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Nota'svanhet Instituut zijn inprincipe interne communicatiemiddelen,dusgeenofficiële publikaties.
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een
eenvoudigeweergavevan cijferreeksen, alsop een concluderende
discussievanonderzoeksresultaten.Indemeestegevallen zullen
de conclusies echtervan voorlopigeaardzijnomdathetonderzoek
nog niet isafgesloten.
Bepaaldenota'skomennietvoor verspreiding buitenhetInstituut
in aanmerking

1986

VOORWOORD
Hetonderzoekinhetkadervanmijnhoofdvakanalytische chemieaan
deRijksUniversiteit teUtrecht,isuitgevoerdophetwaterkwaliteitslaboratoriumvanhetInstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding
(afgekortICW)teWageningen.
Hetverslag isinhetEngelsinverkortevormalsnoteaangeboden
aanhetJournalofChromatography enwordttevensalsnotauitgegeven
doorhetICW.
DehoofdafdelingWaterkwaliteithoudtzichbezigmetdekwaliteit
vangrond-,oppervlakte-enafvalwaterinland-entuinbouwgebieden.
Ophet"Waterkwaliteitslaboratorium" kunnendeanalysesvandatwater
wordenuitgevoerd.

Mentor tijdenshethoofdvakonderzoekwasdr.W.E.Hammersvande
afdelingAnalytischeChemievandeRijksUniversiteit teUtrecht.Daarnaastheeft

J.Harmsen,hoofdvanhetwaterkwaliteitslaboratorium,

ondersteuning gegevenbijhetuitvoerenvandeexperimenten.Mededankzijdebijdragenvandezetweebovengenoemdepersonen,ishetonderzoek
totstandgekomen.
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1.SAMENVATTING
Voorbepalingvanapolairevluchtigeorganischestoffenopgelostin
watermetconcentratiesvan 1-140ng/kg,iseenrelatiefeenvoudigen
goedkopemethodeontwikkeld.Voorconcentreringvandeopgelosteverontreinigingeniretbehulpvaneen"purge-and-trap"methodewaarbijTenax-TA
alsadsorbenswordtgebruikt,vondplaatsbijeenwatertemperatuurvan
85°C.Degeadsorbeerde stoffenzijnmiddelsthermischedesorptieovergebrachtopeensmalleband ineencapillairegaschromatografischekolom
waareenkoudevalwasgecreëerdmetbehulpvanvloeibarestikstof.
Veelaandacht isbesteedaandeexperimenteleomstandighedenbijvoorconcentreringmetdepurge-and-trapmethodeenaantransportvandeaan
tenaxgeadsorbeerde stoffennaardekoudevalindeGC-kolom.
Recoverieozijnbepaaldvoorbekendehoeveelhedenverontreinigingen
indemi-water,onvoorbewerkt slootwatereneensuspensievantuingrond
inwater.Hierbijisn-nonaangebruiktalsinternestandaard.Uitvergelijkingvanderecoveriesbleekdatdegrote,vannatureaanwezige,hoeveelhedenorganischmateriaal inhetonvoorbewerkte slootwatergeen
invloedhebbenopdeontwikkeldemethode.Bijaanwezigheid vangrond
vindtadsorptieplaats.
Deonderzochte stoffenzijnden-alkanenC,-C.,,benzeen,enkele
alkylbenzeneneneenaantalgechloreerdealkenen.Experimenteelverkregenrecoveries zijnvergelekenmetberekendewaarden.

2.INLEIDING
Ingeïndustrialiseerde gebiedenmoetdrinkwatervaakwordengewonnenuitmeerofminderverontreinigd oppervlaktewater.Dekwaliteitvan
hetwaterisvanbelangvooraldevormenvanleven.Hetisderhalve
noodzakelijkverontreinigingen inoppervlakte-engrondwatertekunnen
identificerenenkwantificeren.
Vluchtigeorganischestoffenzijntamelijkmobielindegronden
migrerenrelatief snelmetregenwaternaarhetgrondwater.Analysevan
dezeapolaireverontreinigingen ismoeilijkenkostbaardaarzeerlage
concentraties (inhetng/kggebied)moetenkunnenwordenbepaald.
Ditimpliceertdatgeschiktevoorconcentreringstechniekenmoetenworden
gebruikt.Extractieenhead-space zijndemeestgebruiktetechnieken.
Directeextractievandeinwateropgelosteverontreinigingenmeteen
geschiktextractiemiddel iseenvoudig,maarhelaasnietefficiëntgenoeg
voorkwantitatieveanalysesvanverontreinigingen inhet lageng/kg
gebied.Zelfsnietbijgebruikvandemeestgeschikteextractiemiddelen1 3*
Purge-and-trap techniekenbiedenvoordergelijkeproblemeneen
alternatiefdatzekerhetoverwegenwaard is.Depraktischeentheoretischeaspectenverbondenaandeverschillendemethodeswaarmeedeze
techniekkanwordenuitgevoerd zijngedetailleerdbeschrevendoorNumez
c.s.1*.Verschillendegeslotenpurge-and-trapmethodeswordenbeschreven1'4*6
maarzijnzonderuitzondering tamelijkgecompliceerd enduur.Ditwas
vooronseenredeneeneenvoudigeengoedkopemethodeteontwikkelen
vooranalyses inhet lageng/kggebied.
Gekozenisvooreenopenpurge-and-trap systeem,waarbijdeopgelostestoffendooreenstikstofgasstroomuithetwater (ofwater-grond
suspensie)wordenverwijderd (purge)engeadsorbeerd aaneentenaxkolom
(trap).Nadezepurge-and-trap stapwordtdetenaxkolomverbondenmet
decapillairekolomvaneengaschromatograaf.Degeadsorbeerdestoffen
wordenthermischgedesorbeerdenmeteenstikstofgasstroom indecapillairekolomgevoerd,waarzijopeensmallebandwordengefocusseerd
middelseenvloeibarestikstofstroommeteentemperatuurvancirca
-200°C.Zijnaldeverontreinigingenopdesmallebandindekolomaanwezig,danwordteentemperatuurprogrammagestartwaardoordestoffen
involgordevantoenemendkookpuntdekoudevalverlatenenindecapillairekolomwordengescheiden.Detectievindtplaatsmetbehulpvaneen
geschiktedetector.

