Eenvoudige rekenmethoden voor uitwisselfronten
bijkunstmatige infiltratie

Inleiding
In een recent artikel geeft Stuyfzand
[1989] voorspellingen over de waterkwaliteitsveranderingen die optreden bij
de injectie van gezuiverd Rijnwater in de
ondergrond van de duinen. De voorspellingen worden met eenvoudige
berekeningen gedaan, hetgeen bijzonder
is omdat men tegenwoordig voor de
complexe reacties die optreden tussen
water en aquifer-sediment, gewoonlijk
naar bijna even complexe computer-
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tot nu toe als te complex beschouwd voor
analytische oplossing [Valocchi, 1984].

Samenvatting
Er worden enkele eenvoudige
formules gegeven waarmee de
uitwisselreacties kunnen worden
beschreven die optreden bij injectie
van 'vreemd' water in een aquifer.
Concentraties in plateau-zones,
lengtes van plateaux, en kwalitatief
inzicht in het verloop van de
concentraties tussen plateaux kan
snel worden verkregen.

1. Ionchromatografie bij injectie in
een aquifer: The Valocchi-case
Valocchi elal. [1981] injecteerden zoet
water in een brak water aquifer met hoge
uitwisselcapaciteit. In observatie-putten
werd een curieus patroon gevonden,
waarbij bijvoorbeeld Ca-concentraties
werden gemeten die lager waren dan de
concentraties in grondwater, maar ook
lager dan in het geïnjecteerde water
(afb. 1). De concentraties komen in
principe tot stand via een scheidingsproces dat ook in ionchromatografiekolommen speelt. Na en Mg worden
afgestaan door het sediment, Ca wordt
opgenomen. De hoeveelheden zijn
eenvoudig uit te rekenen uit de begin- en
eind-watersamenstellingen, de kationuitwisselcapaciteit, en de uitwisselconstanten. De uitwisseling van Na en Ca
wordt beschreven met de volgende
formule:
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modellen grijpt [Appelo, 1985; Grove en
Stollenwerk, 1988; Engesgaard en
Christensen, 1988].Misschien is de door
Stuyfzand gevolgde werkwijze daarom wat
al te simpel. Het is inderdaad mogelijk om
met enige rekeninspanning nog meer
informatie te verkrijgen, met name over
de ionenuitwisseling en de frontverplaatsing die optreedt bij de injectie.
Bij veranderingen in watersamenstelling
treedt ionenuitwisseling op tussen aquifersediment en 'nieuw' water. De reacties
kunnen beschreven worden op grond van
een massabalans, op grond van plateauconcentraties die zich frontsgewijs met
'karakteristieke' snelheden door de aquifer
voortbewegen, en op grond van concentratie-veranderingen die in het front
optreden. De principes zijn beschreven
door Sillén [1951], Helfferich en Klein
[1970], en Valocchi etal.[1981]. Hier
zullen enkele eenvoudige rekenmogelijkheden worden getoetst aan de veldgegevens van Valocchi etal.[1981], die
door velen [Valocchi etal; Cederberg et
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'/2 Ca2+ + Na-X •*-—*• 1/2 Ca-X 2 + Na+ (1)
met een evenwichtsconstante:

,r~s

Aß). 1- Verloop van deCa-enMg-concentratics bij
injectie ranzoetwaterineen brak water aquifer:
waarnemingspul S23. Gestippelde lijn: hierberekend.
Gegevens van Valocchi il al. [1981].
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Som van de fracties T /?: =
i=i,i,k.

waarin:
(i-Xzi) = hoeveelheid op uitwisselaar, in
eq.(1poriënwater)-',
CEC = uitwisselcapaciteit van het
sediment, in eq.(1poriënwater) 1 ,
en:
Z ßi

(1)

1.

Tabel I geeft de formules voor een meercomponenten systeem. Met behulp hiervan is het mogelijk om met een bekende

(2)
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TABEL II - Samenstellingvan hetuitwisselcomplex van de Valocchi etal. aquifer,
berekend met de formules uittabelI.(Getallen in mmol.H).
Gaines & Thomas; concentraties

en de hoeveelheid uitwisselbaar (i-X,,!, in eq.1 ':
'i-X,,' =/j: -CEC, eq.T'
lading van ioni
activiteit in water, moles,(kg HiO)"'
activiteit op uitwisselaar
equivalent-fractie op uitwisselaar.

