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REFERAT

I denna uppsats har den laterala och den longitudinella dispersionen
studerats i en grusås, (Finnerödjaåsen) med hjälp av spårämnesmärk-
ning. Spårämnet, NaI injicerades i ett grundvattenrör. Jodidkonw
centrationen i grundvattnet mättes i injiceringsröret, i sju grund-
vattenrör placerade tvärs över åsen och i ett rör 50 meter nedströms
injiceringsröret. För att bestämma den laterala och den longitudinella
dispersionskoefficienten användes en förenklad modell som förutsätter
laminärt flöde i ett homogent medium. Modellen visade god överens»
stämmelse med försöksresultaten från Finnerödjaåsen. Den laterala
dispersionen beräknades till 2.4 mZ/dygn. Den longitudinella
dispersionen visade sig vara mycket större i åsens kärna, ända upp
till 260 mZ/dygn än någon meter från kärnan ut mot åskanten där
dispersionen i genomsnitt var 16 mZ/dygn. Hastigheten hos grund-
vattnet i åsens kärna var ungefär dubbelt så stor som i övriga åsen
och troligtvis transporteras största delen av flödet i en liten del av
åsens mitt.

ABSTRACT

The lateral and longitudinal dispersion of groundwater was studied
in a gravel ridge, (Finnerödjaåsen) in the central part of southern
Sweden. NaI was injected into a groundwater tube. The iodine concen—
tration in the groundwater was then measured in the injection tube, in
seven groundwater tubes placed in a transverse row 1,5—4 m apart 20 m
downstream the injection tube and in one tube 50 m downstream the
injection tube. The coefficients of lateral and longitudinal
dispersion were determined by using a model assuming laminate flow in
a homogeneous medium. For the gravel ridge examined, there was a good
fit between the experimental data and this model. The lateral
dispersion was found to be 2,4 mZ/day. The longitudinal dispersion
was much larger in the narrow passage in the middle of the ridge,
260 mZ/day, than in the marginal zones of the ridge, 16 mz/day.
The flow velocity of the groundwater in the middle of the ridge was
about twice as large as the flow velocity in the rest of the ridge,
i.e. the bulk flow of groundwater occured in the middle of the ridge.
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INLEDNING

Studier av grundvattnets spridningsmönster är inte bara av grundveten—
skapligt intresse, utan också av betydelse blvae för att förutsäga
spridning av miljöfarliga utsläpp i grundvattnet, En nyligen före—
slagen kalkningsmetod för försurat grundvatten, där kalken injiceras
direkt i grundvattnet (Möller och Sundlöf ig85; 1986) har också väckt
intresse för mer noggranna studier av grundvattnets spridningsmönster.

I denna C—uppsats har den laterala och den longitudinella dispersionen
hos grundvattnet i en grusås? (Finnerödjaåsen) studerats med hjälp av
Spårämnesmärkning. Grundvattenflödet i åsen är delvis turbulent och
sker i ett heterogent medium, I sådana system är dispersionen mycket
komplicerad att beskriva och förutsägas Därför måste mer eller mindre
förenklade modeller införas. i denna studie användes en modell som
förutsätter iaminärt flöde i ett homogent medium, Modellen visade
relativt god överensstämmelse med försöksresultaten från Finnerödja—
asen.

Vid studier av grundvattnets spridningsmönster används ofta radio—
aktiva isotoper som spårämnen. De är detekterbara i mycket små mängder
och vissa kan även mätas direkt i fält. Eftersom grusåsen där försöket
utfördes används som vattentäkt kunde inte ett radioaktivt spårämne
användas. Som spårämne valdes därför I"»jonen att användas i form av
NaI.

Genom de erhållna värdena från undersökningen kunde den laterala dis—
persionen beräknas till 2,4 mZ/dygn. Den longitudinella disper—
sionen visade sig vara mycket större i åsens kärna, ända upp till
260 mZ/dygn än någon meter från kärnan ut mot åskanten där disper—
sionen i genomsnitt var 16 mZ/dygn. Hastigheten hos grundvattnet i
åsens kärna var ungefär dubbelt så stor som i övriga åsen och tro—
ligtvis transporteras största delen av flödet i en liten del av åsens
mitt.



TEORI

Inledning

När två blandningsbara vätskor kommer i kontakt med varandra bildas
det en skarp gräns mellan dem. Denna gräns kommer att med tiden lösas
upp och så småningom bildas det en övergångszon mellan de båda vät—
skorna. Detta medför att en lösning som transporteras i grundvatten
gradvis kommer att spridas ut och ingå i en allt större volym hos
systemet.