Veelaandacht isbesteedaandeeffectiviteitvanhetstripproces
endethermischedesorptiestap.Daarnaast iseencalibratiemethode
gebruiktdiehetmogelijkmaaktdeanalyseresultatentebeoordelenop
kwantitatievemerites.
Demethode isgetestmetden-alkanenC,-C,,,benzeenenenige
alkylderivatenenmeteenaantalgechloreerdealkenen.Metbehulpvan
eeninjektiet,puitzijnbekendehoeveelhedenvandezestoffenindemiwater,onvoorbewerktslootwatereneenwater-grond suspensiegebracht.
Demogelijkhedenenbeperkingenvandeontwikkeldepurge-and-trap
techniekwordengeëvalueerd.

3.THEORIE
Iseenoplossingvanstofiinwatermetmolfractiex.,inevenwicht
metdebovenstaandedampfaseineenafgeslotenruimte,danisdepartieledrukp.:

p.=x.y P1
1'i,w*i

0)

Hierbijisp.dedampdrukvandezuiverestofieny.

deaktivi-

teitscoëfficiëntvandeopgelostestofiinwater.DeHenrycoëfficiënt
Hwordtgegevendoor

H--p./x. =v. p.
i *i i,w 'i,w*i

Aannemendedatx.

(2)

ergkleinis,kanwordengestelddatH. en

Y.. onafhankelijkzijnvanx. .IndatgevalisY1jW

J_yW

gelijkaande
1jw

aktiviteitscoëfficiëntvanibijoneindigverdundeoplossingY.°°.Deze
i,w
genaderinggeldtvoorx.

20,01 enaandezevoorwaardevoldoende
i,w

onderzochtestoffen.
Deaktiviteitscoëfficiëntvarieertmetverschilinpolariteittussen
opgelostestofienoplosmiddel,concentratievaniindeoplossing,
molecuulstructuur,enigefysischegroothedenenmetdetemperatuur '.
Hetkantoenementotenkeleduizendenofmeervoorweinigpolaireen
apolairestoffenopgelost inwater10.'
Henryconstantesenaktiviteitscoëfficiëntenvandeonderzochte
stoffeninwaterstaanweergegevenintabel2.Vooreengeslotenstatischsysteemkandemassabalanswordenopgesteld
n. =n. -n.
i,w i,w i,g
waarinn.hetaantalmoliinhetwater (w)ofindedampfase (g)isen
n. hetaantslmolstofiinhetwatervoordatevenwichtontstaatmet
i,w
dedampfase.
Daarx. kleinis,geldtn. =x. n (x. =n. /n. +
r
i,w
°
i,w i,ww» i,w i,w i,w
n sn. /n) ,waarbijn hettotaalaantalmolwaterisdatinhetuitw i,w w
w
blaasvataanwezig is.Aangenomenwordtdatdedampfase ideaalis,zodat
n. =p.V/RTwaarinV hetvolumeisvandedampfase (ml)
F inhetuiti»g
ig
g

(3)

3
blaasvat,Rriegaskonstante (R=8314cm kPa/molK)enTdeabsolute
temperatuur (K).Opmerkelijk isdatpenHwordenuitgedrukt inkPa.
Inonssysteemgaanweuitvaneenpurge-and-trap systeemwaarbij
hetuitblaasvat isverbondenmeteenbuisgevuldmettenaxdieaande
bovenkantopenis (fig.2).Eeninertgaswordtdoordeoplossing
gestuurdennapasserenvandetenaxindebuitenlucht geblazen.Hierbijgaanwijervanuitdatevenwichtwordtbereikttussendevloeistofendampfase.Dehoeveelheid stofindedampfasekanwordenberekendmet
behulpvandeHenrycoëfficiënt,zoalseerderbeschrevenvoorhetgeslotensysteem.
Dejuistheidvandezeaannamewordtonderzochtaandehand
vaneenaantalexperimenten,zoalsverderop inditverslagstaat
beschreven.
Uitgaandevanditdirect ingesteldeevenwicht,zaldehoeveelheid
aanstofiindewaterfaseafnemenmetdedoorblaastijd (purge)t (min).
Dezeafnamekanmetbehulpvandevolgende differentiaalvergelijking
wordenbeschreven
3n. /3t=- (3n. /3t+c. 3V/3t=- (1/RT)(V 3p./3t+p.3V/3t=
i,w
i,g
i,g
g i
- (1/RT){(HV /n)3n. /3t+p.F}
r
g w i,w
i
waarinc.

i

•

(4)

deconcentratie is (mol/ml)vandeopgeloste stofinde

i»S
dampbellen inhetwater enF de gasstroomvanhet inerte uitblaasgas
(ml.min ) .
n.
Uit vergelijking (4)enp. -H . — * ~ kanworden afgeleid dat
w
3t/3n

=- (1/n. ) (V /F +nRT/H.F)
1,W
1,W
g
W
1

(4a)

met (1/n. (3n. /3t)=31nn. /3tgaat (4a)overin
i,w i,w
i,w
°
31nn. /3t= 3n. /n. 3t=-F/(V +nRT/H)
i,w
i,w i,w
g

(5)
w

Integratievanvergelijking (5)leverteenformulevoorn. als
i»w
functievandedoorblaastijd t,waarmeedeuithetwatergeblazenfractieaanikanwordenberekend.Hetuitgeblazendeeli,uitgedruktin
procentenis

Y (%)/100 = {n? TT - n. t ( t ) } / n ? „ - 1 - exp{-Ft/(v + n RT/H)}
1,W

1,W

1,W

g

(6)

w

Zijnaldeuitgeblazenstoffenkwantitatiefaandetenaxgeadsorbeerd,
dankanYwordengeïnterpreteerd alsderecoveryvanhetpurge-and-trap
proces.Uitvergelijking (6)volgtdirectdatYtoeneemtmethetvolume
vanhetuitblaasgas (purge),F.t,en/ofmetdegroottevanH.Verderop
inditverslagwordtaangetoonddatverhogingvandetemperatuureen
effectievemethodeisomH,endusookY,teverhogen.Ditgeldtmet
namevooropgeloste stoffenmetrelatiefkleineH-waarden.Dergelijke
stoffenopgelost inwaterhebbeneenkleineaktiviteitscoëfficiëntof
eenlagevluchtigheid (zievgl.(2)).
Hoewelvergelijking (6)bruikbaarblijktvoorhetberekenenvan
recoveries,moethet tochmetdenodigevoorzichtigheidwordengebruikt
enwelomdevolgenderedenen.TeneersteisV inhetdynamischepurgeand-trapsysteem,hetvolumevanhetuitblaasgasdatzichindewaterfasebevindt.Hetisdushetvolumevandebelletjesdieontstaandoor
eeninertgasdoordeoplossingteblazen.Inwerkelijkheidbevindtzich
echterooknogeenruimtetussenhetwateroppervlakendeuitgangvan
hetuitblaasvat.Ditvolumewordtzokleinmogelijkgehoudenmaarkan
niettotnulwordengereduceerd.Dit impliceertdatV inhetopendynaO

