Monsterneming vluchtige organische verbindingen in grondwater onderdruk

1. Inleiding
Representatieve grondwatermonsters zijn in
het kader van de milieuproblematiek in het
algemeen en voor de drinkwatervoorziening
in het bijzonder van doorslaggevend belang.
Om dit te bereiken wordt gezocht naar
betrouwbare bemonsteringsmethoden,
-procedures, en -strategieën.
Ook constructies van waarnemingsputten
maken een ontwikkeling door. Om een gedetailleerd beeld van de kwaliteit van het
grondwater te verkrijgen worden boringen
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uitgevoerd met een reeks minifilters die om
de 1à 2 meter geïnstalleerd worden [1].
Door nu het boorgat in te laten storten,
worden deze minifilters ingebed in het
oorspronkelijke bodemmateriaal. Bij grondwaterstanden die te laagzijn voor het aanzuigen van monsters worden deze minifilters
uitgerust met een perssysteem (ook wel drukmethode genoemd).
Dit systeem berust op het verdringen van het
grondwater door een inert drijfgas. Ook
kunnen bestaande waarnemingsputten met
een draagbare versie van deze methode
bemonsterd worden [2].
Bij een vergelijkend veldexperiment tussen
diverse monsternemingstechnieken bleek dat
de drukmethode aanzienlijk lagere gehalten
aan vluchtige organische verbindingen gaf.
dan andere technieken, met bovendien een
grotere procentuele fout (% S).Dit experiment betreft een bemonstering van grondwater direct onder de grondwaterspiegel.
Hierbij iseen met tetrachloorethyleen
vervuild grondwater bemonsterd door een
viertal technieken. De grondwaterspiegel
bevond zich op twaalf meter onder het
maaiveld en het filter van de waarnemingsbuis isop 12,5-14,5 m-mv gesitueerd. Een
door perslucht aangedreven onderwaterpomp, een zelfaanzuigende pomp met een
minipuls,die met dehandopenneer bewogen
moest worden (twee uitvoeringen), gaven
een gemiddeld gehalte van 576 /tg/1(n = 9,
%S = 7,1) tegen de drukmethode 330 /A/1
(n = 12, %S = 9,4) [3].Daar de drukmethode ineen recent rapport alsgoed wordt
omschreven voor de bemonstering van juist
de vluchtige verbindingen [4],is besloten
deze waarneming in een laboratoriumexperiment te toetsen. Het voordeel van een
laboratoriumproef isdat de absolute waarde
van het gehalte vandetebemonsteren stofte
doseren en te controleren is.

2. Proefopzet
Omeen voldoende lagegrondwaterspiegel te
simuleren isin het trappenhuis van het
instituut eenvatmeteen inhoud van200 liter
opgesteld. De monsters zijn genomen vanaf
de tweede verdieping, die als 'maaiveld'
dienst deed. Het hiermee gecreëerde niveauverschil bedraagt achtmeter.Opdezewijzeis
het mogelijk het water zowel aan maaiveld
(8 monderdruk), alster plaatse van de
grondwaterspiegel te bemonsteren. Aan het
vat iseen hoeveelheid 1,1,1-trichloorethaan
toegevoegd, zodanig dat de concentratie in
het te bemonsteren water ongeveer 10/tl"is.
Deze concentratie isna het mengen
gecontroleerd door inhet vat monsterflesjes
onder te dompelen en onder water dicht te
schroeven. Deze controle isnade experimenten herhaald. De reeks bemonsteringen
isvanaf ons 'maaiveld' uitgevoerd door de
drukmethode en een elektrisch micropulspompje. Het micropulspompje iseen
onderwaterpompje met een diameter van
vier centimeter en kan voor veel waarnemingsputten worden gebruikt. Het principe
van dit pompje berust op een bewegend
anker ineen wisselend magneetveld waardoor het water verpompt wordt. Hierna isde
gehele proef herhaald met een hogere
concentratie (circa 110/tg/1) [5],Tijdens de
monsterneming isgeconstateerd dat bij de
drukmethode enkele zeer fijn verdeelde gasbelletjes opstegen. Gezien het beperkte
volume dat per keer met deze methode
omhooggeperst wordt ishet maar net
mogelijk om een fles met een volume dat iets
kleiner isdan dat van het reservoir te vullen
(in onsgeval ca. 250 ml).Bij het micropulspompje ishet mogelijk omdemonsterflesvan
onderaf te vullen en enige tijd over te laten
lopen om de fles, zoveel alsnodig is,voor te
spoelen, zonder hierbij de waterstroom te
hoeven onderbreken.
3. Analyseresultaten
De analyseresultaten zijn in tabel Isamengevat. De controlemonsters geven ongeveer
de gehalten die op grond van de toevoeging
verwacht mochten worden. Het pulspompje
geeft resultaten die hier minder dan tien
procent van afwijken en de drukmethode ligt
TABEL I- Analyseresultaten van de controlemonsters, de
drukmethode en de micropulspomp uit het laboratorium
experiment.
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Afb. I - Het bij de drukmethode ingebruik zijnde
onderwater reservoir teinstalleren alsminifilter ofals
onderdeel van een draagbare versie.