Detta spridningsfenomen som åstadkommer en utspädning av lösningen
kallas hydrodynamisk dispersion. Den hydrodynamiska dispersionen är
resultatet av två olika processer; dels den mekaniska diSpersionen som
sker vid vattnets framfart genom marken, dels den molekylära diffus—
ionen som uppkommer p.g.a. en koncentrationsgradient i lösningen.
Dessa båda processer orsakar en utspridning genom att vissa spårämnes—
molekyler kommer att röra sig snabbare och andra långsammare i förhåla
lande till medelhastigheten hos grundvattnet.

Spridningen av lösningen längs med huvudflödets riktning kallas för
longitudinell dispersion och spridningen vinkelrätt mot flödesrikt—
ningen för lateral dispersion. Den longitudinella dispersionen är
oftast mycket större än den laterala dispersionen.

Transporten av föroreningar bestäms alltså inte enbart av grundvatt—
nets hastighet och riktning utan även av den hydrodynamiska disper—
sionen. Den hydrodynamiska dispersionen har studerats av bl.a. Bear
(1961), Harleman och Rumer (1963), Hatton och Lightfoot (1984). Trots
dessa undersökningar finns det fortfarande mycket kvar att utforska om
det komplexa fenomenet dispersion.



Mekanisk dispersign_ggn_melgkxlér_giision

Effekterna av den mekaniska dispersionen kan jämföras med turbulensens
effekter i t.ex. en flod. Den mekaniska dispersionen kan delas in i
följande tre olika mekanismer;

a) I de individuella porkanalerna rör sig molekylerna med olika
hastigheter beroende på var i tvärsektienen de befinner sig.
Hastigheten är större i mitten än vad den är utmed väggarna.
Ojämnneter och råhet längs porernas vter_ger uppnev till en trög»
hetskraft som verkar upperemsande nå nastigheten närmast väggarna.

b) Porerna längs flödesvägen varierar i sterlek, ytarea och råneto
Vattnet kommer att röra sig snabbare i vida än i smala porer.

c) Porkanalernas olika förgreningar een sammanflätningar med var—
andra leder till att vattnet kan vakta kanaler een på så sätt
ytterligare sprida sig.
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Figur 1. De olika mekanismerna som påverkar den mekaniska
dispersionen.



Den mekaniska dispersionen kan endast förekomma om vattnet är i rör»
else.

Den process där molekyler vandrar i riktning mot koncentrations—
gradienten för att utjämna koncentrationsskillnader kallas molekylär
diffusion. Den molekylära diffusionen kan uppträda Samtidigt med
mekanisk dispersion eller helt självständig utan förekomst av mekan»
isk dispersion. Diffusionen upphör endast då koncentrationsgradien»
ten är lika med noll.

Vid höga grundvattenhastigheter som kan förekomma i t.ex. sand eller
sprickig berggrund är den mekaniska dispersionen dominerande. Däremot
vid låga hastigheter som förekommer i t.ex. lera eller lerskiffer har
den molekylära diffusionen störst betydelse. Det bör dock påpekas att
det i praktiken är nästan helt omöjligt att särskilja molekylär dif—
fusion och mekanisk dispersion från varandra.

Longitudinell och lateral dispersion

Den hydrodynamiska dispersionsprocessen orsakar en spridning och
utSpädning av ämnet både parallellt med flödesriktningen (longi—
tudinell dispersion) och vinkelrätt mot flödesriktningen (lateral
dispersion). Vid longitudinell dispersion är de inblandade mekan—
ismerna följande: (jmf orsakerna till mekanisk dispersion och mole—
kylär diffusion) '

o Hastighetsgradienten i en tvärsektion inom en porkanal

o Variationen av längden för de individuella flödesvägarna

o Molekylär diffusion

Vid lateral dispersion är de inblandade mekanismerna:

0 Det slingrande och inflätande mönstret av flödesvägarna

o Molekylär diffusion



Masstransporten i medelflödesriktningen är större än masstransporten
vinkelrätt mot denna riktning» Figur 2 visar förhållandet mellan
longitudinell och lateral dispersion vid olika tidpunkter efter en
momentan punktinjicering av ett visst ämnes

Konstant flöde

==lld

Figur 2. Figuren visar ett spårämnes spridning i ett homogent medium
(med konstant hastighet) efter en momentan punktinjicering
vid fyra olika tidpunkter.

Källa: Freeze och Cherry, 1979

I verkligheten är den geologiska sammansättningen mycket heterogen
vilket ytterligare komplicerar förutsägandet av lösnigens spridnings—
mönster. Grundvattenflödet följer lagen för minsta möjliga motstånd
och därför kommer det mesta av flödet att rinna genom de mest pera
meabla delarna i en jord med olika lager och linser. Figur 3 och 4
visar effekterna på flödesmönstret i olika fall vid förekomst av
lager och linser med varierande konduktivitetsvärden.