mischesysteemnietexactkanwordengedefinieerd.Hetwordt,minof
meerarbitrair,vergelekenmethetvolumevandebovenstaandedampin
heteerderbeschrevengeslotenstatische systeem.HetverschilinV
tussenhetopendynamischeenhetgeslotenstatischepurge-and-trap
systeemisechternietzovanbelangingevalvanexperimentenmetlage
recoveriesalsgevolgvanrelatiefkleineHenrykonstantesvoordein
hetwateropgelosteverontreinigingen.
Tentweedeisvergelijking (6)gebaseerdopdeveronderstellingdat
evenwicht isbereikt.Doorverwijderingvandeopgelosteverontreinigingenwordtdeoplossingechter inhomogeen,metalsgevolgdathet
massatransportminderefficiëntverlooptdanmetvergelijking (6)kan
wordenberekend.Deberekenderecoverieszijndaardoorgroterdande
experimentelewaarden.Ditprobleemkanvooreendeelwordenvoorkomen
doordebelletjeswaarmeehetinertegasinhetwaterwordtgebrachtzo
kleinmogelijktemaken (grootkontaktoppervlak)endeoplossingte
roeren (belletjesverdelenzichbeterenblijvenbovendienlangerin
hetwater).Tenslottedienttewordenopgemerktdathetmassatransport

v

naardedampfasenietalleenafhankelijkisvandeverdelingoverdampenvloeistoffasezoalseerderverondersteld.Hettransportwordtnamelijkpositiefbexvloeddooradsorptievanvloeistofindeintermediaire
laagtussendamp-envloeistoffase.Dittransportvanopgelostestoffen
zijnrelevantbijzeerfijnverdeeldegasbelletjes indeoplossing.
Gevolgisdatdemetvergelijking (6)berekenderecoveriestekleinzijn.
Voorhetbereikenvankwantitatieveanalyseresultaten,moethet
volumevanhetdoorhetwatergeborreldegasF.tkleinerzijndande
doorbraakvolumesvandeverontreinigingenopdetenax-kolom.Aannemende
datdekolom (trap)nietisoverladen,wordtaandezevoorwaardevoldaan
indien
Ft<VR(1-2//Nt)

(7)

waarinV„hetretentievolume isvandestoffenindetenax-kolom (trap)
(ml)enN hïtschotelgetalvandetenax-kolom.
Algemeenkanwordengestelddathetvolumevanhetdoorgeblazengas
(strip-gas)ingevalvaneenopendynamischpurge-and-trap systeemenerzijdswordtbegrensddoorhetminimalegasvolumedatnodigisomdebest
oplosbarestofuithetwaterteblazenenanderzijdsdoorhetmaximale
gasvolumedatdoordetenax-kolomkanwordengeleidvoordatdoorbraak
vandeminstadsorberende stofoptreedt.Ingevalvaneenmengselvan
nietofweinigpolaireenvluchtigestoffenopgelostinwater,kanhet
verschiltussendetwee limiterendedoorblaasgasvolumes zokleinmogelijkwordengehoudendooreenapolairadsorbenstekiezen.BijdeuitgevoerdeexperimentenisTenaxTAalsadsorbensgenomenvanwegedegoede
adsorptievanapolairevluchtigeorganischestoffen.

4.KXPKRJMKNTKKI,

Eenblokdiagramvandemethodeisweergegeveninfiguur1.

r~

Figuur 1,Schematischoverzichtvandeexperimenten,uitgevoerdter
bepalingvandeconcentraties (ng/kg)vanapolairevluchtige
organischestoffeninwater.
1=injektievaneenbekendehoeveelheidverontreinigde
stoffenopgelostinmethanol;
2=referentieexperiment.Hetmengselwordtdirektopde
tenaxgeïnjekteerd;
jen4=injektiesvaneenbekendehoeveelheidorganische
stoffeninrespektievelijk demiwaterenonvoorbewerkt
slootwater;
5=hetpurge-and-trapsysteem;
6=verwijderingvanwaterenmethanoldataanwezigis
indetenaxkolom,gevolgddoorthermischedesorptieen
forusseringvandeverontreinigingenopeensmalleband
indecapillairekolom;
7=voorconcentreringvandeverontreiniging;
8=scheidingendetektievandeorganischestoffen;
9=apparatuurvoor integratieenberekeningvanderesultaten.

4 . 1 . C h e m i k a l i e n , s t a n d a a r d o p l o s s i n g e n , g a s - z u i v e r i n g en
adsorbens
De n-alkanen C, - C., , benzeen en alkylbenzenen waren afkomstig van
Chrompack (Middelburg) en de gechloreerde alkanen van Merck AG (Darmstadt)
Vanuit deze standaarden z i j n stock-oplossingen bereid met conc e n t r a t i e s tussen 1 en 5 g / l . Deze stock-oplossingen waren b i j -20 C
gedurende een rnaand houdbaar zonder merkbare afname van de c o n c e n t r a t i e s .

