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Inleiding, definities en referenties

INLEIDING

Deze procedure vervangt de procedure CMA/2/II/A.1 van december 2009.
Afhankelijk van de aard van het laboratoriummonster en van de parameters die men wil bepalen,
moeten op het laboratoriummonster een aantal voorbehandelingsmethoden worden uitgevoerd
om zo een analysemonster of testmonster te bekomen dat bruikbaar is voor de gewenste analysen
en waaruit dan een analyseportie of testportie kan worden genomen.
De representativiteit van het laboratoriummonster, testmonsters en de testporties is van groot
belang om de kwaliteit en de juistheid van de analytische resultaten te kunnen garanderen. De
representativiteit van het laboratoriummonster wordt gespecifieerd in het monsternameplan.
Het doel van dit monstervoorbehandelingsprotocol is het aanduiden van de correcte opeenvolging
van handelingen die dienen te worden uitgevoerd op het laboratoriummonster teneinde de
representativiteit van de hieruit voortvloeiende testporties te kunnen garanderen.
Deze methode beschrijft de aanmaak van representatieve testporties uit het laboratoriummonster,
dat werd genomen overeenstemmend met het monsternameplan, voorafgaand aan fysische en/of
chemische analyses (bv. aanmaak eluaten, extracties, ontsluiting en/of analytische bepaling).
Deze methode is van toepassing op bodems, grondwaters en afvalstoffen na representatieve
monsterneming.
De gestelde eisen voor de monstervoorbehandeling voor analyse van anorganische, organische
parameters of voor uitloogonderzoek zijn dikwijls verschillend. Hoewel dezelfde technieken en
principes gelden, kan de monstervoorbehandeling slechts gedeeltelijk voor meerdere doeleinden
worden toegepast. Dikwijls zal de monstervoorbehandeling voor verschillende analysedoeleinden
afzonderlijk moeten worden uitgevoerd. Om deze reden moet deelmonstername worden
uitgevoerd op dusdanige wijze dat de bekomen testporties representatief zijn voor het
oorspronkelijke laboratoriummonster met betrekking tot de gevraagde componenten.
Als men een keuze wil maken tussen de verschillende methoden en de volgorde ervan, dan moet
men steeds in het achterhoofd houden dat al deze technieken een invloed kunnen hebben op het
resultaat. Ze kunnen contaminatie of verliezen van materiaal en/of bepaalde componenten
veroorzaken.
De chemische eigenschappen van het laboratoriummonster kunnen eveneens gewijzigd worden
door de monstervoorbehandeling, bijv. door een droogproces of door oxidatie. Zo is van een aantal
materialen met een reducerend karakter geweten dat bepaalde eigenschappen (bv. het
uitlooggedrag) sterk kunnen verschillen onder aërobe en anaërobe omstandigheden. Deze
materialen verliezen hun reducerend vermogen ten gevolge van oxidatie. Oxidatie kan enkel
worden voorkomen door het materiaal te behandelen in een anaërobe omgeving. Bij behandeling
van deze materialen wordt aangeraden deze uit te voeren in een handschoenkast met stikstof. In
praktijk is deze optie niet altijd haalbaar. Materialen die reducerende eigenschappen (kunnen)
hebben, zijn ondermeer: grond/verontreinigde grond, E-bodemas, hoogovenslakkenzand,
hoogovenslak, mijnsteen, lavasteen, fosforslak en LD-staalslak.
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DEFINITIES

De basisdefinities zijn reeds opgenomen in procedure CMA/1/A.13. Enkele specifieke definities
worden hierna opgesomd:
• riffelen: de scheiding van een continue materiaalstroom in (doorgaans) gelijke delen door
middel van een mechanisch toestel bestaande uit verdelers;
• breken, malen, snijden: het mechanisch verkleinen van de deeltjesgrootte van een monster
door wrijving (frictie), impact of snijden.
Richtlijnen in verband met de conservering en verpakking van vaste, pasteuze en vloeibare water-,
grond- en afvalmonsters zijn beschreven in CMA/1/B.
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WERKWIJZE VOOR INDIVIDUELE MONSTERS

