Hydrochemische onderzoeksmethoden teranalyse van
grondwaterstroming, deel 1
Voordracht van 4 november 1987voorde cursus 'Grondwaterwinning en kunstmatige aanvulling van grondwater' vande Stichting Postacademiale Vorming Gezondheidstechniek

I. Inleiding
In navolging van onder andere Krul [1933]
en Edmunds [1981], citeer ook ik de in het
jaar 74 voor Christus door Plinius geformuleerde eerste wet van de geohydrochemie:
'Tales sunt aquae quales terrae per quas
fluimt', vrij vertaald 'de samenstelling van
water weerspiegelt het materiaal waarmee
het in contact treedt'. De tweede wet zou
kunnen luiden: 'Dat materiaal neemt en
passant ook kenmerken van het water over
en zal vooral daardoor elke externe
kwaliteitsverandering van circulerend water
ten koste van zichzelf trachten op te heffen.

P.J. STUYFZAND
KIWA NV.
Afdeling Winning & Bodem
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De eerste wet helpt de hydroloog aan
natuurlijke tracers van water, die het
mogelijk maken de herkomst ervan vast te
stellen of stroombanen te visualiseren.
De tweede wet verschaft hem een sleutel tot
het hydrologisch verleden inde vorm van het
verschijnsel kationuitwisseling.
Daarnaast kan de hydrochemie nog behulpzaam zijn bij o.a.:
a. het dateren vangrondwateren niet alleen
door middel van de bekende natuurlijke
radionucliden tritium en koolstof-14;
b. het vaststellen van menging in een
reservoir; en
e. het opstellen van een waterbalans.
Voorbeelden uit eigen land zullen in
paragraaf 3 t/m 7illustreren hoe de

Samenvatting
De hydrochemie kan de hydroloog helpen bij deanalyse van grondwaterstroming,
indien inhetvaandel staat 'beter eenbetrouwbare analysedantien dubieuzen, indien de
zich snel ophopende gegevens zinvolverwerkt worden en hydrochemische uitspraken
ook hydrologisch getoetst worden.
In het eerste deel van dit artikel worden richtlijnen gegeven voor een goede technische
uitvoering van hydrochemisch onderzoek. De volgende aspecten krijgen daarbij
aandacht: de preventie van bemonsteringsfouten, de samenstelling vaneen zinvol
analysepakket, de controle en aanvulling van wateranalyses, de classificatie van watertypen, de correctie van Na, K,Ca, Mgen S0 4 -eoncentratiesvoor een bijdrage vanzeeof rivierzout en de indirecte bepaling van het redox niveau met behulp van de redoxgevoelige hoofdcomponenten van water, namelijk 0 2 , N 0 3 , S 0 4 (en H 2 S), Fe,Mn en
CH 4 tezamen.
Het tweede deel,dat zalverschijnen ineen volgend nummer vandit blad,illustreert het
nut van hydrochemisch onderzoek met voorbeelden uit Nederland.

hydrochemie het hydrologische onderzoek
naar grondwaterstroming ondersteunt. In dit
kader wordt niet gerept over de dosering van
tracers, omdat de bestudeerde grondwatersystemen hiervoor in het algemeen te
volumineus en de verblijftijden te lang zijn.
Maar nu eerst aandacht voor een goede
technische uitvoeringvan hydrochemisch
onderzoek aan grondwater, een veelal
verwaarloosd facet.
2. Algemene technische uitvoering
2.1. Bemonstering
De belangrijkste problemen bij bemonstering
van grondwater viadeinNederland gangbare
peil- en minifilters in ongeconsolideerde
sedimenten, zijn in tabel I bijeengezet.
Tevens vermeld hierin zijn wijze(n) van
detectie van het probleem, de gevolgen voor
de watersamenstelling en de preventie van
zowel het probleem alsde gevolgen.
De lange lijst problemen geeft aan. dat de
kans op een totaal niet representatief water-

monster groot is,indien preventieve
maatregelen uitblijven. Verschillende
vormen van funeste lekkage of kortsluitstroming zijn geïllustreerd in afb. 1.
Voor meer details omtrent de tot dusver
aangehaalde problematiek zijverwezen naar
Stuyfzand [1983a].
Pompputten met hun langere filtersengrotere
diameters, stellen ons voor extra problemen:
1. instationariteit rond de put c.q. het hele
puttenveld, hetgeen noopt tot langdurige
afpomping in een bedrijfsnormale schakeling
van het hele puttenveld; en
2. een progressieve verstopping, diezich
uiten kan ineen andere mengverhoudingvan
opgepompte watersoortenen/of het ontstaan
van anaerobic
Verhuisde en onverbuisde waarnemings- of
pompputten in vast gesteente geven nog als
verdere complicatie, dat een hiermede
verkregen watermonster een onbekend
mengsel vormt van water enerzijds uit de

