Conserveringwatermonsters,eennoglangnietopgelostprobleem

Inleiding
Voor het waterkwaliteitsonderzoek
genomen monsters kunnen inde regel niet
direct na monstername worden
geanalyseerd. De watermonsters moeten dan
voor korte of langere tijd worden
geconserveerd, daar er anders veranderingen
in gehalten van een bepaalde component ten
gevolge van fysisch-chemische of biologische
processen kunnen optreden.
Bij standaardvoorschriften zoals de
Standard Methods (1975)en de
NEN 6601 (1981) worden conserverings-
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technieken gegeven. Deze zijn echter vrij
globaal en nietgeschikt vooralle watertypen.
Veel wordt overgelaten aan de ervaring van
de onderzoeker. Dit leidt in de praktijk soms
tot fouten, omdat de ervaring gebouwd isop
te weinig gegevens en daardoor al gauw
ontaardt in het zogenaamde 'natte vinger
werk'.
Ook in de literatuur wordt een aantal
conserveringstechnieken gegeven.
Deze kunnen voor een bepaalde component
verschillend zijn, en soms zelfs met elkaar in
tegenspraak. Dit laatste kan echter worden
toegeschreven aan het grote aantal
verschillende typen water. Wat goed isvoor
het ene type kan voor een ander totaal
verkeerde uitkomsten geven.
Om watermonsters zogoed mogelijk te
conserveren, ishet van belang dat er meer
bekend wordt over de relatie tussen
watertype en conserveringstechniek.
Onderzoek naar deze relatie isechter
veelomvattend. Op het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding isde
laatste jaren een oriënterend onderzoek
gedaan om meer inzicht teverkrijgen in
conservering van een aantal componenten in
oppervlaktewater en ondiep grondwater.
Met de resultaten en gegevens uit de
literatuur isgekomen tot enkele tabellen
waarin vermeld staat wat wel en niet is
toegestaan bij het nemen en conserveren van
watermonsters. Het volledige onderzoek is
weergegeven in een rapport [Harmsen en
Van Drumpt, 1982). Dit artikel iseen
samenvatting daarvan.

Te gebruiken conserveringstechnieken
De belangrijkste eisvoor een
conserveringstechniek isdat te bepalen
componenten aan weinigof liever geen
verandering onderhevigzijn.Daar deanalyse
in de regel binnen één à twee weken na de
monstername kan gebeuren, ishet nodig een
techniek te hebben waarbij componenten
gedurende deze periode niet veranderen.
Het moet mogelijk zijn de conserveringstechniek ook onder barreomstandigheden in
het veld toe te passen. Dit betekent dat
weleens een minder ideale techniek moet
worden gebruikt. Het isnuttig te weten
welke fouten er dan kunnen worden
gemaakt.
Tijdens de monstername mogen geen
verliezen optreden van de te bepalen
component omdat anders een conservering
bij voorbaat alzinloosis.
Conservering begint al tijdens de
monstername.
Ten slotte dient conservering niet te
gebeuren met voor de gezondheid
schadelijke stoffen omdat het risicotegrootis
dat men in het veld of op het laboratorium in
aanraking komt met deze stoffen.
Kwikchloride en chloroform moeten daarom
bij voorkeur niet worden gebruikt.
Genoemde eisen resulteren in de volgende
mogelijke conserveringsmethoden:
— geen toevoegingen, bewaren bij
kamertemperatuur;
—geen toevoegingen, bewaren bij 4 °C
(koelkast);
— aanzuren met 4 ml 4 mol H 2 S0 4 per liter,
bewaren bij 4 °C;
— geen toevoegingen, invriezen.
Het alof nietfiltreren isafhankelijk vanwaar
de interesse naar uitgaat. In de zuiveringswereld zal men geïnteresseerd zijn in
bijvoorbeeld het chemisch zuurstofverbruik
(CZV) van niet-gefiltreerde monsters, terwijl
de drinkwaterinstantiesveelal zullen uitgaan
van gefiltreerde monsters.
Watertypen
Het onderzoek heeft zich beperkt tot twee
watertypen, oppervlaktewater en ondiep
grondwater. Bij het kiezen van de
monsterplaatsen isrekening gehouden met
de te verwachten veranderingen in gehalten
van een bepaalde component ten gevolgevan
fysisch-chemische of biologische processen.
Dit betekent dat veranderingen sterker naar
voren zijn gekomen dan bij een gemiddelde
monstername het gevalzou zijn.
Voor het conserveren van totaal-fosfaat is
bijvoorbeeld water bemonsterd met veel
zwevende stof omdat verwacht werd dat
zwevende stof verantwoordelijk zouzijn voor
de veranderingen.
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Onderzochte componenten
Voor alle onderzoeken ishet monster
verdeeld over even zoveel monsterflesjes als
er meetdagen waren (circa vijf), zodat voor
elke analyse een nieuwe flesje kon worden
genomen. Tenzij anders isvermeld, iser
gebruik gemaakt van polyetheen
monsterflessen.
De onderzochte componenten zijn: CZV;
Kjeldahl-stikstof; ammonium; nitraat;
nitriet; bicarbonaat; ortho-fosfaat;
totaal-fosfaat; Na, K, Ca, Mg; benzine.
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Wanneer grondwatermonsters eerst worden
aangezuurd en dan gefiltreerd, geeft ditbijde
bepaling van het CZV aanleiding tot grote
fouten, waarbij zowel hogere als lagere
gehalten worden gemeten. Dit wordt
veroorzaakt door het inoplossing gaan van
stoffen uit de gronddeeltjes of het neerslaan
van humusachtige stoffen die dan later
worden afgefiltreerd. Het isdus zaak eerst te
filtreren en dan pas aan te zuren.
Zowel niet-aangezuurde als
wel-aangezuurde monsters kunnen
gedurende zesdagen bij4 °Cworden
bewaard. Aangezuurde monsters
grondwater kunnen echter in het begin een
lagere CZV geven, vermoedelijk ten gevolge
van het neerslaan van humuszuren.
Een methode die wel wordt aanbevolen, is
invriezen. Het blijkt echter dat aanwezigheid
van vluchtige stoffen door uitvriezen te lage
CZV-waarden kan geven.

