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Onderwerp: Ringtest individuele chloorbifenylen in gezuiverde extrakten (1/1982)

Doel:
Nagaan in hoeverre in gezuiverde extrakten van een sojaolie met
toevoeging van verschillende c l1loorbifenylmengsels de individuele
chloorbifenylcomponenten 28 (?.,1• - 4'), 52 (2,5-2'5), 101 (2,4,5-2'5'),

138 (2,3,4 -2 '4'5), 153 (2,4,5 - 2 '4' 5') en 180 (2,3,4,5 - 2'4'5') zijn te
irlentificeren en hmntificeren op ee n apolaire capillaire kolom.

Samenvatting:
In de tabellen 1 en 2 worden de resultaten van rle sojaolie extrakten
gespiked met Aroclor mengsels en de var:latiecoi:Hfi c iënt in en tus se n
instituten gegeven .
De variatiecoëfficiënt binnen de instituten ligt in de range 2-?.4% en
tussen de instituten in de range 14- 41%.
In tabel 3 wordt een samenvatting van gemiddelden e n variat:l ecoë fficiënten gegeven.
Conclu sie :
In r e latie tot het niveau van de chloorbifenylen in de extrakten
(ppb- niveau) mogen de r es ultaten niet onbevredieend genoemd \vot·den.
Naar aanleiding van de ervari ngen zullen in een crote ringtest enkele
punten toegevoegd worden.
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Inleiding:
Ter oriëntatie op een grote ringtest met chloorbifenylen Has het zinvol oru in een kleiner verband enige ervaring op te doen met de organisatie van een ringtest.

Monstermateriaal:
Voor het samenstellen van de verschillende monsters werd een hoeveelheid sojaolie volgens Intern Voorschrift F 26 (verzepingsmethode) opgewerkt . Per deelnemend laboratorium werd de volgende set monsters
v e rstrekt:
1. clrie ampullen met 0,4 g gezuiverd sojaolie- extr.akt/ml (zgn.
blanco's)
2. drie ampullen met 0,4 g gezuiverd sojaolie-extrakt/rul gespiked op
het 0,5 mg/kg niveau 111et Aroclor 1::U1?. en op het 0,25 me/kg niveau
met Aroclor 1254 (serie 1)

3 . drie ampullen met 0,4 g gezuiverd sojaolie-extrakt/rul gespike d op
het 0,75 mg/kg niveau met Aroclor 1232 e n op het 0,25 mg/kg niveau
met Aroclor 1260 (serie 2)
4. twee ampullen met standaardoplossingen van de componenten 28 , 52,
101, 138, 153 en 180 elk met concentratie van 0 ,1

ng/~1.

Herlmijze:
Elke eerste ampul \olas bedoeld ter oriënte ring voor de ond erzoekende
analist. In de 2e en 3e ampul werd op dezelfde dag door dezelfde analist (zgn. duplobepaling) in de sojaolie-extrak t e n m. b.v. de 2e standaardampul de concentratie bepaald.
Resultaten :
In de blanco-extrakten treden bij de gaschromatografische bepaling
enkele storingen op die interferere n bij de componenten 28 en 52 . In
hoeverre dit een gevolg is van verontreinigingen in het oplosmiddel of
een gevolg van de programmering zal in de te volgen g rote ringtest
nagegaan

~.,orden.

In tabel 1 wordt een overzic ht gegeven van de resultaten van het
sojaolie-extrakt gespiked me t Aroclor 1?.42 en Aroc1or 1254 . Tevens
wordt de variatiecoëfficiënt binnen de instituten (Vr) en tussen de
instituten (VR) gegeven per chloorbifenyl (serie 1).
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In tabel 2 wordt een overzicl1t gegeven van de resultaten van het
sojaolie-extrakt gespiked met Aroclor 1232 en Aroclor 1260, Vr en VR
per chloorbifenyl (serie 2).
De

variatieco~ffici~nt

binnen de instituten ligt in de range 2-24% en

tussen de instituten in de range 14-41%.
In tabel 3 worden gemiddelden en

variatieco~ffici~nten

samengevat .