Afb. I - Zeven verschillende vormen vanlekkage e.q. kortsluitstroming in waarnemingsputten. met een voorbeeld vandeteetie.
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stijghoogte
Najaarlijkse schoonpomping
neemt stijghoogte langzaam toe
door verdringing vanhet zwaardere zoute water Fitter is met
verstopt !
• electrtsch geleidmgsvermooen
Tijdens afpampmg ter verversing wordt eerst mgeiekt
zoetwater verwijderd en verschijnt daarna het zoute
water

afpompmgsduur-

A = telang filter:
B = mislukte kleiafdichting;
C = grindomstorting infijner medium;
D = lekkende koppelingen vanstijgbuizen;
E - afpompingskegeltrekt bovenste laag
naar grotere diepte;
F = vollopen beschermkokerwaarnemingsput met
opgepompt water;
G inzijgingafgepompt water en stroming
naar ondiep filter.
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TABEL I- - Problemen, hun gevolgen enpreventie bijbemonstering

'vangrondwater viawaarnemingsputten inongeconsolideerde sedimenten.

Probleem

Preventie

aard

detectie

gevolgen

probleem

gevolgen

invasie boorwerkwater
in nieuwe putten

analyse boorwerkwater en kwal.verloop opgepompt grondwater

• analyse boorwerkwater
i.p.v, grondwater
• kationuitwisseling
• redox-reacties

geen boorwerkwater bij boren
(droogpulsert of drukken)

wachten en periodiek
schoonpompen

analyse ingelekt water

waterdichte fitting

te hoge of te lage concentraties

keuze van inert materiaal
m.b.t. problematiek

langdurig verversen
met hoog debiet
schoonpompen en korte contacttijd door hoog debiet
juiste monsterconservering.
veldmeting en vermijden
van vacuum

lekkage stijgleiding
interactie met filter + stijgleiding en pompsysteem

lab-proeven

extractie uit eigen milieu

bellen-nevel, anderskwal.verloop meten in open vat
in veld

1

watertroebeling,
anders filtreren en
filter onderzoeken

1

aanwezigheid
niet-opgeloste stoffen

ontgassing(C0 2 ,THM)
0 2 -toetreding
temperatuursverandering
1
toetreding atm. stof

•
•
•
•

1
1

onderdruk houden
atm. contact uitsluiten
isolatie
atm.contact uitsluiten

storing bij analyse
goede filterconstructie van put
oplossen bijaanzuren ter conservering
' hogere cone, van overgangselementen (colloïden)
1

1

menging van
watersoorten
ondergronds

1

inconsistente analyses
(0 2 -Fe, NCVCH 4 , 3 H- I 4 C)
neerslagFe(OH)-,, CaCO,

korte filterlengte
en geringe verversing

langdurig schoonpompen
en filtratie in veld
over 0,45 u,m
• onmogelijk
• juiste monsterconservering

A = vergelijk relaties diepte-kwaliteit en diepte-stijghoogte met kwaliteits- en stijghoogteverloop tijdens afpomping

TABEL 11 — Chemische analyses vannut voor deontrafeling vangrondwaterstromingsstelsels, met motivatie, praktische informatie en concentratieniveaus normaal
voor vijf uiteenlopende watersoorten.
Typische concentraties

Gangbare

Parameter

Eenheid

analytische
dupliceerbaarheid

kosten
analyse
(Hfl)

volume
monster
(CC)

doel
van
analyse

regenwater
a

duinwater
p-

Maas
Y

Rijn
6

Oceaan

4.42
47
10
3,9
6,4
0
3,2
0,03

7,5
480
10,5
30
2
304
< 0.5
0.95

7,7
506
12.3
54
57
161
15.2
0.98

7,7
807
12,8
151
71
155
17,0
1,16

8.2
52.000
25
19.805
2.775
145
0,3
0,06

22

18.2
2,5
90
6
1.4
1.42
0.21
<1
43

33.4
5.1
64.6
7.4
0,82
0,82
0.12
<1
7,3

83.1
6.2
77.8
11.6
0.85
<0,01
0.05
<1
5.2-

11.020
408
422
1.322
0,03
0,002
<0,01
<1
4.4

uS/cm
°C
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,05
5
0,5
1
1
1
0,1
0,01

16
16
4
16
40
16
28
24

veld
20
veld
10
10
50
10
10

1,4. 5,
2,6
2,4, 5,
1,2. 3,5
1.4. 5,
1,5
1,4, 5,
1,5

Na
K+
Ca++
Mg + +
NH4+
Fe-tot
Mn-tot
Al
SiOj

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
Hg/I
mg/l

1
0,1
1
0,5
0,05
0,05
0,02
1
0,5

20
20
20
20
28
20
20

5
5
5
5
10
20
20
2
20

1,2, 5
1,2, 5
1,2, 5
1,2, 5
1,4, 5
1.2, 4,5
1,2, 4,5
1,5
2,5

O,
CH 4
DOC

mg/l
Hg/l
mg/l
mg/l
Hg/l
Hg/l
Hg/I
Hg/'
Hg/I
Hg/I
Hg/I
Hg/'

veld
20
20
50
2
2
2
2
2

4,5
4,5
1,2
2
2
2
2,5
2,5
2
2,5
2
2

PH

K2„
temp.

