-ionen in water. Deze waarden werden gecorreleerd met die van 
experimentelee waarden. Hoewel goede correlaties gevonden werden, is aangetoond 
datt zij nog niet de vereiste nauwkeurigheid hebben om na te gaan of een 
dechloreringg dan wel een debromering op zou kunnen treden. Ook kon de 
reactiereekss niet gerelateerd worden aan de bekende Marcus vergelijking. Daarnaast 
verschildenn de correlaties aanzienlijk in kwaliteit met andere pseudo-
thermodynamischee grootheden zoals de enthalpie en entropie van de reactie. 
Bovendienn gaven de berekeningen een onrealistische waarde voor de plaats van de 
overgangstoestandd in het reactiediagram. 

Inn Hoofdstuk 5 werd een begin gemaakt met het onderzoek naar de aard en 
groottee van irreversibele partitieprocessen voor een specifiek milieusysteem, het 
gas-luchtt uitwisselingsproces. Door dicht bij het evenwicht te blijven, werd 
aangenomenn dat de koppelingen tussen de verschillende processen lineair zijn. In 
hett gas-lucht uitwisselingsmodel bleek de drijvende kracht achter het proces, het 
drukverschill  tussen de stof in lucht en water en de massa accomodatie coëfficiënt te 
zijn.. Dit laatste getal geeft het aantal effectieve botsingen weer waarbij moleculen 
opgenomenn worden in de waterfase. Deze parameter is voor de hier toegepaste 
slechtt oplosbare stoffen afgeleid via een extra-thermodynamische QSAR van de 
oplosenthalpiee van de overeenkomstige stof. Deze parameter wordt bovendien 
gebruiktt in de sprongcoëfficiënten (Eqs. 5.6), j3, waaruit de koppelingsconstanten 
berekendd worden. Voor het gekozen voorbeeld van hexachloorbenzeen waren de 
koppelingsconstantenn met de andere processen erg klein (< 1% van de niet 
gekoppeldee waarde). Dit was te verwachten aangezien dit type koppeling 
veroorzaaktt wordt door het niet-ideale gedrag van de stof. 

Hett lineaire niet-evenwichtsmodel maakt op moleculaire schaal gebruik van een 
Knudsenn getal. Het geeft de weerstand weer van de niet-evenwichtgrenslaag in de 
gasfasee ten opzichte van zijn overeenkomstige vloeis to flaag. Dit getal is daarom 
waarschijnlijkk een betere benadering voor de grenslagen in het bekende model van 
Lisss en Slater. Doordat de weerstand van de grenslaag beter berekend wordt, kan 
hett effect ervan op de algehele uitwisseling ook beter weergegeven worden. Zo 
blijk tt dat de weerstand van de grenslaag voor hexachloorbenzeen de 
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snelheidsbepalendee stap is bij vrijwel alle windsnelheden, terwijl die van C02 vrijwel 
evenn groot is als die van de waterfase bij normale windsnelheden. 

Inn Hoofdstuk 6 worden de belangrijkste conclusies weergegeven met betrekking 
tott de drie doelen van deze studie: de introductie en evaluatie van 
thermodynamischee concepten en benaderingen in 1) de eindpunten en hun 
definities,, 2) verklaring van de variatie met behulp van QSARs en 3) 
koppelingsprocessenn in het milieu en lotgevallenmodellen. 