Föroreningskälla

&) ---— Gränslinje

bl

cl !” KZ

d) K3

Figur 3. &) Förklaring av modellen
b) Homogent material, konduktiviteten (Kl) är konstant över

hela tvärsnittet

c) Förekomst av ett lager med högre konduktivitet (KZ > Kl)
d) Förekomst av två linser med lägre konduktivitet (K3 ( Kl)

Källa: Freeze och Cherry, 1979.
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Figur 4. Koncentrationsfrontens utseende i två oIika fail. Spårämne
är injicerad i en linje vinkelrätt mo flödesriktningen.

&) Homogent materiaT
Lagerskiktningar och linser med varierande konduktivitets-
värden (Kl > KZ

Källa: Freeze och Cherr , 1979.



Den matematiska modellen

Den gemensamma utgångspunkten för utvecklandet av de differentialek—

vationer som beskriver transporten av vätskor i ett poröst material är

att studera flödet in och ut ur en fix kontrollvolym i området. Bevara

andet av massan för denna kontrollvolym (k,v_) kan beskrivas med ord:

Nettovärdet av

ändringen av

massan i k.v.

Flödet av

massa ut

k.v.

Flödet av

ur » massa in i

kev.

|
+

Minskning
eller ökning

av massa
orsakad av

reaktioner

Minskning eller ökning av massan i kontrollvolymen kan uppkomma som

ett resultat av kemiska reaktioner eller radioaktiva sönderfall.

Transporten av massan in och ut ur kontrollvolymen är sammansatt av

två flöden, det advektiva och det diffusiva. Det advektiva flödet kan
skrivas:

Fa=UXC

Ö
(:

||
|| hastigheten av flödet

lösningens koncentration

Det diffusiva flödet kan skrivas:

&F=-———d öx

80
D = diffusionskonstant

)(
g— = koncentrationsgradient

Massbalansekvationen för ämnet kan formuleras:

ÄEZÅE
Bi Öx
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Om man bortser från att ett ämne kan försvinna spontant (vilket kan
ske genom kemiska reaktioner eller till följd av radioaktivt sönder—
fall) måste varje förändring av koncentrationen balanseras av en
ändring hos flödet i strömningsriktningen. Genom att kombinera flödes—
ekvationerna (I) och (ll) med massbalansekvationen (lill erhåller man
den differentialekvation som beskriver transporten av ämnen/lösningar
vid parallellströmning med disoersion i ett homogent medidm.

& __ SZCi? " (nähä) ” ”W
Härledningen av denna ekvation har beskrivits mer utförligt av Freeze
och Cherry (1979). Differentialekvationen tan lösas i en. två eller
tre dimensioner (Harleman och Romer. 1963; hatten och tightfoot.
1984).

Tillämpning

För att kunna bestämma den longitudinella och den laterala disper—
sionskoefficienten i den undersökta grusåsen måste en del förenklade
antaganden göras. De antaganden som görs är att parallellströmning
råder. materialet i grusåsen är homogent och att den longitudinella
dispersionen är mycket större än den laterala. En endimensionell
lösning av den ovannämnda differentialekvationen med dessa förut—
sättningar är:

2M (x-vUtl: e __ ...._____.________ nn[ Num-"' Xp 401”

N koncentration

" mängden av spårämne per ytenhet i det injicerade planet
avståndet från injiceringsplanet
tid efter det att ämnet injicerats
dispersionskoefficientU
r
i-
X

Z
O

ll
"
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Den tvådimensionella lösningen blir enligt nedan:

2[: M exp _(x—un __ yZ
Åhh/DXDY ÅDXT QDyl” ' (VI)

M = mängden av spårämne per längdenhet

DX =longitudinell dispersionskoefficient

D)( = lateral dispersionskoefficient

Dispersionen beror mer på den tillryggalagda strömningsvägen, xm än

på tiden. Därför är det lämpligt att införa blandningslängder, L
definierade genom

_ (VII)

Lyxm= Dyr (vm)

xm = UXt

D = longitudinella dispersionskoefficienten
Dy = laterala dispersionskoefficienten

Ekvation (VI) kan skrivas:

( )2 2X—X
[: : M exp .. ML .. ...—Z......

Anxmi/LXLY 41-m 41-m (l

LX kan beskrivas som den längd över vilken man behöver observera

koncentrationen för att erhålla ett sannolikt värde på medelkoncentra—

tionen, se fig. 5. Om experimentet utföres i ett homogent material med
parallellströmning kommer LX att vara en konstant.