cr

so4—

HC03N03P04—
+

KM11O4-V.
+

Li
B
Ba ++
Sr ++
Rb +
F"
J-

Br
2

H
>H
U
C
14C
1SQ

*C

"/<»SMOW
T.U
ü
/«i PDB
PMC
"/"<>SMOW
3«C1/35CI

0,2
20
0,5
0,5
0,5
10
5
50
0.5
10
2
25

411

28
24
52
(.11

40

40
40
40
24
40
28
120
120

1,0
0.5
0,1
0.5
0,1

100
400

9

9

100

600
10(1

40
10

10
10
10
250
30.000
10
9

2
2, 3
3,5
3
2,3
3

0.2
0.6

0,3
1,89
0,11
0,01
9

<1
11

-

1,5

-

0,6

-

0
500
4,1
10.1
7
100

E

9.6

8.3

6.6

-

-

-

5,1
14
5,5
78

30

64

8

450

-

1
90
10
100

-

4.0
15
18.4
122
85
500?

-

185
4.554
21
8.330
120
1.423
63
68.870

410
7
110

220

-

-49.2
0
-12
80
- 7.4

-50,8
200
-11

72
100
- 9.7

0
5
± 1,5

-

-

'7

9

9

46
3
14
-50.9
30
130
- 7.6

1 — watertypering, ionenbalans; 2 - herkomst: 3 — datering; 4 = redox-status; 5 - geochemische evenwichtsberekeningen:
6 — controle ionenbalans of aanvulling missende analyse(s)
a = De Bilt 1978-1983; ß = onder holocene klei; y - Maas te Heusden 1979-1983; f) = Rijn te Lobith 1980-1983: f - oceaan aan oppervlak;
a-E = spoorclementen dikwijls ander tijdvak.

-

- 7,6

-

230

- 9,85
?

0
9
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standaard bij 20 °Cgemeten - zeer
nauwkeurig berekend worden volgens een
methode beschreven doorStuyfzand [ 1983b,
1987a]. Een analysemet het predikaat'goed'
etaleert nueen voldoende mate van overeenkomst tussen het berekende en gemeten
K.20,zodanig dat:

macroporiën (spleten en gangen) met snelle
circulatie en anderzijds uit de microporiën
met geringe doorstroming doch groot
bufferend vermogen [Edmunds. 1981].
2.2. Welke analyses?
Met de huidige technische mogelijkheden
kunnen zeer vele bestanddelen van water
geanalyseerd worden, hetgeen tot schrikbarende kosten leiden kan. Voorde
navorsing van grondwaterstromingsstelsels
zijn zeer nuttige analyses in tabel II
bijeengezet. Hierin isvoor elke analyse
aangegeven welkdoelwordt nagestreefd, wat
de gangbare analytische dupliceerbaarheid,
analysekosten en het voor een laboratorium
benodigde watervolume zijn en welke
concentraties normaal zijn voor regenwater,
zoet duinwater, Maas-, Rijn- en oceaanwater.
Het hangt uiteraard geheel af van het
onderzoeksbudget endecomplexiteit van het
probleem, welke analyses zinvol zijn. In het
algemeen strekt een analysepakket, voldoende voor het opstellen van een ionenbalans
plus controle met behulp van het elektrisch
geleidingsvermogen tot aanbeveling.
2.3. Controle van analyses
Is het ondanks alle perikelen bij bemonstering
gelukt een representatief monster te nemen
en dit te conserveren, dan nog kan het
onderzoek stranden en welopdeklippen van
het laboratorium. Gelukkig zijn controles op
de analyseresultaten mogelijk, bij voorkeur
natuurlijk vóórdat het resterende monstervia
de gootsteen het laboratorium verlaten heeft.
De belangrijkste methoden berusten op
respectievelijk de ionenbalans, het elektrisch
geleidingsvermogen en de indamprest.
Een combinatie van deze drie methoden
geeft uiteraard het meeste zekerheid.
De ionenbalans
Als alle hoofdbestanddelen geanalyseerd
zijn, kan de ionenbalans (afb. 2) worden
TABEL III - Algoritme inpseudo-FORTRAN

<
<
>
Afb. 2 - De ionenbalans, één vande belangrijkste
controles op juistheid van complete wateranalyses

waarin:

opgesteld. Deze balans wordt kloppend
geacht, indien het procentuele verschil tussen
de som van kat-enanionen (= A %)is=£ 4 %
bij 2a + 2k > 8 meq/1, =£6 % bij
2 a + Zk = 2 - 8 meq/1e n « 10 % bij
2 a -F 2k =£2 meq/1.
Dit verschil isgedefinieerd als:

(K 20 gemeten - K 20 berekend)

% A K 2 0 = 100

A % = 2 0 0 ( 2 k - 2 a ) / ( 2 k + Za)