Voorr de eindpunten en hun definities geeft de relatie met thermodynamica drie 
voordelen.. Het eerste is dat de overeenkomstige energiegrootheid opgesplitst kan 
wordenn in andere goed gedefinieerde grootheden. Het tweede is de expliciete 
behandelingg van wisselwerkingseffecten zowel in kinetische als in evenwichts-
processen.. En het derde is de mogelijkheid om thermodynamische grootheden af te 
leidenn door een invloed uit te oefenen op het systeem. 
Dee volgende beperkingen worden gevonden. De eerste is de kwaliteit en de 
betrouwbaarheidd van de eindpunten. Vaak wordt in een correlatie niet aangegeven 
hoee groot de fout in de eindpunten zelf is. De fundamentele voorwaarde dat de 
foutt in de correlatie bepaald dient te zijn door de correlatie zelf en niet door die in 
dee eindpunten, wordt dan te niet gedaan. Dit probeem is echter geen typisch 
thermodynamischh probleem. Het bemoeilijkt wel de interpretatie van uitbijters. De 
tweedee is de complexiteit van veel thermodynamische relaties zoals bijvoorbeeld in 
Hoofdstukk 3.2. Deze relaties bevatten ook weer bepaalde veronderstellingen of 
vereisenn additionele data zoals de dampdruk en verdampingsenthalpie van «-
alkanen.. Deze complexiteit ontstaat verder ook door de grote hoeveelheid 
standaardenn en referentie systemen die binnen de thermodynamica gehanteerd 
worden. . 
Tenslottee kunnen er specifieke fouten in thermodynamische correlaties ontstaan. 
Zoo kan de enthalpie en de entropie van een proces, die bepaald zijn uit dezelfde 
vann 't Hoff of Arrhenius diagrammen, gecorreleerd zijn met elkaar. In dit geval 
moett de gewenste chemische correlatie onderscheiden worden van het statistisch 
f-nmnpncot-ip.pffprrr H^t Kliil- t Arut hr>F- hpfpr c\e rnrrplfltif 1 nissen de enfhalnie en 

entropiee in dit geval is, hoe waarschijnlijker het is dat deze correlatie bepaald wordt 
doorr het statistisch compensatie-effect. 

Dee volgende algemene conclusies kunnen getrokken worden wat betreft de variatie 

inn eindpunten met behulp van QSARs. In elke QSAR wordt verondersteld dat de 

foutt in de correlatie bepaald wordt door de correlatie zelf. Zowel goed als slecht 
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gedefinieerdee eindpunten kunnen vaak accuraat gemeten worden. De keuze van de 
descriptorenn in dit proefschrift is gebaseerd op thermodynamica. Men dient daarbij 
echterr in gedachten te houden dat het opstellen van de correlatie een reeks 
regressiecoëfficiëntenn (B-waarden) inhoudt, die niet direct thermodynamisch af te 
leidenn zijn, maar wel vergeleken kunnen worden met bestaande thermodynamische 
modellen.. All e correlaties bevatten dus een extra-thermodynamisch karakter. 
QSARss worden meestal gebruikt om nieuwe waarden te schatten voor regelgeving 
off  lotgevallenmodellen. QSARs dienen dus zeer accuraat te zijn met zeer 
betrouwbaree eindpunten en descriptoren. Dit is soms een probleem, met name in 
correlatiess met kinetische eindpunten. Hierin is de kwaliteit vaak lager dan die in 
evenwichtseindpunten.. Dit leidt tot problemen indien men een isomeerverhouding 
will  bepalen tewijl één van de isomeren veel toxischer is dan de andere. Een fout 
vann 10 kj in de vrije reactie-enthalpie van twee isomeren, hetgeen gemakkelijk 
bereiktt kan worden (zie Hoofdstuk 3.1 en 4), levert een isomeerverhouding op die 
varieertt tussen de 0.01 en 100. 

Waardenn van macroscopische descriptoren zijn experimenteel bepaald of worden 
hieruitt afgeleid. Hiervoor gelden dus dezelfde voordelen of beperkingen als voor de 
thermodynamischh gedefinieerde eindpunten. Daarnaast dient hun nauwkeurigheid 
hogerr te zijn dan voor de gebruikte eindpunten. 
Hett voordeel van microscopische descriptoren is dat zij vaak een exacte waarde 
hebben.. Het nadeel is echter dat de quantum mechanische programma's slechts de 
oplossingg van de Schrödinger vegerlijking benaderen. Daardoor ontstaan zeer grote 
verschillenn in waarden van dezelfde descriptor berekend met verschillende 
programma's.. Mede hierdoor is het eveneens lastig om een in de literatuur 
vermeldee vermelde correlatie te reproduceren. 
Microscopischee descriptoren negeren intermoleculaire interacties. Deze ontstaan 
omdatt het systeem niet volledig geïsoleerd is en een bepaalde temperatuur bezit. 
All ee atomen en moleculen bestaan uit bosonen of fermionen en een veel-deeltjes-
systeemm moet dan ook eigenlijk behandeld worden door quantum statische 
thermodynamica.. Echter een veel-deeltjessysteem met lage dichtheid en geen 
intermoleculairee interactie kan op de klassieke manier behandeld worden. Een 
proceduree gebaseerd op de klassieke statistische thermodynamica is vaak 
ingebouwdd in de huidige Q.M.-programma's zoals AMI . Soms bevat de 
Hamiltoniaann van het moleculaire systeem een correctieterm om oplosmiddel 
effectenn weer te geven. De overeenkomstige ensemble descriptor wordt dan wel 
bepaaldd door een statistisch thermodynamisch model gebaseerd op de afwezigheid 
vann intermoleculaire inteacties. Ondanks dit conceptuele nadeel blijkt toch in 
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bepaaldee gevallen acceptabele correlaties gevonden te kunnen worden (zie 