K.Ug'Na = 1,84;
iv,;, Na = 2,45;
CEC 750meq.1T
Sediment

Water

Notatie:
zi =
[i] =
[i-X] =
/?j =

(3)

1;alle fracties uitdrukken in ßt van (2) geeft ß

(//^"•lil-tKj/i — = 1

I

Er zijn een aantal conventies om de
activiteit op de uitwisselaar uit te drukken
[Bolt, 1982]. De Gaines en Thomasconventie gebruikt de equivalent fractie:
[i-Xzi] = ßi = (i-Xzi) / CEC

al, 1985; Van Ommen, 1985; Charbeneau,
1988] zijn gebruikt om computer-modellen op te 'valideren'. De combinatie van
transport met heterovalente uitwisseling
die bij deze veldproef plaatsvond, werd

— • 1/zi-i-X,; + 1/zj -j

(2)

[Ca2+] •s [Na-X]

waarin:
[i] = activiteit in oplossing (molaliteil,
mol. (kgH 2 ())-'),
[i-X]= activiteit op uitwisselaar, een fractie.
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TABEL 1 - Formules omsamenstelling van heluitwisselcomplex uitte rekenen.
Uitwisselinggeschreven volgens Games & Thomas-conventie.
1/zi •i + 1/zj •j-Xzi

[Na+] [Ca-X 2 ]-5

K,

Na
Mg
Ca

oorspr.

inj.

begin

eind

DIF

86,5
18,2
11,1

9,4
,5
2,1

161
142
153

56
41
306

+ 104
+ 101
- 153

H 2 Ü (23) 1990,nr. 6
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TABEL III - Plateauconcentraties en-lengtes, zoetwaterinbrakwateraquifer. Gehaltes in mmol.lt
Plateau

Na

Mg

86,3

0, water
sediment

160,60

18,2
141,59

Ca
11,1
153,11

1, water
sediment

13,28
160,60

,43
141,59

,26
153,11

2, water
sediment

9,47
64,18

1,67
173,00

0,92
169,61

3, water
sediment

9,4
56,35

,5
40,55

2,13
306,27

Psiipv

Details

260

25,3

6.843
vgl. 6a+b
36.275

113,2

inj. waler

pv = poriënvolumes

watersamenstelling, en bekende evenwichtsconstantes en CEC, de hoeveelheid
uitwisselbare ionen uit te rekenen.
Door dit te doen voor de oorspronkelijke
grondwatersamenstelling, en voor het
geïnjecteerde water, kan bepaald worden
in welke hoeveelheden de uitwisselbare
ionen aangepast moeten worden om het
sediment in evenwicht te brengen met het
geïnjecteerde water (massabalans). Voor
homovalente (onderling gelijkwaardige
ionen kan uitgerekend worden hoe deze
aanpassing verloopt, en kunnen concentraties uitgerekend worden voor het
dispersie-loze geval [Helfferich en Klein,
1970). Voor een heterovalent systeem met
meer dan 2 componenten kan dat ook,
mits de aanpassing getrapt verloopt, dus
met scherpe fronten. In het volgende
zullen we dat uitvoeren voor de injectieproef van Valocchi etal.[1981].
1.1. Massabalans
In tabel II zijn de hoeveelheden Na+,
Mg 2 + en Ca 2+ gegeven die uitwisselbaar in
het sediment aanwezig zijn in evenwicht
met het oorspronkelijke grondwater en
met het geïnjecteerde water. Natrium en
Magnesium moeten worden uitgewisseld
tegen Calcium uit het geïnjecteerde water.
De evenwichtsconstanten zijn genomen
uit het artikel van Valocchi etal. [1981].
Uit de waarden van de uitwisselconstanten
K;;Na valt de bindingsterkte van het sediment op te maken: voor Ca > Mg > Na.
De aanpassing van het uitwisselcomplex
gaat getrapt, waarbij Ca de Mg verdrijft,
terwijl Mg op zijn beurt weer de Na uit
het uitwisselcomplex drijft. Vanwege de
bindingsterkte Ca > Mg >Na, ontstaan er
3 vaste concentratie-niveaus (zogenaamde
'plateaux') die gescheiden worden door
scherpe fronten (zie afb. 2). Hierbij dient
opgemerkt te worden dat de argumentatie
chemisch-intuïtief is. Voor een heterovalent systeem met meer dan 2 ionen
zijn geen algemene wiskundige
vergelijkingen bekend die de scherpe
fronten kunnen voorspellen [Van Veldhuizen, pers. med.]; controle achteraf dient
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Afb. 3 - Hetverloop ran deuilvcisscl-isolhcrm bepaalt
ofeen frontziehverbreed:, ofopscherpendis.Inprincipe
valtditafteleiden uildehelling van de isotherm.
Afb. 2 -Schematisch beeldvan deontwikkelingvan 3 platt
indeinjectie-proefDanValocchi elal. [1981].