(1)

waarin:
2k = som der kationen in meq/1
2 a = som der anionen in meq/1
De berekening van 2k en 2a is uiteengezet
in pseudo-FORTRAN in tabel III. De belangrijkste complicatie hierbij vormt de
berekening van het aantal meq/1 aluminium,
fosfaat en organische anionen. Met betrekking tot P 0 4 isde situatie vereenvoudigd,
met betrekking tot organische anionen isde
rekenprocedure volgens Oliver et al [1983]
gevolgd, althans onder de aangegeven
voorwaarden.
Het elektrisch geleidingsvermogen
Zijn alle hoofdbestanddelen geanalyseerd,
dan kan het elektrisch geleidingsvermogen —
afgekort K2„, het wordt in Nederland

Na = Na 22.4898
K
= K 39.0983
Ca = Ca 20.04
Mg = Mg 12.1525
NH 4 = NH 4 18.04
Fe = Fe 27.93
Mn = Mn 27.45
Al = Al 8.993
H
= 1000* 10** (-pH)

2. Berekening alkaliteitsloos POA tH2POA), ionsterkie (MU) en activiteitscoëfficiënt
I-waardige ionen (GAM,)
/ / 2 P 0 4 = P 0 4 ( 1 . + IQ.0**(PH-7.21))
MU
= 0.0005 *(CL + HCO, + NO, + NO, + F + H + N a + K +
H , P 0 4 + 2* [S0 4 + CO, + Ca + Mg + Fe + Mn| + 3.*AL)
G A M , = 10.**(-0.5*(SQRT(MU)/(SQRT(MU)+ 1 . ) - - 3 * M U ) )

...
(-)

Bovenstaande eisen zijn aan de soepele kant,
omdat voor veel watersoorten K20 nauwkeuriger berekend kan worden. Een slechte
overeenkomst tussen K20gemeten en
K 20 berekend, duidt op analysefouten van
opgeloste hoofdbestanddelen en/of op een
slechte meting van K20. Een casusbespreking iste vinden in Stuyfzand [ 1983b,
1987a],
De indamprest
Uit alle opgeloste hoofdcomponenten kan
ook het residu na indamping bij 180 °C (na
filtratie van het water, hetgeen vooral bij
oppervlaktewater klemt) berekend worden,
namelijk
IR 180 = Na + K + Ca + Mg + NH 4 + Fe
+ Mn + Al + Cl + S 0 4 + N 0 3 + Vi
(Alk als HCO,) + P 0 4 + Si0 2 + DOC (3)
waarin alle concentraties inmg/len de
alkaliteit als HCO, is uitgedrukt.
Ook hierverdient een analysegoedkeuring bij
voldoende overeenkomst tussen de berekende
en gemeten IR1H0,dat wilzeggen in het

voorberekening vande ionenbalans.

1. Conversies (mg/l —> meq 'I; pH —•H)
htvoersspecificatie: HCO, = totale Alkaliteit als HCO,. bijpH< 8.3 ol onbekende
CO.,: C O , = fenolfthaleïne Alkaliteit (tot pH = 8.3)
N.B.: P0 4 -converste naar mmol I
Cl = Cl/35.453
S 0 4 = S 0 4 48.0288
H C O , = H C 0 3 ft 1.02
CO., = 0 0 , 30.01
NO., = NO, 62
N O , = NO, 46.006
F
= F 19
P 0 4 = P 0 4 94.971

10< %AK 20 < 10,bij2k + 2a
8 meq/1
5 < % A K , „ < 5,bij8ë Zk + 2a
1.200 meq/1
9 < % A K 2 0 < 9,bij2k + 2a
1.200 meq/1

3. Berekening som der kat- enanionen (resp.SKAT en SAN)
SAN = Cl + HCO, + S 0 4 + NO., + NO, + CO, + F + H , P 0 4
SKAT = H G A M , + Na + K + Ca + Mg + NH 4 + Fe + Mn
4. Berekening incl. org. Unionen(= AORG) indien pHs:S,
waarbij DOCcq. TOC = Dissolved Total Organic Carbon (in mg/l)
IF(PH LE 5.)THEN
IF( (DOC • EQ • 0.) • AND (TOC • GT • 0)) DOC = TOC
EXPN
= 0.039* PH **2.- 0 . 9 * PH -0.96
KORG = 10.**EXPN
A O R G = (0.01 * KORG* DOC) (KORG + H/1000.)
IF( (AORG GT HCO,) SAN = SAN + A O R G - H C O ,
ENDIF
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algemeen bij-10 =S%AIR 18() s= 10
(definitie als %AK 20 ).
De berekening van IR 180 isechter niet zo
nauwkeurig bij water rijk aan Ca en S0 4 , aan
N 0 3 of met lage pH [Hem, 1970],

w

— totale hardheid
chloride

onderverdeLing

type 1=1-2 mmol Ca* Mg L
(matig hard )
35150 mg L
(zoet)

-1

Afh. 3 - Codering enontcijfering vaneen watertype in 10posities. Het voorbeeld heet 'eenzoet. matighard caleiumhicarbonaat water met \Na + K + Mg\-overschot. Dit surplus wijstvaak op een (voormalige?) verzoeting.
Naar Stuvfzand (1986a). Inplaats vandetotalehardheid,opniveau II. kan ook dealkaliteit(~ HC()3). hetredoxniveauof
een verontreinigingsindex verkozen worden [Stuvfzand, 1°HH\.