ruim vijftig procent lager met bovendien de
grootste procentuele standaardafwijking.
Deze resultaten stemmen overeen met het
eerder genoemde vergelijkende veldonderzoek.
4. Conclusiesendiscussie
De drukmethode geeft voor vluchtige
organische verbindingen bijde bemonstering
van water direct onder de grondwaterspiegel
geen goede resultaten. Of dit ook bij de
monsterneming in het diepere grondwater
het geval is,isniet onderzocht, deels omdat
ditop laboratoriumschaal niet uitvoerbaaris.
Mogelijk losteenweinigdrijfgas (stikstof) op
in het water tijdens het, onder druk,
verdringen van het monster uit het reservoir.
Bijatmosferische druk kan dit gasweer ontsnappen. Het monster lijdt zogezegd aan
'caissonziekte'. En daar stikstofgas om zijn
ideale eigenschappen voor het strippen van
vluchtige verbindingen wordt gebruikt,
treedt dit ook hier op; de te analyseren stof
ontsnapt gedeeltelijk voordat de monsterfles
gesloten is.
Gezien het voorhanden zijn van verschillende
technieken die redelijk voldoen, ishet
waarschijnlijk niet rendabel om te
experimenteren met andere gassen
(bijvoorbeeld: helium) of het contactoppervlak en/of de contacttijd tussen het
drijfgas en het monster teverkleinen.Men zal
dus terdege moeten opletten bij het gebruik
van deze methode, die bij bemonstering van
vluchtige organische verbindingen, juist
onder de grondwaterspiegel, te lage
concentraties geeft.

hoge concentratie
controle
drukmethode
pulspompje

5. Verantwoording
Het onderzoek isuitgevoerd inhet kadervan
het door de VEWIN aan het KIWA op-
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gedragen speurwerkproject: 'Bescherming
waterwingebieden'.
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âDGV-TNO-cursus 'Introductie
'in de toepassing van statistiek in
de geohydrologische praktijk'
( Oe Dienst Grondwaterverkenning

TNO
Organiseert voor geohydrologen (HBO of
dfiiversitair niveau) eencursus'introductie in
lof toepassing van statistiek inde geohydroge ;ische praktijk'. De cursus zal worden
lCjiouden bij DGV-TNO te Delft op 3,4,5,
omen 11juni 1987 en bestaat uit drie
1. derdelen:
s t » Introductie van basisbegrippen uit de
g;ftistiek voorzoverdierelevant zijn voorhet
pi ohydrologische toepassingsveld. Bij de
geesentatie van de stof ligt het accent op de
titohydrologische interpretatie van statische grootheden. De wiskundige achterronden worden niet inextenso behandeld.
2. Globaal overzicht van statistische
methoden die in de geohydrologie worden
toegepast. Monte-Carlo-simulatie, ARIMAmodellen, Transfermodellen, Kriging-interpolatie, Kalman-Filtering.
3. Nadere beschouwing van de toepassing
van tijdreeksanalyse (ARIMA- en Transfermodellen) op grondwaterreeksen.
Om praktische ervaring op te doen zal met
een aantal eenvoudige getalvoorbeelden
worden geoefend op microcomputers en op
een VAX-computer.
Het aantal deelnemers isbeperkt tot
maximaal 25.De kosten bedragen ƒ 1.750(excl. BTW), incl. cursusmateriaal, lunches
etc.
Aanmeldingsformulieren (die vóór 1 mei
1987 dienen te worden ingezonden) kunnen
worden aangevraagd bij de Dienst Grondwaterverkenning TNO, Postbus 285,
2600 AG Delft, tel0 15-569330,tst. 3054
of 3 154.