De monstervoorbehandeling is gerelateerd aan de analysevraag alsook aan de analytische
bepalingsmethoden. Dit houdt in dat, indien nodig, voorafgaandelijk overleg is geweest tussen de
opdrachtgever, de monsternemer en het laboratorium teneinde te kunnen voldoen aan de
vereisten van de methoden voor de bepaling van de aangevraagde componenten.
De monstervoorbehandeling van het laboratoriummonster zal doorgaans een opeenvolging van
handelingen vereisen zoals homogeniseren, fasescheiding, drogen, verkleinen deeltjesgrootte,
deelmonstername en het verkleinen van de monstergrootte.
Een overzicht van de gebruikte technieken die voor elk van deze handelingen kan worden gebruikt
zijn gegeven in CMA/5/A.2 tot en met CMA/5/A.6.
Een aantal beslissingen over de volgorde van uitvoeren van deze handelingen moet worden
genomen. In sommige gevallen zal deze volgorde van handelingen duidelijk zijn, echter in meer
ingewikkelde gevallen kan het kritisch zijn om een eenduidige volgorde van handelingen te kiezen.
Om de juiste volgorde van handelingen te kunnen definiëren teneinde uit het laboratoriummonster
één of meerdere representatieve testmonsters te maken, dienen volgende drie stappen te worden
overwogen.
3.1
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VASTLEGGEN VAN DE ANALYTISCHE VEREISTEN

Vooreerst dienen de vereisten van de te gebruiken analytische procedures gedefinieerd:
• welke methoden zullen worden gebruikt;
• hoeveel herhalingen zijn nodig;
• de hoeveelheid en de eigenschappen van de testportie die nodig zijn voor elke analytische
procedure
• bewaringsvereisten (bv. tijdskader, temperatuur, toevoegen reagentia)
3.2

VASTLEGGEN VAN DE VOLGORDE VAN DE HANDELINGEN

De volgorde van handelingen moet worden gedefinieerd, gebaseerd op de eigenschappen van het
laboratoriummonster en de vereisten van de analytische procedure. Elke handeling van deze
sequentie moet worden beschouwd als een onafhankelijke module. Beschikbare modules zijn:
• homogeniseren (CMA/5/A.2)
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fasescheiding (CMA/5/A.3)
drogen (CMA/5/A.4)
verkleinen deeltjesgrootte (CMA/5/A.5)
verkleinen van de monstergrootte en deelmonstername (CMA/5/A.6)

In de meeste gevallen moeten verschillende bepalingen op het laboratoriummonster worden
uitgevoerd. Als gevolg hiervan dienen de modules te worden gecombineerd en/of herhaald
teneinde deelmonsters te bekomen, die finaal resulteren in verschillende testporties.
3.3

KEUZE VAN GESCHIKTE TECHNIEK/PROCEDURE VOOR ELKE HANDELING

In overeenstemming met de eigenschappen van het laboratoriummonster en de vereisten van de
analytische procedure dient de geschikte techniek/procedure te worden gekozen binnen elke
module door het volgen van de informatie en instructies gegeven in CMA/5/A.2 tot en met
CMA/5/A.6.
In volgend overzichtsschema zijn de verschillende stappen weergegeven :
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Representatieve
bemonstering

Laboratoriummonster

Definiëer analytische
vereisten

Alle fracties worden behandeld
als een afzonderlijk
laboratoriummonster

Indien van toepassing,
verwijder bodemvreemde
materialen

JA

Fasescheiding?
(5/A.3)

Fasescheiding/
Fractiescheiding

NEE

Homogenisatie
(5/A.2))

NEE
Drogen?

JA
Drogen
(5/A.4)

NEE

Homogenisatie
voldoende?

JA

Deelmonster nemen
(5/A.6)

Indien noodzakelijk,
deelmonster verder
voorbehandelen

Deeltjesgrootte
verkleinen
(5/A.5)
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Analysemonster

In CMA/5/A.8 worden op basis van gedetailleerde schema’s enkele praktijkvoorbeelden
uitgewerkt.
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