_ 12 _



Konceniraiiön

W Sirärka
Lv

Figur 5_ För att ernåiia rikiiga värden på megeiköncenirationen bör
koncentrationsobservaiianer göras på en sträcka som är
iika iång eiier iängre än LXQ

Standardavvikeisen för konceneraiiönsiöröeiningen över observations»
rören kan beskrivas med föijanae iormei:

C) H ZDyi (XI)

och föijaktiigen kan D_y beräknas» Vid bestämningen av den iateraia
dispersionskoefficienten kan koncentratiensiördeiningen över obser»
vationsrören ritas upp och standardavvikeisen skattas direkt utifrån
figuren.

_ 13 _



?ÄTERIÅL OCH METODER

Beskrivning av försöksområdet

Den undersökta grnsåsens finnerödjaåsen tigger i Skaraborgs iän ca 12
km sydväst om Laxåv Strax sydöst om grusåsen tigger det iiiia same
nätiet Finnerödja som är känt för sina jordgubbarv Grusåsen fungerar
som vattentäkt för samnäiiets knappt t OOO invånares Figur o den ?
visar grusåsen med vattentäkt och utpiaceringen av brunnar och oöserm
vationsrör,

Grusåsens kärna består huvudsakiigen av grus och sande du iängre ut
från åskärnan man kommer ju mäktigare är det översta lagret med fina
kornigare materiai som utgörs av siit och ierav

För att bestämma åsens hydrauiiska parametrar utfördes en provpumpning
på uppdrag av VBB under tiden 198imööadö » 1984—06_Oöa För pumpningen
användes brunn 2 och ett fiiterförsett rör som Tåg aiideies intiii
brunnene Pumpningen pågick med en konstant sammaniagd kapacitet på 398
i/s under 24 timmar varefter återhämtningsförioppet registrerades
under ca 3 timmarv Utvärderingen gjordes med hjäip av Gustavssons
kanaimodei1 både ur tidwavsänkningskurvor och tidwavståndskurvora
Beräkningarna gav nedanstående värden entigt VBs lägesrapport 11,

Vattenförande mäktighet 6 m
Vattenförande bredd , 50 m
Våt tvärsnittsarea 300 m2
Grundvattenytans iutning 8:1000
Hydrauiisk konduktivitet 7—10"4 m/s
Transmissivitet . 4'1O"3 mZ/s
Hydrauiisk kapacitet

(transmissivitet x bredd) 0,2 m3/s
Effektiv porositet 10 — 15 %

Tabeii 1. Några karaktäristiska värden för grusåsen vid försöksområdet

- 14 c
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Figur 7. Karta över injiceringsrör och observationsrör ? försöks-
området i Finnerödjaåsen, (Grundvattnet strömmar mot norr.)
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Bestämningen av transmissiviteten vid brunn 2 gav ett värde på
4510"3 mZ/s. Detta ger ett knvärde på 7”1D”å m/s om den
vattenförande mäktigneten antages vara 6 mg äestämningen av TB
(transmissivitet x åsbredd) gav ett genomsnittligt värde på D,4 m3/s
i området söder om brunn 2 ocn ett värde på Dtä m3/s i området norr
om brunn 2 (från brunn 2 till någonstans mellan rör Bååt och 8413lo
Borrningsresultat har dock visat att de båda områdena utdörs av samma
material, Detta tyder på att det lägre lvardet i norr inte beror på
att områdets material är mindre genomsläppiigt utan troligen på att
åsens vattenförande tvärsnittsarea är mindre än i området söder om
brunn 2. En tvärsnittsarea på döö m2 i söder och BDD m2 i norr ger
båda ett k—värde på 7'10"4 mrsa ärundvattanvtans lutning visar
också att gradienten i området kring 84D3 nen 8åt3 iområdet i norr) är
nästan dubbelt så stor som i området kring 84095 841D den 8415
(området i söder).

Skattningar av den effektiva porositeten ntitrån framräknade Söwvärden
(magasinskoefficient x bredd) gav värden på tD m 15 åt Under ovana
stående betingelser kommer Darevbastigneten med k = ?alå m/s
och 1 = 8*10'3 att bli 5,6-1cr6 m/sa Räknat med en efiektiv
porositet på 12 % blir porhastigneten 4976l0"5 m/s eller 4 m/dygn.
Den effektiva porositeten beräknad genom provpumpningsdata ger ofta
ett lägre värde än vad den verkliga porositeten äro Ett rimligt värde
på den verkliga porositeten hos materialet i grusåsen kan ligga runt
30 %. En del av vattnet är så hårt bundet i marken att det blir kvar
vid en provpumpning. Detta hårdare bundna vattnet deltar i utbytet med
det övriga vattnet men dess utrymme är inte tillgängligt för vatten»
transporten. Därför är det riktigt att använda den effektiva porosi—
teten vid beräkningen av porhastigheten.