(4)

waarbij:
A(i-Xzi) = door sediment opgenomen
hoeveelheid, in eq.(1poriënwater)-'
Ac
= verschil-concentratie in water,
in eq.l-i.
Wanneer de plateau-concentraties uitgerekend kunnen worden, kan tevens bepaald
worden hoe lang een plateau zal zijn.
1.3. Plateau-concentraties
Uit tabel II valt te lezen dat de uitwisselbare ionen, omgerekend naar concentratie
'auxmei verschillende concentratiesgeadsorbeerde ionen

Distance along flowtube—
Equivalent fraction
on
Exchanger

1

Cl doorbr.
verdunning,
(vgl. 5)

De retardatie-factor geeft aan hoeveel
langzamer dan water een ion loopt dat
geadsorbeerd wordt. Bij een opscherpend
front is Kd voor lage concentraties groter
dan voor hoge concentraties, zodat lage
concentraties die door dispersie dreigen
vooruit te gaan lopen onmiddellijk worden
gearresteerd (zie afb. 3). De uitwisselisotherm moet voor een opscherpend
front convex van vorm zijn, ofwel Kj/j > 1.
De retardatie geeft ook aan hoe vaak een
poriënvolume moet worden doorgespoeld
met water voordat het sediment in evenwicht is met het water. Dit werd de
Psi-conditie genoemd door Sillén [1951].
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dus aan te geven of de aanname van een
scherp front reëel was.
1.2. Fronten die deplateaux verbinden
De helling van een uitwisselfront van
2 ionen kan men in het dispersie-loze
geval uitrekenen uit de vorm van de
uitwissel-isotherm (zie afb. 3).
Sillén [1951] heeft hiervoor de basisvergelijkingen afgeleid. De principes zijn
gelijk aan de retardatie-factor:
R = 1+ Kd
waarin:
R = retardatie-factor
Kj = distributie-coëfficiënt, (mol.1-1 in
sediment)/(mol.l-' poriënwater.

N a -X

t

( ' 2 — intermediate-.,1,

— initial - — plateau

in het poriënwater, beduidend groter in
aantal zijn dan de ionen in het geïnjecteerde water. Dit betekent dat de samenstelling van het geïnjecteerde water zich al
na korte afstand heeft aangepast aan het
uitwisselcomplex van het sediment (dat in
evenwicht is met brak water). In het begin
treedt dus alleen verdunning op; de
samenstelling kan worden uitgerekend
met de formules van tabel I, die worden
omgeschreven naar concentratie in het
water als onbekende parameter. In het
geval van uitwisseling van ionen met
gelijke lading, zou dat verdunningseffect
direct merkbaar zijn geweest. Door de
gecombineerde aanwezigheid van Na
(eenwaardig) en Ca+ Mg (tweewaardig),
veranderen de verhoudingen onderling
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ook. In dit geval zijn de concentraties uit
te rekenen uit:
Na+ + 2 •(Mg2-t + Ca2+) = 14.66 E-3 (5)
waarbij de rechterzijde van de vergelijking
de totaal-concentratie in het geïnjecteerde
water (eq.H) voorstelt. De concentraties
zijn uit te drukken in één ion met behulp
van vergelijking 2 uit tabel I. De Na+concentratie, uitgedrukt als Ca 2+ -concentratie wordt:
(Ca2+)-5 . [Na-X] • K(;ü/Na
Na+ =
[Ca-X 2 ]5
waarin [i-X] volgt uit de samenstelling van
het voorgaande, verdreven water als
gegeven in tabel II. We vinden zo:
0.818 V Ca + 2 Ca (1.64 + 1) = 14.66 E-3,
en hieruit concentraties zoals aangegeven
in tabel III (eerste plateau). De lengte van
het eerste en tweede plateau, en concentraties in het tweede plateau van water en
uitwisselaar geven 2 + 2*3 = 8 onbekenden. Hiervoor hebben we 8 vergelijkingen, namelijk 6 vergelijkingen voor
3 ionen in 2 plateaux vanwege relatie (4):

PsL

(i-XsiVi - ( i - X A

(6a)

((Ön-l - (Ön) ' Z I

(6b)

