Heroplossingspolarografie voor automatische meting vancadmium,
lood en koner in water

1. Inleiding
In verband met de grote toxicologische
betekenis wordt de laatste jaren op grote
schaal onderzoek verricht naar het voorkomen van de zogenaamde zware metalen
in oppervlaktewater en drinkwater. Bij de
2e ministerconferentie in het kader van de
Internationale Rijn Commissie op 4 en 5
december 1973 in Bonn is onder meer
besloten lood en koper op de zgn. grijze
en cadmium op de zgn. zwarte lijst te
plaatsen. De door de WHO voorgestelde
maximaal toelaatbare concentraties voor
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cadmium en lood in drinkwater zijn resp.
0,005 en 0,05 mg/l. Voor koper wordt overleg gepleegd over een niveau van 0,05 mg/l.
Voor de analyse van deze zware metalen
wordt doorgaans gebruik gemaakt van
atomaire absorptie spectrofotometrie. Ook
andere technieken met name heroplossingspolarografie lijken echter goed bruikbaar
en kunnen tevens voordelen bieden met het
oog op automatisering.
Doel van het hier beschreven onderzoek
was na te gaan of m.b.v. polarografie een
automatische methode voor het meten van
cadmium, lood en koper ontwikkeld kan
worden, en tevens meer informatie te
krijgen over de vorm waarin het metaal
zich in het water bevindt. Dit laatste is
vooral van belang bij de bestudering van
mobilisatie processen van zware metalen
die voor een belangrijk deel aan slib zijn
geadsorbeerd en als zodanig in spaarbekkens kunnen worden geaccumuleerd.
2. Werking heroplossingspolarografie
[2, 3,4, 5]
Polarografie is een elektrochemische analysemethodiek, waarmee oxideerbare en reduceerbare stoffen door respectievelijk oxidatie en reduktie aan een elektrode bepaald
kunnen worden.
Voor de bepaling van zware metalen wordt
veelal gebruik gemaakt van heroplossingspolarografie. De hierbij gebruikte kwikelektrode (hangende kwikdruppel of kwikfilm elektrode) wordt gedurende een
bepaalde tijd op een dusdanige potentiaal
gehouden dat in het water aanwezige
metaalionen aan de elektrode reduceren en
onder amalgaan-vorming in het kwik
oplossen. Tijdens dit pre-concentratie
proces van de metalen in de kwikelektrode
dient de oplossing voldoende in beweging

te zijn daar anders een concentratie gradiënt
van de metaalionen in de buurt van de
elektrode zou ontstaan.

wijze gemeten loodgehalten in Rijn- en
Maaswater geeft tabel I.
Het percentage van het met perchloorzuur
uitwisselbare loodgehalte ligt voor de onderzochte monsters in de Maas duidelijk lager
dan voor de Rijnmonsters. Een mogelijke
oorzaak hiervan is dat het merendeel van
het aanwezige lood in het Maaswater van
natuurlijke herkomst is en zich bevindt in
de moeilijk te ontsluiten minerale sedimentfraktie. Omdat m.b.v. polarografie een
onderscheid kan worden gemaakt tussen
'vrije' en 'complexgebonden' metaalionen is
het ook mogelijk om met deze techniek de
snelheid te bestuderen van processen
waarbij metalen aan liganda en kleimineralen gebonden worden [8].

Na deze pré-elektrolyse wordt de potentiaal
van de kwikelektrode lineair met een
bepaalde snelheid (5 m V/sek) verhoogd.
De metalen zullen als hun zogenaamde
halfwaarde potentiaal bereikt is achtereenvolgens door oxidatie weer in oplossing
gaan, terwijl de stroom die daarmee
gepaard gaat een maat is voor de concentratie van de verschillende metalen.
Het is duidelijk dat de heroplossingspolarografie alleen gebruikt kan worden
voor de analise van amalgaam vormende
metalen, zoals cadmium, lood en koper.
3. Complexering van metalen