Conclusie:
De resultaten van ringtest 1/1982 zijn zeker in relatie tot het niveau
van de chloorbifenylen in de extrakten (ppb- niveau) niet onbevredigend
te noemen. Naar aanleiding van de ervaringen met deze ringtest zullen
in de grote ringtest enkele punten toegevoegd worden nl. blanco
oplosmiddelen ter controle van interferenties, controle door middel
van alleen programmering, geen korrekties voor blanco toepassen en
berekening gehalten m.b.v. piekhoogte voor een uniformere benadering.
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Tabel1

Analyseresultaten sojaolie-extrakten gespiked met Aroclor 1242 en Aroclor
12.54 (mg/kg). Variatieccëfficiënt binnen (yr) en tussen de instituten (VR)

PCB-

RIKILT

RIVO

RIV

canponent

KC$-

KvW

K~v

Friesland

Enschede

Haarlem

vr

VR

28

0,056 - 0,0.50

0,054 - 0,058

0,066 - 0,070

0,070 - 0,072

0,082 - 0,082

0,092 - 0,088 - 0,092

3,6

21 I

52

0,026 - 0,024

0,032 - 0,031

0,024 - 0,027

0,026 - 0,028

0,028 -{),028

0,0.50 - 0,045 - 0,045

6,0

29

101

0,030 - 0,027

0,034 - 0,033

0,025 - 0,027

0,026 - 0,028

0,028 - 0,028

0,030 - 0,048 -{),022

24

24

153

0,014 - 0,013

0,015 - 0,016

0,015 - 0,015

0,015 - 0,015

0,018 - 0,018

0,020 - 0,012 - 0,015

14

14

138

0,021 - 0,022

0,024 - 0,024

0,023 - 0,026

0,024 - 0,024

0,022 - 0,022

0,028 - 0,025 - 0,020

100

0,003 - 0,003

0,004 - 0,003

0,007 - 0,007

0,004 - 0,004

0,008 - 0,005
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< 0,005

9,9
21

20
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Tabel 2
Analyseresultaten sojaolie-extrakten gespiked net Aroclor 1232 en Aroclor
1260 (mg/kg) . Variatiecoëfficiënt binnen \Vr) en tussen de instituten (VR)

PCE-

RIKILT

RNO

RIV

eauponent

KC:S-

I<vW

IMl

Friesland

Enschede

Haarlen

vr

VR

28

0,028 - 0,028

0,028 - 0,031

0,042 - 0,044

0,035 - 0,036

0,050 - 0,050

0,055 - 0,045 - 0,052

7,2

26

52

0,015 - 0,016

0,018 - 0,020

0,027 - 0,027

0,016 - 0,017

0,018 - 0,018

0,032 - 0,025 - 0,030

9,5

29

lOl

0,016 - 0,016

0,017 - 0,018

0,028 - 0,028

0,016 - 0,016

0,015 - 0,015

0,015 - 0,010 -ü,015

9,0

31

153

0,027 - 0,027

0,027 - 0,028

0,042 - 0,043

0,028 - 0,024

0,028 - 0,028

0,030 - 0,028 - 0,028

4,3

20

138

0,020 - 0,022

0,024 - 0,024

0,045 - 0,045

0,027 - 0,026

0,025 - 0,025

0,025 - 0,025 - 0,025

2,2

30
!
i
i

180
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0,033 - 0,038

0,036 - 0,038

0,053 - 0,055

0,036 - 0,033

0,035 - 0,035

0,040 - 0,038 - 0,040

4~~~- l9~j

T8bel 3.
Samenvatting gemiddelde (mg/kg ) en variatieco~ffici~nte n in e n tussen de
instit ute n resp. Vr en VR (%) ringtest PCB 1/ 1982
PCB-compone n t

x

Serie 1
Vr

VR

x

Se rie 2
Vr

VR

28

0 , 072

3,6

21

0 ,0 40

7, 2

26

52

0,032

6 ,0

29

0 , 021

9, 5

29

101

0,030

24

24

0,017

9, 0

31

153

0,015

111

14

0 , 030

4, 3

20

138

0 , 023

9,9

20

0 , 028

2,2

30

180

0,005

'•1

0,039

,, ' 7

19

Aantal instituten:

21

6

Aantal bepalingen per monster: 2 (5 instituten), 3 (1 inst i tuut)
Aantal monste r s :
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