Stikstof
Aanzuren voor filtratie geeft bij het bepalen
van Kjeldahl-stikstof zeer onbetrouwbare
gehalten. Grondwatermonsters die zijn
aangezuurd na filtratie of alleen zijn
gefiltreerd, zijn gedurende drie weken bij
4 °C houdbaar. Hoewel het niet is
geconstateerd, kan aanzuren ten gevolge van
het neerslaan van organische stoffen een
verlaging van het gehalte geven.
Oppervlaktewater blijkt aangezuurd zeker
een week goed houdbaar te zijn.
Bij het bepalen van ammonium in
grondwater isniet geconstateerd dat
aanzuren voor filtratie verkeerde gehalten
geeft. Dit wilechter nietzeggendat aanzuren
voor filtratie is toegestaan.
Het kationencomplex van aanwezige
gronddeeltjes kan een hoeveelheid
ammonium bevatten, die na aanzuren
vrijkomt. Als grondwatermonsters worden
gefiltreerd en dan alof niet worden
aangezuurd, zijn ze houdbaar gedurende
circa twaalf dagen bij 4 °C.Ook bij
ammonium blijkt dat oppervlaktewater in
aangezuurde vorm zeker een week houdbaar
is.
De houdbaarheid van nitraat is alleen
onderzocht in oppervlaktewater.
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Het nitraatgehalte blijkt binnen twintig
dagen niet meer dan 5% te veranderen,
zowel in aangezuurde als niet-aangezuurde
monsters. Bewaartemperatuur ook hierweer
4°C.
Als oppervlaktewatermonsters voor de
bepaling van nitriet worden aangezuurd, kan
dit een enorme verandering van het gehalte
geven. Na één dag kan al 50% verdwenen
zijn. Bij de niet-aangezuurde monsters blijft
het nitrietgehalte gedurende zeven dagen
binnen 5% constant.
De bewaartemperatuur van 4 °Cblijkt niet
altijd nodig te zijn.
Aangezuurde oppervlaktewatermonsters
bewaard bij 4 en 20 °Cgaven dezelfde
resultaten voor Kjeldahl-stikstof,
ammonium, nitraat en het nog te behandelen
totaal- en ortho-fosfaat. Toch isvoor de
zekerheid gekozen voorhetbewaren bij4°C.