VWN-voorzitter ir. .1. C. van Winkelen hadtochnog watmeegenomen: eenkloek woordenboek voormeneereneensieraad
voor mevrouw Haverkate.

Tijdens een buitengewone vergadering van
aandeelhouders van de NV Waterleiding
Maatschappij Oostelijk Gelderland in een
goed gevulde Schouwburg Amphion te
Doetinchem isop 30 januari jl. afscheid
genomen van de directeur, ir. H. Haverkate,
die gebruikmakend vandeVUT-regelingzijn
functie naruim 25 jaren per 1 januarijl. heeft
neergelegd. Zijn verdiensten voor de WOG
werden belicht door de voorzitter van de
Raad van Commissarissen, burgemeester
A. P. J. van Bastelaar van Zevenaar.
Zijn opvolger, ir. J. Bruyn sprak vanuit het
bedrijf woorden van grote waardering.
Dr. C. Blankestijn bracht alsvoorzitter van
de VFWIN - mede sprekend namens het
KIWA - d e dank over van deze landelijke
organisatie waarin de heer Haverkate
jarenlang een leidende rol heeft gespeeld:
onder andere alscommissaris en presidentcommissaris van het KIWA, als lid van het
College van Bedrijfsdirecteuren en als
voorzitter van de Speurwerkcommissie.
Bovendien leidt hij thans nogde voor de
bedrijfstak belangrijke Technische
Commissie Bodembescherming.
Zijn voorzitterschap van de VWN werd
gememoreerd door de huidige VWN-voorzitter, ir. J. C. van Winkelen, die hem de
Van Marie-prijs inhet vooruitzicht stelde,uit
te reiken tijdens de VWN-tweedaagse in
Friesland op 21 en 22 mei a.s.
Na een kort dankwoord van de heer
Haverkate begon een receptie waar
honderden uit allestreken vanonsland, maar

ook uit de genabuurde Bondsrepubliek en
België hun opwachting kwamen maken.
De receptie duurde dan ook lang voor
degenen die achteraan de lange rij
stonden

IWSA introduceert
'Maarten SchaIekamp Award'
De International Water Supply Association
IWSA heeft een prijs ingesteld om jonge
ingenieurs en wetenschappers, betrokken bij
de drinkwaterpraktijk of bijonderzoek op
het gebied van de drinkwatervoorziening, te
stimuleren.
Tijdens het IWSA world congress in
Rio de Janeiro in september 1988 zullen
twee prijzen van elk 1.000 Britse ponden
worden uitgereikt. De prijswinnaars mogen
bovendien kosteloos deelnemen aan het
congres.
De winnaars worden door een deskundige
jury geselecteerd uit ingezonden artikelen
over de volgende onderwerpen:
— waterbeheer;
— waterbehandeling;
—waterkwaliteit in relatie tot de gezondheid;
—watertransport en-distributie;
—slibbehandeling van waterleidingbedrijven;
—ontwerp en bouw van watervoorzieningswerken.
Meedingende artikelen moeten vóór
1 december 1987 zijn ingediend bij het
IWSA-secretariaat, 1 Queen Anne's Gate,
Fondon SW1H 9BT, waar men ook terecht
kan voor nadere informatie over de prijsvraag
(Tel. 09-4412228111).