Val av metod

I Finnerödjaåsen, där undersökningen skulle genomföras finns grund—
vattenrör placerade tvärs över grusåsen på två olika ställen och
det var naturligt att välja ett av dessa till försöksområde. Nära
området i söder ligger brunn nr 2 och eftersom vatten kontinuerligt
pumpas ur denna brunn skulle detta kunna ge störningar i det naturliga

_ 17 s



strömningsmönstret. Detta innebar att området i söder var mindre lämp—
ligt som försöksområde och därför valdes området i norr. Ett tidigare
spårämnesförsök genomfördes av VBB i det norra området i november
1985. Uppgifter från detta försök har varit användbara vid planeringen
av denna undersökning.

Som injiceringsrör valdes rör 8413. Det hade kanske varit lämpligare
att välja ett rör på längre avstånd från observationsrören t.ex. rör
8403, spårämnesfronten skulle då ha hunnit bli bredare. Avgörande vid
valet av rör 8413, alltså det kortare avståndet var att försökstiden
var begränsad till en vecka.

Avståndet mellan de ursprungliga 5 rören var 4—6 m. Det är känt att
den laterala spridningen oftast.är mycket liten och för att inte
spårämnet skulle kunna "smita mellan" två rör kompletterades de
befintliga observationsrören med ytterligare två rör. Det ena röret
placerades mellan 5—1 och det andra mellan lmz. Det stora avståndet
mellan rör 2 och 3 kunde inte avhjälpas eftersom det går en traktorväg
mellan dessa rör. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd för att spårämnet
inte ska kunna "smita mellan” tillsattes en viss mängd vatten till»
sammans med spårämnet i injiceringsröret. Detta innebar att spårämnet
spreds i en stor cirkel kring röret så att det redan från början hade
en viss bredd. Om det t.ex. tillsammans med spårämnet tillsätts 1 m3
vatten kommer det räknat med en porositet på 30 % och en mäktighet på
1.8 m (injiceringsröret är perforerat 1.8 m från botten och uppåt)
att sprida sig kring injiceringsröret med en diameter på 1.4 m, att
jämföras med det största avståndet mellan observationsrör 2 och 3 som
är 4 m.

Det största problemet var valet av ett lämpligt spårämne eftersom
grusåsen där försöket skulle genomföras fungerar som vattentäkt för
Finnerödja samhälle. Radioaktiva isotoper kunde inte användas p.g.a.
hälsorisker, vidare är färgämnen och katjoner inte lämpliga som
spårämnen vid försök med grundvatten eftersom de absorberas av jord—
materialet. De enda lämpliga spårämnen som kunde användas vid under—
sökningen var antingen ett salt eller en anjon.

_ 18 c



fördelen med att använda ett salt är att koncentrationen kan mätas
direkt i fält i form av kondoktivitetv öakgrondsvärdet för vattnet
i grosåsen ligger runt 30 mS/m ivöö iöööw02w2öls ett hö
grundvatten och för att få sai
sättas att mätvärdena med god
0m Natl används skulle en män
denna nivå skalle uppnåse (Si
tidigare utfört spårämnesförs?
inte rimliga att handskas med

2 ?:fik fått

it i området

% resaltat måste så mycket

e

värde för

salt till»

se.—,
&

marginal överstiger bakgrendsvärdetl
dd på ca 200 kg behöva in;
ifran är berdanad med ledi

;; föga? Sett;

;;eras för att
slag av ett

mängder är
rent praktiä & ooh den höga koncentra»

tionen skulle medföra densitetsskillnader iam dessutom gköllö kanna
störa det naturliga strömningsmönstreta

Det återstod alltså att välja ett spårämne bland angeaernae Den negae
tiva jon som valdes var l”ajanen i form av dala att imajonen
valdes berodde dels på att den natarliga natten av lm i grandvatten
är mycket låg (några ng/l)s dels på att kid i Stoekhoim kände till en
snabb och mycket känslig metod för att : ;tämma lmmkoneentrationer
i storleksordningen ug/lo Detta innebar gut den tillsatta jodmänöden
endast behövde höja koncentratienerna tiil mätbara halters Om 1 kg dal
injiceras tillsammans med 1000 l vatten tömmer lmmkoneentrationen
vid observationsrören 20 m nedströms att ligga runt 200 ag/l enligt
det tidigare utförda spårämnesförsöket av fööa Dessa koneentrationer
är mätbara med en väl tilltagen säkerhetsmarginalo Den toxiska dosen
ligger på 1000 mg/dag och eftersom lösningen kommer att spädas ut
ytterligare innan den når vattentäkten torde inga hälsorisker före»
ligga för samhällets invånare”