Oplossen van de vergelijkingen* levert de
concentraties op die vermeld zijn in tabel
III. De Fsi's zijn, zoals boven vermeld,
identiek mei aantal poriënvolumes die
door het sediment moeten worden
gespoeld om de concentraties in het
sediment aan te passen. In put S23
afb. 1 !brak het Cl-front door na 260 m 3 ;
een Psi-front wordt dus gevonden na
260*Psin m ' injecteren. De gevonden
plateaux, en plateau-lengten zijn aangegeven in afb. 1; met uitzondering van de
hellingen tussen de plateaux is er een
goede overeenkomst te zien met de
uilkomsten van computer-simulatie.
Controle achteraf van het al dan niet
scherp zijn van de fronten kan gebeuren
door te zien hoe de aanpassing van het
uitwisselcomplex verloopt. Bij het front
naar het tweede plateau wordt Na uit het
uitwisselcomplex verdreven door Mg en
* Bijvoorbeeld met Hureka van Borland.

2. Dispersie in het front
Het is mogelijk om eenvoudig aan te
geven hoe het conservatieve front eruit
ziet als de dispersiviteit bekend is,
aannemende dat de dispersie leidt tot
een Causs-verdeling van de concentraties
mei een variantie:
er2 = 2 D t

(7)

waarin:
ff2= variantie van de Gauss-verdeling
D = hydrodynamische dispersiecoëfficiënt (m2-S"0
t = tijd (s).
Wanneer de dispersie-coëfficiënt weergegeven kan worden als
l) = «v,
waarin:
a = dispersiviteit (m)
v = poriënwater stroomsnelheid,
wordt vergelijking 7:
u- = 2 «v t = 2 a x

met:
(-Xzi)n = uitwisselbaar i in n dl ' plateau
(eq.H)
(i)
= concentratie in water in n de
plateau (mol.1 ')
zi
= lading van ion i
i
= Na+, Mg 2 + , en Ca24
n
=2,3.
En de drie ionen zijn gekoppeld door
2 evenwichtsvergelijkingen uit
tabel 1

een klein beetje Ca. De uitwisselconstante
Kms na > 1doel hier een scherp front ontstaan. Eenzelfde argument valt op te stellen voor het front naar het derde plateau,
waar Mg wordt vervangen door Ca.

(7a)

mei x = afgelegde weg (m).
Voor de put S23 kunnen we uitrekenen,
met een dispersiviteit van 5 m, na 16 m
stroming: a = V (2 • 5 • 16) = 12,65 m.
Ofwel, uilgedruki in poriënvolumes, a =
12,65/16 = 0,8. Dit betekent dal - en +
34% (is - en + o) van de concentraties
rond het middelpunt worden bereikt na
0,2 resp. 1,8 maal injecteren van een
poriënvolume. Deze punten zijn aangegeven in atb. 1,voor de Ca-afname
naar het eersie plateau.
3. Conclusies
Met enkele simpele formules is hei
mogelijk om de uitwisseling tussen
sediment en 'vreemd' injectie-water uil te
rekenen. Bij opscherpende fronten zijn
plateau-concentraties en -lengtes uit te
rekenen, zonder dat daarvoor computermodellen nodig zijn. De 'validatie' is mei
de gegevens van Yalocchi etal. [1981]
gepleegd, zoals dat ook voor veel
numerieke modellen klassiekerwijs is
gedaan. Het is duidelijk dat dergelijke
simpele rekentechnieken met name voor
injecties in aquifers een grote waarde
hebben, omdat de feitelijke gegevens zo
moeilijk zijn te verkrijgen, en ruimtelijke
variatie daarom veelal niet precies gevolgd
kan worden.
Injectie van Rijn-water in een brak-water
duin-aquifer zoals dat globaal is beschreven door Sluyfzand [1989] geeft in

principe dezelfde uitwisselprocessen als
hier aangegeven. Voor injectie in de
duinen, met een CEC van ca. 50 meq.1',
zijn de ie verwachten Fsi's ca. 15 maal
lager dan voor de aquifer die Yalocchi et
al.beschreven. Het eerste front heeft dan
Psi| = 2, hei tweede front heeft Psi2 = 7.
Ofwel, na 1+2 = 3 poriënvolumes treedt
een verandering in concentraties op als
gevolg van ionchromatografie (vooral Mg
neemt dan toe), en na 3+7 = 10 poriënvolumes wordt ongeveer de uitgangsconcentratie bereikt wat betreft de uitwisselbare kationen. Hierbij hebben we
nog geen rekening gehouden met kalkoplossen, dat de hoeveelheid beschikbaar
Ca doet toenemen, en de evenwichisinstelling versnelt.
4. Verantwoording
Dit artikel werd geschreven tijdens een
verblijf aan de Technische Universiteit
van Denemarken. Van het commentaar op
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