Een elegante en betrouwbare oplossingisdie
volgens Stuyfzand [1983b, 1987a], met
behulp van een iteratieve procedure, die
stopt wanneer het berekende EGV het
gemeten EGV voldoende benadert.
2.5. Bewerking en interpretatie
Na het verkrijgen van een goede set waterkwaliteitsgegevens, doemen wellicht de
volgende vragen op: hoe interpreteer ik de
hele getallenbrij opefficiënte wijze binnen de
te krap begrote tijd en hoe rapporteer ik het
hele onderzoek opesthetische wijze ineen zo
dun mogelijk rapport?
Antwoorden hierop mogen zijn een hydrochemische watertypering, zee- of rivierzoutcorrecties, de bepaling van de parameter
MCE en van de redox-status, alsmede geochemische evenwichtsberekeningen. De hulp
van een (micro)-computeris hierbij
onontbeerlijk.

H C 0 3 = 2,77 *(C0 2 ) vrij + halfgebonden
H C 0 3 = 61,02 * {(NaHCCy84,01)+
(TOTH/2,8)}
HCO., = 61,02 * {(Na 2 CO 3 /106)+
(TOTH/2,8)}
waarbij:
HCO.,
= alkaliteit alsH C 0 3 inmg/l;
(C0 2 )vrij + halfgebonden inmg/l;
N a H C 0 3 = overmaat alkaliën als NaHCO,
in mg/l;
N a 2 C 0 3 = idem alsNa 2 C0 3 in mg/l;
TOTH = Ca + Mgin Duitse hardheidsgraden = 5,6 *(Ca + Mg) inmmol/1= 2,8*
(Ca + Mg) in meq/1.

Hierbij kan X ook zijn [Na + K,alsNa
uitgedrukt], [Ca + Mg; alsCa uitgedrukt]
of [S0 4 + N 0 3 : alsS 0 4 uitgedrukt].

Hydrochemische watertypering
Een zeer bondige doch fijnzinnige en
functionele impressie van een complete
wateranalyse verkrijgt men met behulp van
de hydrochemische watertypering volgens
Stuyfzand [1986a].
Voor een grondige uiteenzetting moet
vanwege ruimtegebrek verwezen worden
naar genoemde publikatie. Uit afb. 3 moge
de hiërarchische opbouw blijken, die
associaties en verdere differentiaties
eenvoudig maakt. De simpele computerverwerking en kartografische verwerking in
dwarsdoorsneden en bovenaanzichten,
maakt deze typering bijzonder geschikt voor
regionaal hydrochemisch onderzoek, waar
inzicht verlangd wordt in het grondwaterstromingspatroon, de hydrologische evolutie
van het gebied, geochemische processen of
antropogene beïnvloedingen.

Casus 2:
Eén kation en één anion onbekend, overige
hoofdcomponenten pluselektrisch geleidingsvermogen (= EGV) of indamprest bij 180°C
( = IR) wel nauwkeurig gemeten.

Zee- of rivierzoutcorrecties
Als de concentraties van Na, K.Ca. Mgen
S 0 4 in water gecorrigeerd kunnen worden
voor een bijdrage van zee-of rivierzout, dan
worden in feite de concentratieveranderingen

Casus 1:
Eén hoofdcomponent (X) onbekend,
overigen welgemeten. Als N 0 3 niet gemeten
is, kan deze in veel gevallen op nul worden
gesteld, namelijk bij voldoende anaërobie,
zichtbaar aan Fe > 0.5 mg/l.
GFW/Z

van

Y
--Hasse (Na* K*Mg}- overschot
significant
T ..
positief, dwz > * v£ CL
-subtype— belangrijkste
kation t=Ca}en anion (=HCOj)
op basis van meq L
scheed'ngsteken

2.4. Aanvulling wateranalyses
In veel gevallen staat onsgeen complete
wateranalyse ter beschikking, terwijl er toch
grote behoefte aan is,bijvoorbeeld ter
bepaling van het watertype, of omdat het
missende ion nu juist zo belangrijk is.
Het isdan soms mogelijk de concentraties van
ontbrekende ionen te berekenen. Hierbij
wordt vertrouwd op een kloppende ionenbalans (dus opjuistheid van de wel
geanalyseerde bestanddelen) en veelal op
goede relaties tussen twee of meer parameters, bijvoorbeeld tussen het elektrisch
geleidingsvermogen of de indamprest en de
som der anionen. Verder, zijn in oude
analyses meestal kryptische parameters
aanwezig, die een conversie naar moderne
parameters behoeven:

2a - Z k

niveau

(4)

waarbij
= hoofdcomponent X, uitgedrukt
X
in mgX/l;
2a
= som anionen in meq/1;
2k
= som kationen in meq/1;
GFW = molecuulgewicht (g/mol);
Z
= lading van X.

ten gevolge van fysisch-chemische processen
andersdan loutermengingen/of verdamping
zichtbaar.
Voor veel watersoorten kanopcorrecte wijze
zo'n correctie plaatsvinden viaCl als
conservatieve merkstof.
De basisveronderstellingen zijn:
a. ten aanzien vanzeezout, datalleCl-ionen
van mariene oorsprong zijn [Eriksson, 1952];
b. ten aanzien van zeezout, dat fractionering
van de hoofdbestanddelen van zeewater bij
spray-vorming verwaarloosd kan worden
[Duce &Hoffman, 1976;Vermeulen, 1977];
c. ten aanzien van rivierzout, dat er
eenduidige, sterk positieve relatieszijn tussen
Cl enerzijds (onafhankelijke variabele) en
respectievelijk Na, K,Ca, Mgen S 0 4
anderzijds (afhankelijke variabelen); en
d. ten aanzien van zee- en rivierzout, dat Cl
zich conservatief gedraagt, dat wil zeggen
dezelfde mobiliteit alswater vertoont
(behalve bij verdamping).
De correcties voor een bijdrage van zee- c.q.
rivierzout geschieden als volgt:
X* = Xgemeten-Xberekende bijdrage (5)
waarbij:
X*
= gecorrigeerde concentratie
van X in /xmol/l
Xgcmeten = gemeten concentratie van X
in /xmol/l
Xberekende
bijdrage
= Xin/xmol/I,berekend opbasis
van het gemeten Cl-gehalte in het
watermonster.
Voor (geïnfiltreerd) autochtoon hemelwater,
zeewater en hun mengsels geldt op mol-basis
de zeezoutcorrectie:
Xberekende bijdrage = (Cl)gemeten *(X/
Cl)zeewater
Voor (geïnfiltreerd) rivierwater geldt:
Xberekende bijdrage = a + b (Cl)rivier,
hetgeen het beste lineaire verband tussen Cl
(onafhankelijke parameter) en X
(afhankelijke parameter) weergeeft.
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In tabel IV zijn de correcties voor twee
belangrijke groepen (grond)watcr
gerubriceerd. Meer achtergrondinformatie is
te vinden in Stuyfzand [1985a, 1986b].

TABF.I. IV - Berekening van voor zee- respeetievelijkrivierzout gecorrigeerde concentraties vanSa. K,('a.Mgen S()4
(code Na*. K* etc.) in verschillende watersoorten.
Kunstmatig geïnfiltreerd
Lekwater in duinen

Autochtoon hemelwater,
zeewater en hun mengsels

MCE: marine cation exchangec.q. excess
Deze parameter wordt alsvolgt gedefinieerd:

Na*
K*
Ca*
Mg*

MCE = (Na* + K* + 2Mg*).10

so 4 *

(6)

MCE

waarin MCE in meq/1en Na*, K* en Mg*als
boven gedefinieerd en in umol/1.
De term MCE isgeënt op:
a. de oceaan alsgrootste leverancier van Na,
K en Mg aan (grond)water; en
b. de empirisch vastgestelde [Stuyfzand,
1985a], meestal simultane en gelijkgerichte
betrokkenheid van de drie elementen bij
kationuitwisseling naar aanleiding van de inen extrusie van zout grondwater in kalkhoudende aquifersystemen, die in Nederland
op de relevante locaties domineren, namelijk
volgens:

=
=

1.000 Na
- 848
Cl
1.000 K
- 18
Cl
500 Ca
- 18.57 Cl
500 Mg
- 97.74 Cl
500 SOj - 51.67 Cl

Na*
K*
Ca*
Mg*
SO/

= Na + K+ M g - 1 . 0 7 16Cl

=
=

1.000 Na
1.000 K
500 Ca
500 Mg
500 S0 4 Na + K + Mg

MCE

836 Cl + 26
26 Cl - 64
184.86 C l - 1208
36.5 C l - 2 7 6
108.13 C l - 3 7 2
- 0,435 Cl- 0.586

Gemeten concentraties van Na, K,Ca, Mg.S() 4 en Cl in meq I.concentraties van Na*. K*etc. in umol I.
MCE in meq/l. MCE — 0,001 (Na* + K* + 2Mg*) = marine cation exchange c.q. excess (zie tekst).