Vanuitdezestock-oplossingenzijnteinjekterenoplossingeninmethanol
bereid.Dezelaatsteoplossingen zijnookweerbij-20Cbewaard,echter
gedurendemaximaal2dagen.Hetheptaanendegechloreerdealkenenvertoondeneenconcentratieafnamevancirca 1procentperuur.Ditisbepaaldaandehandvandecalibratiemethodes,zoalsverderopinditverslagwordtbeschreven.Deafnameaanhexaanwasdermatesneldathet
voordezestofnietmogelijkwaskwantitatieveresultatenteverkrijgen.
Werdeenhoeveelheid hexaanaandeinjektie-oplossing toegevoegdjuist
voordateenbekendehoeveelheid injektie-oplossing inwaterwerdgeïnjekteerd,danwasde 'hexaanpiek'inhetchromatogramaanwezig.Dit
betekentdathetsysteemwelinstaatishexaantebepalenindienhet
waterdaarmeeisverontreinigd (eerstegrotepiekinfig.5den5e).
Alsoplosmiddelvoordeorganischeverontreinigingenindestock-en
injektie-oplossingen ismethanolgebruiktvanwegehetgedragtenopzichtevantenax.Methanolkantamelijksnelvanhettenaxwordenafgeblazen (figuur3c)metalsgevolgdatinhetchromatogramgeengrote
oplosmiddelpiek iswaartenemen,dieeerderverschijnendepiekenoverlapt.Inhetbeginvanhetonderzoek zijnethanolenkoolstofdisulfide
geprobeerd alsoplosmiddel.Methanolbleekveruithetmeestgeschikt.
Teanalyserenoplossingenwerdenbereiddooreenbekendehoeveelheid
injektie-oplossingmetbehulpvaneeninjektiespuitonderhetwateroppervlak teinjekteren,terwijlhetwaterwerdgeroerd.Hetinjekterenwerd
uitgevoerdbijkamertemperatuur inrespektievelijk900mldemi-water,900
mlonvoorbewerkt slootwateren800mldemi-waterwaarinzich25gvochtige
zandgrondbevond.Bijdewater-grondsuspensiewerdeenkleinerehoeveelheidwatertoegevoegd,daartijdenshetuitblazengrotehoeveelheden
schuimwerdengevormd.Dezeschuimvormingwaszohevig,dataanhet
eindevandepurge-and-trapstaphetschuimdetopvandebolkoeler
hadbereikt (ziefiguur 2b).Geenpogingisgedaandeschuimvormingte
onderdrukkendoortoevoegingvanpolaireanti-schuimmiddelenalsbijvoorbeeldbutanol,ofdoordehoeveelheid grondteverminderen.Het
slootwaterwasafkomstiguiteennietgeïndustrialiseerdveengebied.
Hethadeen 'totalorganiccarbon'-gehalte (TOC)van65mg/lenbleek
geenvandestoffentebevattendiemetbehulpvandeinjektiespuit
werdentoegevoegd.De25gramvochtigegrondbevatte 19,5gramdroge
grondmeteenorganischestofgehaltevan7%.Hetbleeksporentolueen
eno-xyleentebevatten.Zowelhetslootwateralsde (tuin)grondhaddeneenhoogorganischestofgehalte.Hiervoorismetopzetgekozenom

deinvloedvan (vannature)aanwezigeorganischestofopdeontwikkelde
methodeteonderzoeken.
Stikstofgasvantechnischekwaliteitwerdgezuiverdmetspeciale
gas-reinigingsfilters:eenvocht-enkoolfiltereneenzuurstoffilter
(Chrompack).Hetgereinigdegaswerdgebruiktalsuit-enafblaasgas,
draaggasenalsmake-upgas.
TenaxTA (60-80mesh,Chrompack)werdgebruiktalsadsorbensvanwege
hetgroteadsorptievermogenvoorapolaireverbindingen,omdatheteen
thermischestabiliteitvertoonttottenminste350Cenbovendienweinig
interaktievertoontmetwater1*.Dezespecifikatieszijnexperimenteel
geverifieerd.Deliteratuurgegevens uitlit.4geldenvoorTenaxGC,
maarblijkenookvoorTenaxTAoptegaan.TenaxTAheefteenspeci2-1
fiekoppervlakvan 19-30mg ,hetgeenkleinisinvergelijkingmet
andereadsorbentia1*.

4.2. Apparatuur en procedures
Hetuitblaasvat (hoogte22cm,binnendiameter 7,4cm)hadeen
openingdiewerdafgeslotenmeteenseptumwaardoormetbehulpvaneen
injektiespuitinhetwaterkonwordengeïnjekteerd.Vandeoverigetwee
openingenwerddebovenstegebruiktvooraansluitingnaardetenaxkolom
viaeenverwarmdeglasbuis (figuur2a)ofviaeenkoeler (figuur2b)
endeonderstevoorhetbinnenlatenvanhetuitblaasgas (purgegas).
Metalen frit
Thermostaat

^ f a S E E ^ f —N2(g)
Metaal Tenax

Glaswol

j Verwarmingslint

N 2 lg

Figuur 2a. Purge-and-trap o p s t e l l i n g b i j kamertemperatuur.
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•N,(g)

N2(gl——-

Figuur 2b,Purge-and-trap opstellingbij85C.

Hetgasgingviaeenfijnporeuzekeramischebodem,waardoorzeerfijnebelletjeswerdengevormd.Hierdoorwerdeenoptimaalkontaktoppervlak
voorinstellenvanhetevenwichtbereikt,resulterend ineenzoeffektiefmogelijkuitblazenvandevluchtigeapolairestoffen.Doormagnetischteroerenwerddeoplossinggehomogeniseerd enblevendegasbelletjeslangerinaanrakingmethetwater.
Bijexperimentenuitgevoerdbijkamertemperatuur (figuur2a)washet
uitblaasvatverbondenmetdetenaxkolomviaeenglazenbuiswaaromheen
verwarmingslintwasgebonden.Dezebuiswerdop 100Cgebracht(thermostaat)enwasmeteenSwagelockverbindingsstukmetteflonring (ferrule)
aanhetuitblaasvatverbonden.Vanwegedebreekbaarheidvanhetglaskon
nietmeteenmetalenverbindingsstukwordengewerkt.Ingevalvanexpeperimentenuitgevoerdbij85C (figuur2b)wasdeglazenbuisvervangen
dooreenmet kraanwatergekoeldebolkoeler.Forssc.s. l hebbenaangetoonddateendergelijkekoelergeenmerkbarebelemmeringvormtvoor
hetdoorlatenvandeuitgeblazenstoffen,maarweldegrotehoeveelhedenwaterdamp tegenhoudtdiewordengevormdbijuitblazenvanwaterige
oplossingenbijhogeretemperaturen.
Daardeexperimentenwerdenuitgevoerd terbepalingvanverontreinigingeninhetlageng/kggebiedendeminsteofgeringsteverontreiniging
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vanhetglaswerkdesastreuzegevolgenheeft,werdveelaandachtbesteed
aanhetreinigenvandit glaswerk.Metuitzonderingvanhetuitblaasvat
werdhet,nagrondigtezijngereinigd,bewaardbij100°C.