koolstof en met behulp van de pH. Het blijkt
dat de pH direct na monstername moet
worden gemeten. Voor de bepaling van het
anorganisch koolstofgehalte zijn enkele
dagen beschikbaar.
Fosfaat
De beste resultaten voor ortho-fosfaat
worden verkregen indien het monster direct
na monstername wordt gefiltreerd over een
membraanfilter (0,45 /xm). In de praktijk is
dit niet altijd mogelijk. Gebruikmaking van
een vouwfilter biedt onder veldomstandigheden uitkomst en isbeter dan
filtratie uit te stellen. Aangezuurde monsters
zijn ongeacht het gebruikte filter minstens
twee weken houdbaar bij 4°C.
Grondwater geeft meer problemen omdat
het aanwezige ortho-fosfaat samen met ijzer
(II) kan voorkomen. Dit ishet geval bij
anaëroob water. Tijdens de monstername
kan het monster worden belucht, waardoor
het ijzer(II) wordt geoxideerd en samen met
fosfaat neerslaat. Na filtratie kunnen dan
gehalten worden verkregen variërend van
vrijwel nul tot het ware gehalte.
Grondwatermonsters moeten daarom zo
snel mogelijk en onder uitsluiting van lucht
worden gefiltreerd, en daarna worden
aangezuurd. Indien er weinig of geen vaste
delen in het water voorkomen, kan ook eerst
worden aangezuurd. Het risico bestaat dan
dat door het in oplossing gaan van
geadsorbeerd fosfaat een te hoog gehalte
optreedt.

Bicarbonaat
Bicarbonaat isonder andere in evenwicht
met opgelost C 0 2 . Omdat deC0 2 -druk inde
bodem niet gelijk isaan de C0 2 -druk in de
buitenlucht kan er tijdens de monstername
C 0 2 oplossen of ontwijken. Beide hebben
een verschuiving van het evenwicht tot
gevolg waardoor de hoeveelheid bicarbonaat
verandert. Vooral bijgrondwater moet de
monstername voor bicarbonaat zeer
zorgvuldig gebeuren.
Om zo weinig mogelijk uitwisseling met de
atmosfeer te garanderen, dienen monsters te
worden bewaard in volledig gevulde flesjes.
Het bicarbonaatgehalte kan worden bepaald
uit de totale hoeveelheid anorganisch

Monsters oppervlaktewater voor de bepaling
van totaal-fosfaat blijken soms zeer moeilijk

houdbaar te zijn. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door dezwevendedeeltjes inhet
water, want na filtratie over een filter van
0,45 /urnzijn de gehalten veel stabieler.
De verandering ten gevolgevande zwevende
deeltjes komt het sterkst naar voren in
polyetheen flesjes, daar deze een vrij ruwe
wand kunnen hebben. De vaste deeltjes
hechten zich dan aan de wand. Glas met z'n
gladdere wand blijkt betere resultaten te
geven, hoewel er nogsteeds geen sprake is
van een goede houdbaarheid.
Natrium, kalium, calcium en magnesium
Monsters voor de bepaling van natrium,
kalium, calcium en magnesium zijn over het
algemeen goed houdbaar. Indien bij
grondwater gronddeeltjes aanwezig zijn,
moet voordat wordt aangezuurd, eerst
worden gefiltreerd omdat anders de gehalten
hoger kunnen worden. Bij zeer fijne deeltjes
iszelfs filtratie over een membraanfilter
nodig.
Organische verontreinigingen
Het onderzoek naar houdbaarheid van
organische verontreinigingen inwater heeft
zich beperkt tot benzine. De componenten
van benzine die oplossen inwater zijn
hoofdzakelijk benzeen, tolueen en xyleen.
Dit zijn vluchtige componenten waarmee bij
de conservering rekening moet worden
gehouden.
Het blijkt dat het bewaren ineenvolleglazen
fles bij 4 °Cde beste resultaten geeft.
Polyetheen isniet bruikbaar omdat de
benzine hier doorheen diffundeert.