TABEE V - Indeling inredox-milieus mei detyperende reactie,redox-potentiual endaarbijinwaterstabielofinstabiel
aanwezige redox-hoofdcomponenten. H2S iseen spoorelement.
Typische
Eh7 (mV)

In water stabiel
of instabiel = (

Milieu

Reactie

Vergelijking

oxisch

zuurstof
evenwicht

0,(g) + H , 0 ^
O," + H , 0

O,. NOL S 0 7 "

(sub)
oxisch
suboxisch

aerobe
respiratie

02 + CH20->C02
+ H,0

(O,). NOT, S0 4

denitrificatie

NO; + S / " C H 2 0 - ^ 1 / 2 N 2 +
l ' i t O , + HCOT + ' 4 H , 0

overgang
anoxiseh

mangaanreductie

M n 0 2 + ' / 2 C H , 0+ ' K ' 0 , +
' / ü H j O ^ M n * * + 2HCOJ

SO;\Mn**

so4(meta)stabiel

ijzerreductie

Fe(OH) 3 +V 4 CH,0 +
'/4CO,-»Fe + + + 2HCO;
+ %H20

so;

0Sa+ßs2.

S04reducerend

sulfaatreductie

S0 4 ~ + 2CHX>-> HS" +
H , 0 + CO, + HCOj

Bij zoetwaterindringing verdrijft Ca de
tevoren (onder zoutere condities) geadsorbeerde Na-, K-en Mg-ionen van de
uitwisselaar. Reactie (7) verloopt dan van
links naar rechts leidend tot MCE > 0.
Bij zoutwaterintrusie geschiedt het tegenovergestelde. De indringing van Rijnwater in
Nederlands ondergrond kan in het algemeen
als een zoutwaterintrusie worden opgevat.
Onder ideale omstandigheden, die in
Nederland prevaleren, bepaalt MCE dus het
teken en de omvang van de uitwisseling van
typisch mariene kationen tengevolgevaneen

fermenterend

methaanvormine

CO, + 2CH,0 — CH 4
+ 2CO,

(SOT - ). Mn**. Fe**.
NH 4+ .H,S
Mn**.Fe**.NH 4 *.
H2S, CH 4

Niveau

++

C a + [cxNa.ßK, (l-'/ict-VaßjMgl-klei -^
[Ca]-klei + a N a + + ß K + +
(l-y2a-y2ß)Mg + +
(7)
indien klei de uitwisselaar vormt en met

(voormalige?) verandering in de positie van
het zoet-zout grensvlak. Is er sprake van de
door Stuyfzand [1986a, par. 3.5.] onderscheiden complicaties,dan lezemen MCE als
"marine cation excess' ten opzichte van
chloride.
In feite komt MCEoppraktisch hetzelfde neer
alsde term {Na + K+ Mg}corr indewatertypering volgens Stuyfzand [ 1986a].De term
- 1,06 1Clin laatstgenoemde isinmiddels ver-

Afb. 4 - Indeling inredox-milieu opbasisvandeaan-ofafwezigheid vanderedox hoofdcomponenten vanwater(Oi, NOs,
S(y4, Fe, Mn en CHA). Verondersteld iseen voortgaande bodempassage alspropstrotning. ineen vande atmosfeer
gesloten systeem, met een constante aanvangsconcentratie van Oi, NOs enSOi vanrespectievelijk 10,20 en25 mgll.
De redox-potentitden hijpH —7(Eh7) zijn ontleend aanStumm &Morgan 11981).

[ 0 2 , N 0 3 , S 0 4 , C H 4 ; m g / l ] — — —[ Mn,NH 4 ,Fe img/l ] —

typische
grond

0

2,0

5
1

%

zand

J
)
•

slibh.
zand

f'

klei,
veen

'

MrC+
NH4+

Eh7
S04~~

/
•

zanderige
klei

y

++

Fe J \

1

suboxisch

2

overgang
SO4(meta)
stabiel

so 4 -

fermen— 10- -terend

/

0

lsub)oxisch

reducerend
CH4

redox
niveau

oxisch

•

N03"

redox
milieu

3
Ü

n

(NOT). SOJ"

, M n " . Fe ++.

NH 4

vangen door -1,0716 Cl(verg. tabel IV).De
afwijking voor rivierwater ligtbesloten in het
corrigeren voor rivier- inplaats van zeezout.
De redox-status
De redox-status of aërobiegraad van water is
van buitengewoon belangvoordeliggingvan
redox-gevoelige mineraalevenwichten en de
stabiliteit van organische stof, opgelost of als
vaste fase aanwezig. De directe meting van
de zogenaamde redox-potentiaal munt uit in
haken en ogen en zegt volgens Lindberg &
Runneils [1984] vrijwel niets!
Zijn de belangrijkste redox-gevoelige
componenten van water gemeten, datwil
zeggen 0 2 , NO,, S0 4 , Fe,MnenCH 4 , terwijl
de samenstelling van de voeding van het
grondwater bekend isen ondergrondse
menging verwaarloosbaar (of onbelangrijk),
dan kan de redox-potentiaal althans rond
pH = 7 ( = Eh 7 )geschat worden opbasisvan
aanwezigheid en concentratieniveau van de
redox-gevoelige hoofdcomponenten volgens
tabel Ven afb. 4.