Vid användandet av NaI som spårämne fanns inte möjligheten att mäta
koncentrationerna direkt i fält utan ett provtagningsschema var
tvunget att göras upp på förbands Med uppgifter från föözs ovannämda
försök beräknades det ta 195 dygn för spårämnet att nå fram till
observationsrören. I och med det korta avståndet mellan injicerings»
röret och observationsrören, 20 m var det inte troligt att spårämnet
skulle hinna sprida sig ända ut till de yttersta rören 4 och 5. Prov—
tagningarna gjordes därför tre gånger om dagen i rör 19 29 3, 6 och 7
och en gång om dagen i rör 4, 5, 8412 och 8413, Från och med den 9:e
till den 13:e och sista försöksdagen togs prover endast en gång om
dagen i alla rör,
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Utförandet av försöket i fält

Försöket inleddes den 5 maj 1986 med att driva ned två nya grundvatu
tenrör, nr 6 och 7, se karta över grundvattenrören i försöksområdet

figur 7. De grundvattenrör, 1”? som skulle användas som observationSw

rör provpumpades för att kontrollera att inget av dem var igensatt
eller hade för dålig vattenföringa Alla rör gick att använda vid för»
Söket, Det vatten som användes vid utspädningen av NaI pumpades upp

från rör 8412.

1 kg NaI blandades med ca 165 liter vatten i en stor plasttunnao lata
ten pumpades upp från rör 8412 och leddes via en smal plastslang ned i

injiceringsröret 8413, Pumpkapaciteten uppskattades till 10m12 l/min
genom att ta tid hur fort en hink med känd volym fylldes, Den koncenm
trerade Nalulösning hälldes ned i injiceringsröret i små mängder med
så jämna mellanrum som möjligt under tiden som vatten från plast»
slangen kontinuerligt rann ned i rörets Detta förfarande pågick i
1 timme och 45 minuters Under denna tid tillfördes uppskattningsvis
1320 liter vatten inklusive de 165 liter som användes vid utspädningen
av NaI.

Provtagningshämtarna som användes bestod av ett smalt rör av hård—
plast som var helt öppet upptill och hade en liten öppning nedtill
som tillslöts med en liten kula när röret blivit fyllt med vatten. Den
större provtagaren hade en diameter på 3 cm och en längd på 125 m och
användes till alla rör utom rör nr 7, 1 rör 7 fick en kortare prov—
hämtare användas eftersom den längre inte gick att sänka ned i röret
p,g_a. en skarv. Den kortare provhämtaren var 40 cm lång och hade
liksom den större en diameter på 3 cm.

Som tidigare nämnts togs prover 3 ggr om dagen i rör 1, 2, 3, 6, 7 och
1 gång om dagen i 4, 5, 8412 och 8413. Tillvägagångssättet vid varje
provtagningstillfälle var följande:

1. Provtagarna sköljdes i grundvattenrör 8414

2. Provtagaren sköljdes i observationsröret och ett ”gammalt” vatten—
prov togs upp och hälldes ut på marken.
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30 Vattenprovet togss provnämtarens botten nedsänktes till grundvat»
tenytan och sedan ytterligare 2 m ned»

Provtagarna sköljdes i rör 8414 som ligger uppströms injieeringsröret
som en försiktighetsåtgärd för att undvika tnntaminationa Tyvärr
sköljdes inte provnämtarna första försöksdagen (vid de två första
provtagningarna) så dessa vattenprover visar orimligt nöga koncentram
tionera Sköljningen i rör 841ö gjordes faöwma andra försötsdagen och

som tur var visade det sig vara tillräckligt för att andvika konta»
mination» Vattenprovernas I"mtoncentrationer kan anses anta rimliga
värden f.oam. det tredje provtagningstilltället_ För att ytterligare
förhindra kontamination sköljdes provnämtarna en gång i varje rör före
själva provtagningen och ”gammalt88 vatten tags upp för att tvinga nytt
vatten rinna till observationsrören och på så sätt ondvita att prover
togs på stillastående vattens För att mängden vatten som togs upp ur
de olika rören skulle vara lika togs vattenprover upp 3 ggr med den
kortare provhämtaren ur rör 79 Provtagningen försökte göras i stigande
koncentrationsordning, dvs. vid varje prevtagningstillfälle togs
prover först i de yttersta oöservatiensrö en d och ö som sannolikt
hade de lägsta I"—koncentrationernag

För att kunna göra diSpersions» och hastighetsberäkningar behövdes
avståndet mellan de olika försöksrören mätas. I brist på lämpligare
mätinstrument fick snöre och måttband användas” Avståndet till varje
rör bestämdes från tre olika punkters som njälppunkter fick även två
träd användas.