hoofdstukk 4). Deze correlaties zijn echter minder geschikt om hieruit nieuwe 

waardenn te voorspellen. De voorspellingsfout bleef aanzienlijk. 

Alss de eindpunten met hun concentratie functie en de totale concentratie op tijdstip 
tt — O gegeven is dan berekent een lotgevallen model de concentratie van de stof in 
dee gedefinieerde compartimenten op verschillende tijden. Extra en pseudo-
thermodynamicaa worden meestal gebruikt om invoerwaarden voor deze modellen 
tee verkrijgen. Huidige lotgevallenmodellen zijn gebaseerd op de wet van behoud 
vann massa. De eerste modellen (bijv. Mackay I en II ) hanteren wel een aan de 
thermodynamischee grootheid (de chemische potentiaal) verbonden concept van de 
fugaciteit.. In evenwicht zijn alle fugaciteitsverschillen tussen de gedefinieerde 
compartimentenn in het milieusysteem gelijk aan nul. Bovendien wordt er 
verondersteldd dat evenwicht instantaan bereikt is. Latere modellen (bijv. Mackay 
III )) veronderstellen een vast verschil in fugaciteit tussen de compartimenten of dit 
conceptt werd helemaal verlaten (Mackay I V e n Simplebox). Hierdoor is het 
mogelijkk om tijdsaspecten te definiëren zoals persistentie of halfwaarden van een 
stoff  in een compartiment. 
Eenn volledig thermodynamisch model voor een lotgevallenmodel heeft bepaalde 
voordelenn boven die van de huidige concepten. Zo kan op een consistente manier 
karakteristiekenn van een milieusysteem ingebouwd worden zoals temperatuur, druk 
enn chemische potentiaal voor elk gedefinieerd compartiment. Buikconstanten en 
interactiess (zoals activiteitscoëfficiënten en koppelingsconstanten) met andere 
stoffenn of met warmtestromen kunnen op een natuurlijke manier meegenomen 
worden.. Bovendien kunnen de definities van eindpunten voor de huidige modellen 
gebruiktt blijven worden en een logisch verband tussen veld en lab situaties kan 
eveneenss gelegd worden. Beperkingen zijn, zoals voor alle modellen, de 
onnauwkeurigheidd en het slecht gedefinieerd zijn van een groot aantal eindpunten 
enn specifiek een grotere complexiteit van het model dan de huidige. 
Eenn lineair niet-evenwicht thermodynamisch (LNET^ model liet echter zien dat de 
k^r^i-^nr^^ t-or^r^i;r-1rrcCnpct;an»;eri voor contaminanten laag ziin, < 1% (Hoofdstuk 
5).. Deze effecten zouden echter groter kunnen zijn bij hogere concentraties, 
mogelijkk via invloed van zonlicht of, in geval van gas-water uitwisseling, door de 
aanwezigheidd van niet-loodrecht gedefinieerde stromen in de operviaktelaag. Voor 
contaminantenn echter lijk t de chemische koppeling, zoals gebruikt in hedendaagse 
modellen,, de belangrijkste te blijven. 
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Inn niet-evenuichtsthermodynamica wordt een moleculair systeem weergegeven 
doorr een gereduceerde beschrijving omdat niet alle informatie over zo'n systeem 
bekendd en ook niet nodig is. Afhankelijk van de aanwezige wisselwerkingen kan er 
eenn opeenvolging van tijdsschalen ontstaan. De afgelopen periode zijn er eveneens 
binnenn de milieuchemie zulke tijdsschalen beschreven zoals de snelle/langzame ab-
off  desorptie verschijnselen van stoffen aan sediment. Zo'n beschrijving van een 
systeemm uit de niet-evenwichtsthermodynamica zou mogelijkerwijze ook binnen de 
milieuchemiee toegepast kunnen worden. 
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