Detenaxkolom (lengte26cm,binnendiameter6mm)ineenroestvrijstalenbuisbevatte 1,2gTenaxTAdataande 'uitblaasinlaat'opzijn
plaatswerdgehoudendooreenmetalenHPLCfritenaandeanderekant
dooreenpropglaswol.Uiteerdereexperimentenwasgeblekendateen
propglaswolaanbeidezijdeneenlekkagevantenaxdeeltjestotgevolg
had.Dehoeveelheid aanTenaxwasruimschootsgenoegomeendoorbraak
vandeonderzochtestoffentevoorkomen13»14.
Degasstroomvanhetuitblaasgaswerdgeregeldmeteenfijninstelbare
kraanenaanheteindvandeopentenaxkolomgemetenmeteenzeepvliesmeter.Eengasstroomvan30ml/minbleekoptimaal tezijn.Hogerewaardesgavengroteregasbelletjes,resulterend inminderefficiëntkontakt
tussengasenverontreinigdwater.
Deoptimaletemperatuurvanhetwaterbleek85Ctezijn (figuur2b).
Bijhogere temperatuurwerdengrotebellengevormd,

door

dehogedampspanningvanwater.Lageretemperaturenhaddeneenminder
efficiëntuitblazen (kleinereHenryconstantes)totgevolg.Deuitblaastijdwas,behalveineerdereexperimenten,60minuten.Dezeexperimenteleomstandighedenblekentevoldoenvooranalysevandeonderzochte
(verontreinigde)oplossingen,zoalswordtaangetoond inditverslag.
Nadepurge-and-trapstapwerddetenaxkolomgedemonteerd enafgeblazen
metstikstofgas (30mlmin ),indezelfderichtingalstijdenshetuitblazen (purge),gedurende25minutenbijkamertemperatuur (figuur3a).
Dezestapisnodigtervoorkomingvanbeschadigingvandecapillaire
kolomdoorijsvormingindekoudeval (zieverderop).
Vervolgenswerddetenaxkolomineenzelfgemaakteovengeplaatstdie
zichopdeplaatsvanhetinjektiepuntvandegaschromatograafbevond.
Verbindingvandeuitblaasinlaatvandetenaxkolommetdecapillaire
GC-kolomviaeenSwagelok 'lowdeadvolume connector'leiddeertoe,
datdedesorptie-richting tegengesteldwasaandeadsorptierichting.
Ditbetekentdatdestoffenmetdegrootsteadsorptieaantenax,
tijdensdedesorptiedekleinsteafstanddoordetenaxkolomaflegden
(backflush).
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Figuur3.a.Afblazenvanwater
b. Injektieopdetenaxvaneenbekendehoeveelheid
onderzochtestoffenopgelostinmethanol
c.Afblazenvanmethanol

Tussendetenaxkolomendeovenwandwaseenopeningvan2mm,waarin
zicheenkoper-konstantaan thermokoppelbevond,diewasverbondenmet
eenthermostaat.Metdezethermostaatwerddedesorptietemperatuurvan
dekolomgeregeld (figuur4).
j

N2(g)

Thermostaat

Thermokoppel
Integrator

Capillaire kolom
50 SIL5 CB

Figuur 4. Thermische desorptie en analyse
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DeGC-ovenwerdgekoeldmeteenvloeibarestikstofstroom,dieviaeen
metalenT-stukindeovenruimtewerdgebracht.DoorditT-stukliep
hetbovenstegedeeltevandecapillairekolom.Metdezekonstruktiewerd
deoventemperatuurop-20CgebrachtdoordeuithetT-stuk 'weglekkende'
vloeibarestikstof.HetdeelvandecapillairmiddeninhetT-stukkreeg
eentemperatuurvan-200C.DelengtevandecapillairinhetT-stuk
was 10cm,waardooreenkoudevalontstondmeteennegatievetemperatuurgradiëntvan-36C/cminderichtingvandegasstroom.Metbehulp
vandezeeenvoudigekoudevalwerdbereiktdatdeonderzochtestoffen
opeensmallebandopdecapillairwerdengefocusseerd zonderaerosolvorming.
Nakoelingvandeovenruimte tot-20Cwerddethermischedesorptie
gestart,waarbijdetemperatuurstapsgewijsop350Cwerdgebracht.
Dezetemperatuurwerdgedurende 15minutenaangehouden,terwijlde
gasstroomdoordecapillair3ml/minbedroeg.
Hetnettoresultaatvandevoorconcentreringsstappen (purge-and-trap
enthermischedesorptiegekombineerdmetkoudevalfocussering)isdat
hetvolumewaarindeverontreinigingen zichbevinden,isteruggebracht
o
-3
3 .
van900cm naar2,1x 10 cm (diametercapillair is0,23mm).
DeexperimentenzijnuitgevoerdmeteenKipp8200gaschromatograaf
uitgerustmeteenFID-detectorenlineairetemperatuurprogrammering.
DestoffenwerdengescheidenopeenWCOTfusedsilicaSIL5CBcapillairekolom (lengte50cm;inwendigediameter0,23mm)geleverddoor
Chrompack.DezeSIL5kolomisbijuitstekgeschiktvoorscheidingvan
apolairestoffen (minstpolairverkrijgbare capillair).Voorberekenen
entekenen"andechromatogrammenisgebruikgemaaktvaneenVarian
CAS401integrator.Demake-upgasstroombedroeg30ml/min.
Deexperimenteleomstandighedentijdensdeverschillendestappen
staanweergegevenintabel1.
Dekoudevalmethodebleekefficiënt.Zowerdvoorn-nonaaneenschotelgetalvanN - 200.000of4.000permeterberekend.Hoeweldeabsolute
waardevanditgetalnietkanwordenvergelekenmetdedoordefabrikantopgegevenspecificaties vanwegedetemperatuurprogrammering,geeft
hetaandathetsysteemuitstekendfunktioneerde.Bovendienbleekuit
vergelijkingvanditschotelgetalvoorexperimentenaanhetbeginen
aanheteindevandeseriemetingen,datdekolomnietmeetbaarwas
teruggelopeninscheidendvermogen.
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Tabel 1.Experimenteleomstandigheden tijdensdeverschillendestappen
indemethode

Analysestap

Tijd Gasstroom Temperatuur
min.
ml/min
°C

Purge-and-trapstap:
Uitblazenenadsorptieaantenax
Afblazenvandetenax

60

30

85

25

(off30
line)

20

Thermischedesorptieenfocusseringsstap:
KoelenvandeGCoven

10

0,16

20->-20

Verwarmenv/ddesorptieoven

10

0,24

20-KÏ50

Desorptie

15

3,0

350

70

0,36

-20-H50

Scheidingsstap:
Temperatuurprogrammeringv/dGCoven
Regeneratiestap:
Regeneratiev/dtenaxkolom

20 60

(offline)