4

0
X

s
c
h

740

5

6

Hierbij wordt uitgegaan van de in die tabel
weergegven redox-sequenties 1-6, diegelden
voor de mineralisatie van organische stof in
een van de atmosfeer afgesloten systeem
[Stumm & Morgan, 1981].

»200 »400 * 6 0 0 +800

Een algoritme voor geautomatiseerde
berekening van het redox-niveau isin
voorbereiding [Stuvfzand, 1988],
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Van belang isnog, dat de mineralisatie van
organische stof tevens onder andere NH 4 en
P 0 4 oplevert. C H 2 0 in de reactievergelijkingen van tabel V isnamelijk een
vereenvoudiging van CH 2 0(NH 3 ) y (H 3 P04) z ,
op zich nog een grove versimpeling van de
samenstelling van organisch stof.
Ammonium en fosfaat zijn echter vanaf
niveau 3,dus in elk anoxisch milieu redelijk
stabiel respectievelijk mobiel. In oxisch.
(sub)oxisch en suboxisch milieu kan NH 4
namelijk worden omgezet in N 0 3 en wordt
P 0 4 dikwijls in sterke mate gebonden aan de
stabiele, omniprésente ijzerhydroxide-huidjes
om zandkorrels.
Geochemische evenwichtsberekeningen
Met min of meer complete wateranalyses en
nauwkeurige pH-metingen in situ, ishet
mogelijk na tegaan ofhetwatcraldan nietin
chemisch evenwicht verkeert met diverse
mineralen, die deel uit (kunnen) maken van
het korrelskelet. De liggingvandit evenwicht
is belangrijk, omdat dan duidelijk kan
worden welke reacties het water al ondergaan heeft en welke nogzouden moeten
volgen. De verzadigingsindex van water voor
een mineraal (SI m j nera |), isgedefinieerd als:
SImineral = log( IA P / K m i n c r a l )

(8)

waarin:
IAP
= ion activiteitsprodukt in onzuiver
water, berekend uit gemeten concentraties
^mineral = oplosbaarheidsconstante in zuiver
water bij gegeven temperatuur.
Dit houdt in, dat water met een SI = 0in
evenwicht verkeert, bijeen SI < 0 onderverzadigd isen het mineraal verder kan
oplossen en bij een SI > 0 oververzadigd is
en het mineraal zou kunnen afzetten.
Eén van de uitstekende en onontbeerlijke
computerprogramma's die iteratief voor een
multicomponentensysteem de speciëringen
vele relevante mineraalevenwichten
berekent, isWATEQF gepresenteerd door
Plummer et al [1976].
De evenwichtsberekeningen kennen
natuurlijk ook problemen. Zo blijft het
uiterst moeilijk rekening te houden met
organische complexen (bijvoorbeeld met Fe,
Mn, P 0 4 en Si0 2 ). De vaste fasen zijn
meestal niet zuiver, met resistente huidjes
bedekt of vertonen verschillen in kristallisatiegraad, met gevolgen voor hun oplosbaarheid. En een uiterst trage reactiekinetiek
kan in een bepaald systeem het bereiken van
evenwicht verhinderen. De chronische oververzadiging van ons grondwater aan kwarts
vormt een goed voorbeeld.

Het vervolg van dit artikel, met praktische
voorbeelden uit Nederland verschijnt in een
van de volgende afleveringen van H 2 0.
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- Waterleidingbedrijven zouden systematische en grondige bedrijfskundige trainingen moeten volgen op het terrein van
ondernemerschap, van moderne
managementmethoden en van moderne
externe communicatie. Dit moet planmatig
worden aangepakt. Het gaat om attitudeverandering, dat betekent de ontwikkeling
van programma's voor efficiency- en
effectiviteitsvergelijkingen en trainingen
met de hier boven aangegeven methoden.
Opleiden omvat veel meer dan lezen en
luisteren. Denk aan de veertiende module.
Denk ook aan de noodzaak van attitude
verandering door middel van
competentiegerichte didactiek (cases,
bedrijfsspclen, rollenspelen, stages,
inlegratieblokken, afstudeeropdrachten,
projecten). Er moet een landelijk
programma komen voor deze bedrijfskundige aanpak.
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Ondernemerschap
• Vervolg vanpagina 154
bewust gemaakt worden. Vanuit dat perspectief staat de organisatie sterker in
onderhandelingen, lin werpt zich doelbewust op als professionele behartiger van
milieubelang en spreekbuis. Aan professionaliteit is grote behoefte. Hoe doe je
dat. Door toepassing van moderne
marketing- en communicatietechnieken
op grond van consumenten-onderzoek.
Zoals bijvoorbeeld image-analyse.
- Van ondernemingen kan ook veel worden geleerd op het terrein van modern
management binnen de bedrijven intern.
- Hij de vergelijking van het waterleidingbedrijf met ondernemingen kan de
bedrijfskunde denkwijzen en toetsingscriteria aanreiken, zowel voor interne als
voor exierne activiteiten.
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