4. Eigenschappen van dekwikfilm elektrode
[9,10]

Metaalionen in oppervlaktewater kunnen
gebonden worden aan anorganische of
organische stoffen.
Tot de anorganische groep behoren
chloride, carbonaat en sulfaationen.
Tot de organische liganda behoren humuszuren, porphyrinen, NTA en dergelijke.
Voor zwakke metaalcomplexen vindt een
verschuiving van de halfwaardepotentiaal
in negatieve richting plaats.
Metalen welke gecomplexeerd zijn met
sterke complexvormers zoals ethyleendiamine-tetra-azijnzuur (EDTA) kunnen
door hun sterische omhulling niet aan de
kwikelektrode gereduceerd worden. De
polagrafische bepaling ervan is pas dan
mogelijk als deze metalen uit hun complexen zijn vrijgemaakt.
Met perchloorzuur (0,01 N) worden de
liganda van deze complexgebonden metalen
grotendeels uitgewisseld [1].
Op deze wijze kan in drinkwater vrij- zowel
als complexgebonden cadmium, lood en
koper bepaald worden.

De op het RID gebruikte elektrode bestaat
uit een met was geïmpregneerde grafietstaaf, waarvan de onderzijde gepolijst is.
Op dit gepolijste oppervlak wordt elektrolytisch een dunne kwikfilm aangebracht.
De respons van deze kwikfilm-grafiet elektrode is afhankelijk van de kwaliteit van de
kwikfilm. Deze kan veranderen door de
vorming van intermetallische verbindingen
in de kwikfilm of door absorptie van oppervlakte aktieve stoffen.
Sommige metalen zoals nikkel en cobalt
reageren met kwik en vormen verbindingen
die niet meer uit de kwikfilm gestript
kunnen worden, anderen zoals koper en
zink vormen een intermetallische verbinding
in de kwikfilm. Door ophoping van dergelijke verbindingen zal de respons van de
kwikfilm veranderen [7].
Als aan een standaardoplossing van lood en
koper een ligand als humuszuur wordt
toegevoegd zullen de stripping pieken van
de metaalionen afnemen en verschuiven.
Volgens D. N. Hume en J. N. Carter [5]
is de oorzaak niet alleen complexvorming
met lood en koper maar ook adsorptie van
humuszuur aan de kwikfilm, waardoor
afscherming van de kwikfilm voor de te
reduceren metaalionen plaatsvindt. Zij
toonden dit aan doordat de kwikfilm
elektrode zich hetzelfde bleef gedragen bij
directe overbrenging naar een 'schone'
standaardoplossing.

In oppervlaktewater zijn cadmium en vooral
lood en koper voor een belangrijk deel aan
het zwevend stof gebonden, ook na aanzuren met perchloorzuur blijft een gedeelte
van de metalen aan het slib zitten. Slechts
na destruktie door droogdampen van het
monster met 30 % H2O2 en gee. HNO3
(1 ml H 2 0 2 + 1ml HNO3 op 25 ml water)
kan een totaal metaalgehalte gemeten
worden [6].Een illustratie van de op deze

TABEL I - Bepaling vanhet met perchloorzuur uitwisselbare loodgehalte in Rijn- en Maaswater.

Maas
Maas
Maas
Maas
Rijn
Rijn
Rijn

monsteromschrijving
plaats
Eijsden
Grave
Keizersveer
Grave
Gorkum
Vreeswijk
Kampen

datum
13-9-73
13-9-73
13-9-73
26-9-73
27-9-73
27-9-73
27-9-73

totaal lood
lood in /ig/1
percentagevanhet
na destruktie zonder voorafgaande metperchloorzuur uitin /ig/1
destruktie
wisselbareloodgehalte
14
16
11
12
25
26
25