350

OmdethermischestabiliteitvanTenaxTAonderdenogalextreme
omstandighedentijdensonswerkteonderzoeken,iseenvolledigeanalyse (datwilzeggenpurge-and-trap,thermischedesorptie,etc.)van
niet-verontreinigd demiwateruitgevoerd.Hetchromatogramstaatinfiguur5a.Herhalingsexperimenten leverdenchromatogrammenopmetdezelfderetentietijden,maarverschillendepiekhoogtesvoorde 'Tenaxpieken'
T.DezeT-piekenwordenwaarschijnlijkveroorzaaktdoorinwerkingvan
wateropdetenaxbijhogetemperatuur.Figuur5bgeefthetchromatogramvandemiwaterdatvoorafisverontreinigdmetdeonderzochtestoffen.Uitvergelijkingvandechromatogrammen5aen5bkanwordengeconcludeerddatdeT-piekengeenoverlapgevenmetdepiekenvande
gexnjekteerdestandaarden,metuitzonderingvanbenzeenentolueen.
Dezegedeeltelijkeennietaltijdaanwezigeinteraktieheeftalskonsekwentie,datvoorbenzeenentolueenminderreproduceerbareresultatenkunnenwordenverwacht.
Dematevanthermischedesorptiewerdalsvolgtonderzocht.Na
afloopvanhetexperimentmethetverontreinigdedemiwateruitfiguur
5b,werddethermischedesorptie/koudevalstapherhaald,zonderdatde
tenaxkolomvandecapillaireGC-kolomwaslosgekoppeld.
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Figuur5.a.Chromatogramvandemiwater.DemetTaangegevenpieken
zijnwaarschijnlijk eengevolgvaninwerkingvanwater
optenaxbijverhoogdetemperatuur
b.Chromatogramvandemiwaterdatisverontreinigdmetde
onderzochtestoffen.Decodevandegeïnjekteerdestoffen
staat intabel3
c.Chromatogramverkregennaherhalingvandethermische
desorptiestapvandetenaxkolom
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d.Chromatogramvandoorinjektieverontreiningd
slootwater
e.Chromatogramvandoorinjektieverontreinigde
water-grond-suspensie

17

HetbijbehorendechromatogramisweergegeveninFiguur5centoont
duidelijkaandatdedesorptievandecaanenhogeren-alkanennietvolledigisbij350C.DethermischestabiliteitvanTenaxTAbijdeze
temperatuurisuitstekend.Aanwezigheidvandebenzeenpiek nadehoge
desorptietemperatuurwasnietverwacht.Hetkanwellichtwordentoegeschrevenaanlangzamediffusievansporenbenzeendieindemicro-poriën
vanhettenaxmateriaalzijnachtergebleven.Opbasisvandezeresultatenisbeslotendetenaxkolomoff-lineteregenererendoorbijeentemperatuurvan350Cgedurende20minuteneenstikstofgasstroomvan60ml/
mindoordekolomtesturen.Dezeomstandighedenblekentevoldoen.
Deproblemendietijdensdezeinleidendeexperimentennaarvoren
zijngekomen,kunnengrotendeelswordenvoorkomenbijdekwantitatieve
analyses,doorgebruik temakenvanvalidekalibratieexperimenten,
zoalsverderopinhetverslag zalblijken.
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5.RESULTATENENDISCUSSIE

Voorhetverkrijgenvanbetrouwbarerecoveriesvoordeverschillende
standaardenzijncalibratieexperimentenuitgevoerd,waarbijdeverontreinigingendirektopdetenaxkolomwerdengeïnjekteerd (figuur3ben3c).
Inverbandmetdebeperktehoudbaarheidvandeinjektieoplossingwerden
experimenten,waarbijdirekteinjektieopdetenaxplaatsvond (calibratie)
endiewaarbijinhetwaterwerdgeïnjekteerd,direktnaelkaaruitgevoerd.DecalibratieswordenaangeduidmetDIA (DirectInjectionAnalysis)
endewater-c.q.water-grondexperimentenmetPTA (Purge-and-TrapAnalysis).ElkeseriePTA-experimentenwerdvergezeldvanêënofmeerDIAexperimenten.De 'dryvesselinstrument'calibratie-methode,zoalsaangegevendoorWarnerenBeasley15,isbijonzeexperimentennietbruikbaardaarhetisgebaseerdopvolledigethermischedesorptie.Dedirekte
injektiesopdetenaxkolomwerdenuitgevoerdmetbehulpvaneenverwarmdeinjektiepoortvaneengaschromatograaf.Transportvandestandaarden
naardetenaxenafblazenvanhetoplosmiddelmethanolwerdbewerkstelligddoorgedurende 15minuteneenstikstofgasstroomdoordetenaxkolom
teleiden (figuur3ben3c).
DaarbijzowelDIA-alsPTA-experimententelkensverschillende(bekende)hoeveelhedenwerdengeïnjekteerd,washetnoodzakelijkeeninternestandaard tegebruiken.Dezeverschillendehoeveelhedenhebben
tevenstotgevolgdatdeabsolutepiekhoogtes indechromatogrammenniet
direktmetelkaarkunnenwordenvergeleken.Alsinternestandaardis
n-nonaangebruiktenwelomdevolgenderedenen.Experimentenmetverschillendehoeveelhedenn-nonaan (tot450ng)gaveneenrechtelijndoor
deoorsprong (figuur 6). Ditbetekentdatdeinjektieoplossingv.w.b.
n-nonaan tenminste2dagenhoudbaariszondersignifikanteverliezen
endatn-nonaanvolledigvandetenaxwordtgedesorbeerd.Verderkan
wordenverwachtdatn-nonaangemakkelijkuithetwaterkanwordengeblazenvanwegedelageoplosbaarheid inwaterendedientengevolgegrote
aktiviteitscoëfficiënt (zievgl.1entabel2).Ditisgeverifieerdmet
PTA-experimentenbijzoweldemi-alsslootwater,elkgeïnjekteerdmet
100ngn-nonaanenuitgeblazenbij25C.Devolgenderesultaten,uitge3
druktinintegratorresponsies/10,werdenhierbijverkregen;19DIAexperimentenleverdeneengemiddeldpiekoppervlakvan 1013 +_ 113,4PTAanalysesmetaemiwatergaven 1018+23en3PTA-experimentenmetslootwaterhadden981 +_98alsresultaat.
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Degegevenstandaarddeviaties zijnteruggerekend naarenkelvoudigeanalyses.Aandehandvaneent-testkanwordengekonkludeerddatdeverschillennietsignifikantzijn.Deresultatenzijnreproduceerbaarbinnen 10%,hetgeenacceptabelisvoorhetlageng/kgniveau.

