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Betere resultaten
(milieu)laboratoria bij bepaling
organische componenten in
water door gebruik NVN 6419
De overeenkomsten tussen de resultaten van de Nederlandse (milieu)laboratoria zijn over het algemeen beter dan bij (inter)nationale ringonderzoeken als het gaat om organische componenten in water.
Van belang blijkt de toepassing van hetzelfde protocol dat door de deelnemers
isgehanteerd bij de bereiding van het referentiemateriaal met organische
componenten (NVN 6419).
n november 2001ging het project
'Bouwstenen voor een landelijk
monitoring-en evaluatieprogramma
voorde kwaliteitvanmilieuanalyses'vande
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer (SIKB)vanstart.Met het
project werd ineersteinstantie beoogd vast
testellen inwelke matede analyseresultaten
vandeNederlandse (milieu)laboratoria
onderling verschillen.Dit wordt bepaaldaan
dehandvandeanalysevaneen referentiemateriaal.Indegevallen waarvoor dit
noodzakelijk wordt geacht,wordt getracht
deverschillenteverkleinen.
Het iseenvervolg op het project 'Distributie
enontwikkeling van referentiematerialen
voor bodem endagelijkse kwaliteitscontrole
enmonitoring van milieuanalyses'van het
Actieprogramma NormalisatieenValidatie
Milieumeetmethoden (ANVM).Daarinzijnde
verschillen tussendeanalyseresultaten van
dedeelnemende laboratoria voor een groot
aantal parameters aanzienlijk verkleind""21.

I

Het SIKB-project bestaat uitvier onderdelen:
metalen ingrondwater, organische
componenten ingrondwater, anorganische
enorganische componenten in bodem
énuitloogproeven voor anorganische
componenten in bouwmaterialen.
Indit artikelworden deresultaten besproken
vandeanalysevangrondwater op het
gehalte aanorganische componenten.
Het referentiemateriaal wordt door de

44

H 2 0/19-2006

deelnemers bereid uit een organische
oplossing eneenmatrixoplossing met een
voorgeschreven samenstelling.Debereidingswijzevandematrixoplossing ende
wijzewaaropdeorganische oplossing dient
tewordentoegevoegd aandematrix,is
beschreven inhet reconstitutieprotocol dat
ontwikkeld isinANVM-project 24231enis
vastgelegd inNVN6419*.Desamenstelling
vande matrix,die representatiefisvoor het
Nederlandse grondwater, isweergegeven
intabel 1.DepHvande matrixoplossing
bedraagt 6,5tot 7.

vande NederlandseVerenigingen van
Laboratoria en Inspectie-instellingen.
SIKBfaciliteert de uitvoering van het
project.Dedeelnemersaanhet onderdeel
organische componenten ingrondwater zijn
ACMAA,ALcontrol Laboratories,AL-West,
Analytico Milieu,Envirocontrol enOmegam
Laboratoria.

Uitderesultaten blijkt datdoor toepassing
vanNVN6419deovereenkomst tussende
resultaten over hetalgemeen beter isdan
bij (inter)nationale ringonderzoeken op het
gebiedvanorganischecomponenten in
water.

Tabel1.Deconcentratievandehoofd-ennevencomponenteninhetgrondwater (in mg/l)

Opzetvanhet project
Hetgebruik vanhetzelfde referentiemateriaaldoorverschillende laboratoria
voor deregelmatige kwaliteitscontrole is
eenbelangrijke stapinhetverbeteren van
deovereenstemming tussendeanalyseresultaten.Opdezewijzezijn namelijk alle
analyseresultaten,ongeacht de gekozen
meetmethode,te herleiden naarde gehaltes
inéénen hetzelfde materiaal.
Het project wordt gefinancierd door
het Ministerie vanVROMendoor de
deelnemende laboratoria vande Federatie

Het project isintweefasesuitgevoerd.Om
hetaantalvariabelen ineerste instantie te
beperken,werd bijdeeerstefase(eengeconcentreerdevorm van)de matrixoplossing

chloride
fluoride
sulfaat
fosfaat
nitraat
waterstofcarbonaat
ammonium
ijzer(lll)
kalium
mangaan
calcium
natrium
magnesium
humus
TOC

61
0,5
100
3,9
49
6,1
2,3
1
6,8
0,4
70
31
24
1
circa 15

platform

door éénvandedeelnemers (AL-West)
bereid enaandedeelnemers gestuurd.Bijde
tweede fasewerddematrixoplossing door
dedeelnemers zelfbereid.

waardenendereferentiewaarden,berekend
op basisvandecertificaatwaarden van het
Noord-Amerikaanse bedrijf (zieooktabel2).

Conclusies en vervolg
Bij(inter)nationale ringonderzoeken op
hetgebiedvanorganische componenten
inwater,zoalsbij ringonderzoeken van het
Kiwa,zijnwaarden voor deRSD„van25tot 50
procent niet ongebruikelijk. Deresultaten die
hierworden vermeld,zijn beduidend beter
te noemen.Verder bleekdat de bereiding
vande matrixdoordedeelnemers zelfgeen
(negatief) effect heeft op deresultaten.