ANALYSMETOD FÖR BESTÄMNING AV JODIDHALTER I VATTEN

Den använda metoden för bestämning av jodid i vatten bygger på jodid—
jonens katalytiska verkan på redoxreaktionen mellan Ce(IV) och As(III).
Denna reaktion beskrevs för första gången av Sandell och Kolthoff
(1934). Förloppet kan åskådliggöras med nedanstående ekvation

2 Ce4+ + A5033' --—> zee3+ + Aso3'
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Reaktionen följer första ordningens kinetiska lag och vid en given
temperatur och reaktionstid kommer reduktionen av Ce(IV) att vara
proportionell mot jodidkoncentrationen, Eftersom lösningen av CelIV)
är gul och Ce(III) färglös så kan förloppet följas med hjälp av en
spektrofotometer, Transmittansen är proportionell mot jodidkoncentra==
tioner i intervallet 0-30 ug/l, Vid högre jodidkoncentrationer är
sambandet inte längre linjärt. De enda andra joner som kan tänkas
störa reaktionen genom liknande katalytiska effekter är osmium och
rntenium. Dessa ämnen kan dock anses obefintliga i vattenprover, även
i industriellt svårt förorenade avfallsvatten.

Reaktionens känslighet för jodidjoner ökas avsevärt vid närvaro av
kloridjoner även om kloridjonerna i sig inte har någon katalytisk
verkan. Jodidens katalytiska effekt ökar med ökande koncentration av
kloridjoner upp till ett visst maximum där ökad koncentration inte
leder till någon ytterligare effekt, Av denna anledning tillsätts
kloridjoner både till standard» och provlösningarna. Kloridjon—
koncentrationer upp till 5000 mg/l stör inte resultaten i området
0w30 ng I'/l.

Analysen utfördes enligt följande:

Till 5 ml standard» eller provlösning tillsattes 0,075 ml 10 % NaCl—
lösning och 0,5 ml 0,1 N arseniksyra (H3A5202) varefter proven
omskakades och ställdes ned i ett vattenbad på 350 C, När provlÖSu
ningarna antagit samma temperatur som vattenbadet tillsattes 0,5 ml
av en lösning bestående av 0,05 M cerinmsulfat (Ce(504)2) i 4 N
svavelsyra. Provlösningarna fick reagera i tio minuter varefter trans»
mittansen mättes vid 420 nm. Kalibreringskurvor ritades upp vid varje
provtagningstillfälle med hjälp av 6 standardlösningar (0, 5, 10, 20,
30 och 40 ug/l I”), De prover som hade en koncentration av I" som
var högre än 30 ug/l fick spädas till koncentrationen låg i inter—
vallet 0—30 ug/l.

Bestämningen av ett 95 % konfidensintervall för analysvärdena vid tre
olika prover som vardera analyserats 3 ggr gav följande resultat
460 i 60, 14 i 2 och 3800 i 370, dvs, 1” [ng/l] i 10 %.
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RESULTÅT OCH DISKUSSION

Vid anaiyserandet av vattenprovernas I”»toncentrationer visade det
sig att kontaminationsrisken hade understattatsv De två törsta prov»
tagningarna i aiia rör (utom nr ? och öitdi visade aiideies för höga
I"»koncentrationer_ Som tur var stöijdes de nåda nrovnanaarna två
gånger vardera i ett grundvattenrör nnnströnn injiceringgnunkten från
och med den tredje provtagninnsongångenv träta tedde tii? att koncenm
trationerna sjönk och kom att hamna på en riniig nivån trån och med

van att Zm—koncentrationernaden tredje provtagningen kan nan råtna
visar en någorlunda riktig biid av toncentrationsiörioeeet hos de
oiika observationsrören,

Figur 8 visar I"—koncentrationens beroende av tiden hos några oiita
observationsrör. Värdena från ohservationarör nr 3 och i har inte
kunnat användas i undersökningen pegoao att i”»koncentrationen i
dessa rör aidrig nämnvärt steg ever öatgrandsvardenaa