TABEL I- Geschikte conserveermethoden voor verschillendetypen water
Filtreren
+ = wel
- = niet

+
±

Component

czv
Kjeldahl-stikstof
Nitraat
Nitriet
Ammonium
Ortho-fosfaat

-

Houdbaarheid
= langer dan 7dagen
= 1 tot 7dagen
= snel analyseren

Monsterfles
P = polyetheen
G = glas

+
+
+

+
+
+

P. G
P. G
P. G
P. G
P. G
P. G

naar keuze
naar keuze

+
+
+
+

Fysisch chemisch
instabiel t.o.v.
com Donent

Fysisch-chemisch
en biologisch stabiel
t.o.v. component

Biologisch
instabiel
t.o.v.
component

c

b. c
b. c
b. c, d
b, d
b, c, d
b, c, d

b, c, d
b. c, d
b. c, d
b. d
b, c, d
b. c, d

Totaal-fosfaat

-

-

G

c

c

c

Bicarbonaat

zie opm.

+

P, G

b

b

b

Sulfaat

+

+

P. G

b(aanzuren
met HCL)

b(aanzure i
met HCl •)

Chloride
Silicaat
Natrium en kalium
Calcium en magnesium
Zware metalen
Organische stoffen
PH
Geleidbaarheid

+
+
+

+
t

P, G
P
P
P
P
G
P,G
P, G

b (evt. aanzuren
met HCL)
a, b, c, d
b
b. c
b,c
e
h
b
b

t

naar keuze
naar keuze
zie c pm. bicarbonaat
zie c pm. bicarbonaat

a — geen toevoegingen, bewaren bij kamertemperatuur
b = geen toevoegingen, bewaren bij 4 °C
c — aanzuren met 4 ml 4 mol H 2 S0 4 per liter, bewaren bij 4°C
d — geen toevoegingen, invriezen
e = aanzuren met H N 0 3 tot pH 2, bewaren bij4°C

+
+
+

-

b
c
e
b
b

Opmerkingen

filtreren, filter 0,45/un; eventueel
vouwfilter. Snel filtreren
water inevenwicht met lucht kan
worden gefiltreerd, anders niet
filtreren en bewaren in volle
gesloten flesjes

b

b
b

bewaren in vollediggevuld flesje
bewaren in vollediggevuld flesje
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TABEL II - Nietgeschikte conserveermethoden voor verschillende typen water

Component

Monsterfles
P = polyetheen
G = glas

Biologisch
Fysisch-chemisch Fysisch-chemisch
instabiel
instabiel t.o.v. en biologisch stabiel
t.o.v.
component
t.o.v. component
component

czv
Kjeldahl-stikstof
Nitraat
Nitriet
Ammonium
Ortho-fosfaat
Totaal-fosfaat
Bicarbonaat
Sulfaat
Chloride
Silicaat
Natrium en kalium
Calcium en magnesium
Zware metalen
Organische stoffen
pH
Geleidbaarheid

Opmerkingen
d ongeschikt bij aanwezigheid vluchtige
componenten. Grondwater
niet aanzuren in verband
met neerslaan humuszuren

e
c,e

e
c, e

c,e
c

c, e
c

c, e
c

c,e
c,e

c,e
c. e

c, e
c, e

e
c, e
b
P

G
G
G
G
P

a — geen toevoegingen, bewaren bij kamertemperatuur
b = geen toevoegingen, bewaren bij 4 °C
c — aanzuren met 4 ml 4 mol H 2 S0 4 per liter, bewaren bij 4 °C
d — geen toevoegingen, invriezen
e = aanzuren met H N 0 3 tot pH 2,bewaren bij4 °C