Ing«10"l
Figuur6.Oppervlaktevanden-nonaan-piek tegendegeïnjekteerde
hoeveelheid,bijzowelDIA-alsPTA-experimenten
Vervolgensisonderzochtofhetindetheoretischeafleidingverondersteldeevenwichttussenhetdoorgeblazenstikstofgasendeoplossing,
inderdaadbijbenaderingideaalisbij25C.Hiertoeisgedurende20
minuteneengasstroomvan30ml/mindoorde900mldemiwatergestuurd,
waarinvanelkeonderzochtestofongeveer 100ngwasopgelost.Berekende-enexperimenteelvastgestelderecoveriesstaanindekolommen5en
6vantabel2.Deverschillenliggenrondde 10%enwijzeninderichtingvaneennauwelijks signifikanteafwijkingvanhomogeniteittussen
devloeistofendampfasealsgevolgvanhetdynamischetransportvan
deopgelostestoffen.Ditbetekentdathetuitblaasprocesonderwelhaastidealeomstandighedenplaatsvindt.DerecoveriesvoordestandaardenmetrelatiefkleineHenry-coëfficiëntenzijnlaag.Zoalsuit
vergelijking (6)valtafteleiden,ishetlatentoenemenvandeuitblaastijd geeneffektiefmiddel.Zozouvoorbijvoorbeeldbenzeen 191
doorblaasgasnodigzijnomeenrecoverievan99%tebereiken.Hoewel
onderzoekers dergelijkevoluminahebbengebruikt,ishetnietaante
bevelenvooronsopenpurge-and-trapsysteem,vanwegehetgevaarvan
doorbraakbijdetenaxkolomvandevluchtigere stoffen.EenalternatiefishetvergrotenvandeHenry-coëfficiëntH.Toevoegingvanzout
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aandeoplossingblijktslechtseenzeergeringeffekttehebben2,terwijldeinvloedvandepHgeeninvloedzalhebbenopdeonderzochte
stoffen.DegroottevanHzalechteraanzienlijktoenemenmetdetemperatuurvandeoplossing.Uitgaandevandeexcessvrijeenergievoor
oplossingenvanbijvoorbeeld benzeeninwater kanwordenafgeleiddat
deafnamevany°°m et toenemendetemperatuur (-0,8%/°C)veelkleineris
dandetoenamevanP (circa5%/°C).
Gebruikmakendvandezegegevensenlnp =4,78kanwordenafgeleid
datInH= 12,76voorbenzeenbij85C.

Tabel2.LiteratuurwaardesvoordampspanningP vandeopgelostestoffen,aktiviteitscoëfficiënteninwaterv.00,Henry-coëfficiëni,w

tenHi,wenberekende-enexperimenteelbepaalderecoveriesY
bij25C (inleidendeexperimenten)
00

Opgelostestof

In p ^

InH.*

InY- *

1,W

'l,W

(ref.10)

Y**(%)
calc.

Y+sY(%)

(ref.9)

n-Alkanen:
Heptaan

1.81

14.46

Octaan

0.63

16.08

16.27

100

95+9
92+3

16.71

100

11

Nonaan

-0.56

17.55

16.99

100

Decaan

-1.74

18.8811

17.14

100

86+5

-4.15

21.70

11

17.55

100

94+2

Benzeen

2.45

7.79

10.33

14

19+31

Tolueen

1.34

9.17

10.51

16

24+6

Ethylbenzeen

0.24

10.49

10.73

20

24+3

O-Xyleen

-0.13

10.44

10.31

13

22+7

Mesityleen

-1.11

11.85

10.74

20

29+3

Doderaan

100

Alkylbenzenen:

Gechloreerdeethenen:
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen

2.29

8.8011

11.09

27

0.91

11

11.35

33

10.44

O

*P enHhebbendedimensieskPa;Y-

oo

—1

=X.

(sat.)>2500.
i,w i,w
—
**TheoretischewaardesvoorYzijnberekendmetformule(6),
waarbijuitisgegaanvan:F*t=600ml,Vg=50mlenNw=50molen.
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Wordtdeoplossinguitgeblazenmeteenstikstofgasstroomvan30ml/
mingedurende 1uur,dankanwordenafgeleiddatderecoverievoorbenzeen98%is.Bijdezehogetemperatuurmoetdeverwarmdeglazenverbindingsbuis tussenuitblaasvatentenaxkolomwordenvervangendooreen
metkraanwatergekoeldekoeler.Dittervoorkomingvanhetverkleinen
vandedoorbraakvolûmesvoordevluchtigerverontreinigingentoteen
onaanvaardbaarniveaudoorgrotehoeveelhedenwaterdampopdetenax.
Deuiteindelijk resultaten,verkregentijdenseenperiodevanongeveer
zesmaanden,staanweergegevenintabel3.

Tabel3. Relatieveretentietydena,recoveriesYvoorverschillende
oplossingenindemiwater (A),onvoorbewerktslootwater(B)
eneenwater-grondsuspensie (C),waarbijvanelkestandaard
ongeveer 100ngwasopgelost.Degegevenwaardes zijngemiddeldenvann-analyses.Voorexperimentele omstandigheden
wordtverwezennaarTabel1

Opgelostestoffen

Code

a+s

Y +sY(%)
— a

n-36

A

B

C

n-6

n

n=3

N-Alkanen:
Heptaan

1

0.633 + 0.015

100 + 11

95+

12

82+

7

Octaan

2

0.822 + 0.006

105 +

99+

10

74+

5

Nonaan (i.s.*)

3

1.000

100

64+

1

Decaan

4

1.166 + 0.006

101 +

9

103+

9

38+

7

Undecaan

5

1.322 + 0.012

101 + 11

109+

3

20+

5

Dodecaan

6

1.472 + 0.013

104 + 19

116+

14

Tridecaan

7

1.610 + 0.014

99 + 12

105+

14

Benzeen

8

0.536 + 0.015

94 + 22

111+

12

52+

4

Tolueen

9

0.732 + 0.014

107 + 23

96+

14

122+

7

Ethylbenzeen

10

0.906 + 0.006

90 +

4

96+

2

76+

5

0-Xyleen

11

0.921 + 0.003

100 +

7

104+

6

104+

10

Mesithyleen

12

1.095 + 0.005

101 +

6

107+

10

75+

5

9

100

Alkylbenzenen:

Gechloreerdeethenen

n=12

n=3

n=1

n=3

Trichlooretheen

13

0.608 + 0.011

80 + 13

73

60+

3

Tetrachloorecheen

14

0.815 + 0.008

92 + 19

87

68+

6

*Deabsoluteretentietijdvann-nonaan is37,9_+1,1min.Hetwas
mogelijkn-nonaankwantitatief tebepalenuitdemi-enslootwater.
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Deresultaten leidentotdevolgendeopmerkingen.
Dereproduceerbaarheidvanderelatieveretentietijdenaistoereikend
vooridentificatievandepiekenmetuitzonderingvann-octaanen
tetrachiooretheen,hoewelderesolutievoldoendewasvoorberekening
vandepiekoppervlaktesvandezetweestoffen.Voordeonderzochte
n-alkanen,benzeenenalkylbenzenenzijnde (relatieve)recoveries
voorzoweldemiwateralsslootwaterexperimenten,bevredigend.Voor
trichlooretheenisderecoverienietvolledig.Degemiddeldeafwijkingvooreenenkelvoudigeanalyseisongeveer 12%enditisruimschootsacceptabelvooranalysesvanoppervlaktewatermetverontreinigingeninhetng/kggebied.UitgaandevanHenry-coëfficiënten
getabelleerddoorMayenShiu 10 » 11 kanwordenverwachtdatvooreicosaanenhogeren-alkanen lagerecoveries zullenwordengevonden.Ditis
inovereenstemmingmetderesultatenvanCurvers e s . 1 6 . n-Alkanenmet
meerdan 14koolstofatomenkunnennietbinneneenredelijktijdsbestek
kwantitatief uitwaterwordengeblazen.Ditkanwellichtwordentoegeschrevenaantrosvorming (coiling)vandeapolairekoolstofketen,
waardoordeaktiviteitscoëfficiëntminder sneltoeneemtmettoenemende
lengtevand°koolstofketendanbijkortereketens.

Voordemetstandaardengeïnjekteerdewater-grondsuspensies,zijn
lagerecoveriesgevonden.Hierbijmoetenderesultatenvantolueenen
o-xyleenbuitenbeschouwingwordengelaten,daarwasaangetoonddat
hetgrondmonstersporenvandezeverontreinigingenbevatte.Delogarithmevandegeadsorbeerde frakties (d.w.z. 1-y/100)blijkeneen
lineairverband tegevenmethetaantalkoolstofatomenbijdeserie
n-alkanen.Ditduidtopsterkeadsorptieaanenlangzamedesorptievan
hethumeuzemateriaal indegrond.Deteverwachtenassociatiekomplexen
tussenhetinslootwateropgelostehumeuzemateriaalendeopgeloste
standaardenmoetveelminderstabielzijn,daarbijdezeexperimenten
kwantitatieverecoveries zijnverkregenvoordealkanenenalkylbenzenen.DaarverwachtmagwordendatookbijanderegrondmonstersderesultatenvanPTA-experimentensterk zullenwordenbeïnvloeddoorhetorganischekoolstofgehaltevandegrond,kanwordengekonkludeerddatde
purge-and-trap technieknietgeschiktisvoorkwantitatievebepalingen
vanverontreinigingeningrond.
Voorzowelslootwateralswater-grond suspensiesiseenchromatoeram
opgenomeninfiguur5drespektievelijk5e.
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Uitchroraatogram5eblijktduidelijkdatindentifikatievandestandaardendieindewater-grond suspensiezijngeïnjekteerd,welmogelijkis.
Uitblazenvaninwateropgelosteverontreinigingenmetbehulpvan
depurge-and-trapmethodeonderdekondities zoalsvermeldintabel1,
blijktmogelijktezijnvoorstoffenmeteenHenry-coëfficiëntgelijk
aanofgroterdandievanbenzeen.
UitdedoorMackayandShiu 10 » 11 getabelleerdewaardeskanditvoor
devolgendeklassenvanstoffenwordenverwacht:alkanen (meteenaantalkoolstofatomenn _f,14,zietekst),alkylcyclopentanenen-cyclohexanen,alkenenenalkynen,alkylbenzeneneneenaantalgehalogeneerdealkanenenalkenen.
Gechloreerdebenzenen,polycyclischekoolwaterstoffen,organochloor
enorganofosfor insecticideskunnenechternietmetdeontwikkelde
purge-and-trapmethode wordenuitgeblazen.Dezekonklusieistevens
eenindikatievoordestoffendiemogelijkalsinternestandaardwordengekozen,nadatisvastgesteldwelkeverontreinigingenhetwater
bevat.
Deonderzochtealkanenenalkylbenzenenkunnen,indienwenselijk,
alsinternestandaardwordengebruikt.BijgebruikvaneenFIDzijn
dedetektielimietenvoordealkanenenalkylbenzenenrespektievelijk
1en5ng/kg,Hierbijisvanwegepraktischeredenenuitgegaanvaneen
faktor 10voordesignaal-ruisverhouding.Zoalsuitfiguur6blijkt,
ishetookmogelijk400ngnonaan/kgkwantitatief tebepalen.
Vooralsnog zijnervoordeoverigeonderzochtestandaardengeen
aanwijzingen,datanalysevandergelijkehogekoncentratieseennegatiefeffektopderecoverieszalhebben19.
Gebruikvanwatermonstersmeteenvolumevan 100mlzalinveelgevallenvoldoenenis,methetoogopeenreduktievandebenodigdeuitblaastijd,zelfsaantebevelen.
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6.CONCLUSIES

Metdeoff-linepurge-and-trapmethodekunnenopeenvoudigeengoedkopewijzesporenapolaireverontreinigingeninoppervlaktewaterworden
bepaald.Terverbeteringvandebetrouwbaarheid,precisie-enanalysetijd,moetwordenuitgeblazenbijeentemperatuurvan85Cenishet
gebruikvaneeninternestandaard aantebevelen.Demethodegeeftbetrouwbareresultatenmeteenfoutvanongeveer 12%inhetlageng/kg
gebied.Wordenverschillendeuitblaasvatenentenaxkolommentegelijkertijdgebruikt,dankandeanalysetijdpermonsterwordengerduceerd
totdeanalysetijdvandeGC (circa2uur).Deontwikkeldemethode
wordtdaarmeegeschiktvoorseriebepalingen.Depurge-and-trapmethode
iswelgeschiktvooroppervlaktewater,maarnietvoorhetbepalenvan
verontreinigingeningrondmonsters,vanwegeongunstigekinetischeeffektenbijdedesorptievandeindegrondaanwezigeorganischestof
(humus).

IsdeHenry-coëfficiëntvandetebepalenstofbijdetemperatuur
waarbijuitblazenplaatsvindtbekend,dankanderecoveriemetdepurgeand-trap techniekmetvoldoendenauwkeurigheidwordenvoorspeld.
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