Koncentrationsdiagrammen samt avståndet trån injiceringsröret tiii de
oiika observationsrören har använts för att beräkna pernastigheten hos
grundvattnet. Hastigheten är beräknad för varje rörs se figur 9.
Hastighetsprofiien visar att strömningsmönstret är övervägande
laminärt. Hade strömningen varit turbulent skuiie fronten varit mycket
mer trubbig och hastigheterna hade inte varierat iika mycketv

Lateral dispersion

Vid beräkningen av den iateraia dispersionskoefficienten har jag
utgått från sambandet:
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För att beräkna standardavvikeisen oa har koncentrationstördeinings—
kurvor över observationsrören ritats vid oiika tider, se figur 10.
Genom att kiassindeia dessa data och beräkna den kumuiativa reiativa
frekvensen kan man överföra dessa värden på ett normaitördeiningsw
papper och på så sätt bestämma standardavvikeisen grafiskta

Enligt sambandet ovan är 0 proportioneii mot t och genom att piotta
dessa värden mot varandra när by beräknats tiii 294 mZ/dygn,
Det behöver inte enbart bero på en iaterai dispersion att spårämnet
sprider sig på bredden utan det kan vara det vattentörande iagrets
bredd som ökar eiier att permeabiiiteten ökar hos de intiiiiggande
skikten.

tongitndineii dispersion

Nedanstående formei har använts vid beräkningen av den iongitndineiia
biandningsiängden, LX»

C -— MK exp _ %% on

C = I”akoncentrationen
Lx = biandningsiängd
xm ::tiiiryggaiagd sträcka _
x = avståndet från injiceringsröret 8413 tiii det aktdeiia röret
K = konstant

Förutsättningen för att kunna använda denna formei är att den iateraia
dispersionen är mycket iiten.
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För att kunna bestämma LX sätts x till en konstant och Lxs )(m och
K varieras tills kurvan överensstämmer så bra som möjligt med den
experimentellao Som ett mått på hur pass bra kurvorna passar med
varandra har förklaringsgraden använtss Förklaringsgraden beräknaoes
med nedanstående formel:

Eli—rån (m)
F 3 å'” ””""ä"””j;%

ZCi'”llC

F = förklaringsgraaen
C = beräknat värde nå koncentrationen
C = observerat värde på koncentration
C = medelvärdet av ae beräknade värdena
n = antal observationer

Enligt formel (X) bör de beräknade wvärdena för varje rör anta
samma värde_ Att Lx—värdena varierar beror i första hand på att
materialet i försöksområdet inte är homogent och att detta i sin tur
ger upphov till hastighetsskillnader, Tabell 2 ger en sammanställning
av de erhållna värdena,

Rör nr Lx Förklaringsgrad U X avst, Dx
m % m/aygn m _ mZ/dygn

1 1,03 96,90 12.5 2095 1209
2 1038 93,90 698 16.95 9,4
5 1,20 95011 10aå 2108 12.5
6 1e86 72.44 7,71 2404 1433
7 10,7 - 96w33 2496 22,6 26362

8412 3a23 98,14 1008 50.8 34.9

Tabell 2: Tabellen visar en sammanställning av beräknade och erhållna
värden för varje observationsrör.
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De höga värdena på förklarångegraden våsar att det är råmllgt att
bortse från den laterala disberlonen vid beräkning av de longitudi»
nella blandningslångderna. I ragor 11 år de båda kurvorna? den experi»
mentella och den beräknade rätade % samma diagrams Åtb evansen på
kurvorna inte sammanfaller mee earanara aeror på att den laterala
dispersionen är större än 09

Med hjälp av de beräknade wkåreena och nr rermeln:

G= ZLXU? (XIII)

har I"»molnets utseende kunnae eebrlearg Pågar 12 visar hur det
ser ut vid tre olika tidpunkeer efber ångleeringstillrållet. Om mat»
eråalet i grusåsen varit homegene een ba äågneten antagit samma värden
över åsen hade molnet sett ur een en ellénag se fig 2 på sid 6,

För att lättare och säkrare kanna beabåeea den longitudinella disper»
séonen hade det varit lämpliee att ba fler observationsrbr placerade
utmed strömningsrlktningeno Den longitudlnella dispersionen kunde då
ha beräknats på samma sätt som een laterala,
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Figur 12. Utseendet av Nel—molnet vid 3 olika tidpunkter efter
injiceringstillfä11et.
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Ett varmt tack t??? Erik Eriksson för värdefuiåa diskussioner?
Barn?? Sundlöf för möjligheten ööö gönömföra denna undersökning?
Gunnar Jacks för handYeäning våö anniysnrbeteö Och Rajånder Saxena
för meningsfuääa synpunktere
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