Discussie
Uit het onderzoek isgebleken dat monsters
voor waterkwaliteitsonderzoek opeen aantal
manieren kunnen worden bewaard.
De geschikte conserveringsmethoden zijn
samengevat in tabel I,de ongeschikte
methoden in tabel II.
De tabellen zijn uitgebreid met een aantal
niet onderzochte watertypen. Zo mogelijk is
gebruikgemaakt van literatuurgegevens.
Om de tabellen niet nodeloos ingewikkeld te
maken, zijn geen literatuurverwijzingen
aangebracht (zie hiervoor literatuurlijst in
Harmsen en Van Drumpt, 1982).
Bij het vaststellen van het aantal watertypen
isonderscheid gemaakt inbiologische en
fysisch-chemische stabiliteit ten opzichte van
de te bepalen component.
Afvalwater bijvoorbeeld isbiologisch
instabiel voor nitraat, nitriet en ammonium
omdat de gehalten van deze componenten
kunnen veranderen door de aanwezige
biologische activiteit in het monster. Is er
geen biologische activiteit, dan ishet water
stabiel voor bijvoorbeeld nitraat.
Grondwater isfysisch-chemisch instabiel
voor onder andere bicarbonaat en
ortho-fosfaat omdat door monstername het
bicarbonaat-evenwicht kan verschuiven en
ortho-fosfaat samen met het aanwezige ijzer
kan neerslaan.
Elk watertype kan worden opgesplitst in een
aantal subtypen. Regenwater en grondwater
zijn beide fysisch-chemisch instabiel ten
opzichte van bicarbonaat, maar ze kunnen
niet op dezelfde manier worden bemonsterd
en geconserveerd. Er zijn echter te weinig

gegevensbekend omdezeopsplitsingnualte
maken.
Gezien de beperktheid van dit onderzoek en
van de beschikbare literatuurgegevens
verdient het aanbevelingdegegeven tabellen
met nader onderzoek tecontroleren enaan te
vullen. Hierbij moet niet alleen worden
gedacht aan het controleren van een bepaald
geval,maar aaneen totaalonderzoek waarbij
onder andere met de volgende punten
rekening moet worden gehouden:
— waarom voldoet een conserveringsmethode bij het ene watertype welen bij het
andere niet;
— zijn veranderingen concentratieafhankelijk;
— welke processen in het water en op het
grensvlak water en dewand van de
monsterfles veroorzaken de veranderingen;
— welke invloed heeft de bemonsteringstechniek, met andere woorden, de
monstername magnietlosworden gezien van
de conservering;
—beïnvloedt de conservering de analyse.
Een enanderzalmoeten leiden tot duidelijke
voorschriften wat welen wat niet is
toegestaan bij monstername en het
conserveren van verschillende typen
watermonsters.
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Eureau aan de nationale waterleidingorganisaties - en daarmee dusook aan de
individuele waterleidingbedrijven - worden
gegeven door deze zullen worden
overgenomen en nagevolgd.
Eu 12staat onder voorzitterschap van
ir.W.C.Wijntjes van het Gemeentelijk
Waterbedrijf vanGroningen, het secretariaat
isin handen van ir.J.van der Zwan van het
KIWA, terwijl ing. H. P.A. Mönchen van de
nv Waterleiding Maatschappij 'Overijssel' de
Nederlandse belangen in Eu 12
vertegenwoordigt. Indien daaraan behoefte
bestaat, kunnen eerdergenoemde personen
belangstellenden verder informeren. Van de
zijde van Eu 12zal tenslotte een actief beleid
worden ontwikkeld om totverdere afspraken
met internationale organisaties te komen in
het belang van een goede en veilige
drinkwatervoorziening en derhalve tevens in
het belang van de consument.
Nawoord
De invoering van de methode Montout is
uiteraard indedaartoe geëigende organisatie
- het Landelijk InspectieContact (LIC)- aan
de orde geweest. Gezien de ontwikkelde
procedure, waarbij naast NEN 1006
(deAVWI 1982)werkbladen worden
uitgegeven, die aangeven op welke wijze aan
NEN 1006 kan worden voldaan, laghet voor
de hand voor de dagelijkse praktijk een
overzicht te maken van de beveiligingen, die
dienen te worden toegepast bij de vaak
voorkomende situaties.
Dat schept niet alleen de nodige
duidelijkheid, maar istevens erg handig voor
de installateur en de inspecteur. Blijven over
degevallen,dieinmindere mate voorkomen.
Daarop kan de methode worden toegepast.
Hetbetreffende werkbladisinvoorbereiding.
In 1983zalEureau 12zichmoetenzetten aan
een eventuele verbetering van de methode
Montout. Het isderhalve van groot belang,
dat binnenkort de opgedane ervaringen
uitvoerig inderegionale inspectiegroepen ter
tafel komen, hetgeen dan mogelijk zal
kunnen leiden tothet kunnen voorstellen van
principiële verbeteringen.
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