Naafloop vandeeerstefasewerd een
enquête onder dedeelnemers gehouden
naardetoegepaste analysemethoden om
mogelijke oorzakenvoor verschillen inde
meetresultaten te kunnenverklaren.

Inbeidefasesvan het project werdaan
dematrix eenoplossing toegevoegd
bestaande uit PAK(naftaleen enindeno(1,2,3
cd)pyreen),oplosmiddelen (dichloormethaan,trichloorethyleen entolueen) en
eenbestrijdingsmiddel (Aldrin) in methanol
eneenoplossing bestaande uit minerale
olie inaceton.Deeerstgenoemde oplossing
werd bereiddoor eenfirma uitdeVerenigde
Staten;de mineraleolie-oplossing werd door
dedeelnemers zelf bereid.Het uiteindelijke
concentratieniveau inhet synthetische
grondwater isweergegeven intabel2.
Behalvevoor indeno(1,2,3-cd)pyreen liggen
deconcentraties voor alle componenten
opeenniveauwaaropde toetswaarde
(='/2(S+l))**met voldoende nauwkeurigheid
kanworden gemeten.Omvoor indeno(1,2,3cdjpyreenwaarden teverkrijgen die nog
zinvolte interpreteren zijn,isde concentratie
verhoogdtot 100maalhet niveauvande
toetswaarde.

Resultaten en discussie
Intabel2isdespreidingtussenalleanalyseresultaten perfasevande verschillende
deelnemers weergegeven alsrelatieve reproduceerbaarheidstandaarddeviatie (fiSDR).
Tijdensdeeerstefaseheeft één deelnemer
eenfout gemaakt bijdebereiding vande
mineraleolie-oplossing.Deresultaten van
dit laboratorium zijn niet gebruikt bij de
berekening vandegemiddelde waardeen
RSDRvoor mineraleolie.

Het ringonderzoek zalinperioden vandrie
maandenworden voortgezet. Elke periode
wordt afgesloten met een evaluerende
rapportage enoverlegtussende deelnemers.
Hetdoel isdaarbij om daarwaar mogelijk,
met namevoor indenoO,2,3-cd)pyreen,te
komentot eenverbetering inde vergelijkbaarheid.

Zoalsblijkt uittabel 2,isdeRSD„meestal
tien procent ofkleiner.Daarbij isgeen groot
verschiltussende resultaten indeeerste
entweede fase.Alleen bij indeno(1,2,3cd)pyreen isdespreiding indetweedefase
groter dan indeeerstefase.Dezeisgeheelte
wijten aandeafwijkende resultaten vanéén
deelnemer. Debetreffende deelnemer heeft
hiervoor geenverklaring kunnenvinden.
Indienderesultaten vandezedeelnemer niet
bijdeberekeningen worden meegenomen,
wordt deRSD„indetweedefasegelijkaan
dievandeeerstefase,dat wilzeggenzes
procent relatief.

Bijbeidefasesvanhet project isgedurende
vierwekentweemaal perweekeen
hoeveelheid organische oplossing aande
matrixtoegevoegd ende resulterende
oplossing vervolgens geanalyseerd.De
meestedeelnemers hebben niet alleende
resultatenvoor bovengenoemde parameters
gerapporteerd maarookdievanextraheerbare organohalogeenverbindingen
(EOX).
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Uitdegehouden enquête konden geen
conclusiesworden getrokken over mogelijke
oorzakenvandegeconstateerde verschillen
tussende resultaten vandedeelnemers.Het
aantalvariabelen indetoegepaste methoden
isgroot;deverschillen inde resultaten zijn
waarschijnlijk ontstaan door een combinatie
vanverschillen indetoegepaste methoden.

Deresultaten zijn bij het Nederlands
Meetinstituut (NMi) ineen databank
opgeslagen ennaafloop vanelkefase
verwerkt tot eenrapport. Hierinzijn per lab
degemiddelde resultaten (ongeveer de
standaarddeviatie) vermeld,deconsensus-

Noten
* NVN 6419Reconstitutieprotocol voorde bereiding
vanreferentiematerialen voororganische
componenten ingrond-enoppervlaktewater.
** Staatscourant24februari2000, nr.39.
Streefwaardenen interventiewaarden
bodemsanering.

Tabel2.Resultatenvergelijkbaarheid vandeanalysevangrondwater opbasisvandespreiding vanderesultaten tussendeverschillende laboratoria

naftaleen
indeno(l,2,3-cd)pyreen
tolueen
dichloormethaan
trichloorethyleen
aldrin
EOX
minerale olie

referentiewaarde

U(k=2)

(Mg/D

(Mg/D

8,75
2,500
40,10
40,08
20,06
21,47
12,52
1000

0,04
0,013
0,20
0,20
0,10
0,11
0,06

-

gemiddelde waarde(Mg/D
fase 1
fase2
7,40
1,64
40,2
41,9
19,2
16,0
9,6
810

7,44
1,56
38,9
41,2
19,3
17,9
9,8
853

fase 1

RSD,,
fase2

9%
6%
6%
6%
5%
10%
10%
3,1%

aantal deelnemers
fase 1
fase2

11%
17%
7%
5%
7%
7%
11%
2,8%
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