5
7
20
20
20

50
50
45
58
80
77
80
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Met humuszuur, dat op het RID uit aarde
werd geëxtraheerd, kon wel complexvorming met lood en koper aangetoond
worden doch geen adsorptie aan de kwikfilm.
5. Werkwijze
Een schema van de opstelling is weergegeven in afb. 1.
De opstelling bestaat uit:
1. Een perspex doorstroomcel (zie afb.
2 en 3) met een inwendig volume van
1,5 ml.
2. Een PAR Model 174 Polarographic
Analyser.
3. Een Houston 2000 X Y rekorder.
4. Een peristaltische slangenpomp (Verder).
Het slangenmateriaal is van tygon.
Door zuiver stikstofgas door te leiden
werden de watermonsters tevoren zuurstofvrij gemaakt om de reduktiestroom van
zuurstof welke storend kan werken te
voorkomen.
Alle bepalingen werden uitgevoerd in 0,01 N
perchloorzuur milieu.
De potentiaal waarbij de pré-elektrolyse
plaatsvindt moet ten minste 200 mV
negatiever zijn dan de halfwaarde potentiaal
van het te bepalen metaalion.
Bij de bepaling van cadmium, lood en
koper in 0,01 N perchloorzuur milieu was
de pré-elektrolyse potentiaal — 1,0 V t.o.v.
de verzadigde calomel elektrode.
De halfwaarde potentialen van cadmium,
lood en koper zijn dan resp. — 580 mV,
— 390 mV en + 15 mV.
Tijdens de pré-elektrolyse wordt de oplossing d.m.v. een peristaltische slangenpomp
en een doorstroomcel langs de elektroden
gepompt.
Gedurende het scannen van de elektrode
potentiaal wordt de pomp stopgezet.
Het aanbrengen van de kwikfilm op de
elektrode kan op twee manieren gebeuren:
1e. De kwikfilm wordt tevoren aangebracht door gedurende 15 minuten een
oplossing met 20mg Hg'-'+/l door de cel te
pompen (1 ml/sek), waarbij de potentiaal
van de elektrode op — 1,0 V t.o.v. de
referentie elektrode wordt gehouden.
Bij langdurige metingen (16 uur met deze
elektrode aan standaardoplossingen van Cd,
Pb en Cu in aqua bidest) (0,01 N HC10 4 )
bleek de respons van de elektrode niet te
veranderen.
Tijdens metingen aan drinkwater nam de
respons voor Cd en Pb langzaam toe,
waarbij de toename van de Cd piek t.o.v.
de Pb piek groter was.
Als bij ijking blijkt dat de respons van
de elektrode afneemt wordt nadat het
werkzaam oppervlak met tissues is schoongeveegd een nieuwe kwikfilm aangebracht.
2e. Aan de te analyseren oplossing wordt

Afb. 1.

H g 2 + (10 mg/l) toegevoegd. Het aanbrengen
van de kwikfilm en de pré-concentratie van
de metaalionen kan nu in één stap geschieden.
Het voordeel van deze methode is dat men
altijd een kwikfilm met een schoon oppervlak heeft.
Mogelijk zou na meerdere analyses de
respons van de elektrode kunnen veranderen
doordat de kwikfilmdikte toeneemt.
Bij een proef, waarbij gedurende 24 uur
cadmium, lood en koper in monsters van
oppervlaktewater werden gemeten, bleek de
respons van de elektrode tijdens de eerste
3 metingen toe te nemen om vervolgens
constant te blijven.
Meetresultaten in rivierwater
Teneinde de resultaten die met heroplossingspolarografie worden verkregen te
kunnen vergelijken met de uitkomsten van
atomaire absorptie spectrometrie, werd
Merwedewater bij Gorkum op 19-3-74
bemonsterd. Voor de polarografische
bepaling werden de watermonsters aangezuurd met perchloorzuur tot pH = 2.
Twee dagen later werden ze gecontrifugeerd, waarna aan elk monster 10 mg/l
Hg(NOg)2 werd toegevoegd.
Ook met behulp van atomaire absorptie
werd van dezelfde monsters het cadmium,
lood en kopergehalte bepaald. De voorbehandeling bestond hier slechts uit het
aanzuren van het ongecentrifugeerde water
tot pH = 2 met salpeterzuur.
De grafieken in afb. 4 geven de gemeten
gehaltes aan zwevend stof, cadmium, lood
en koper weer.

Afb. 2.

Afb. 3.

De verschillen tussen beide analysemethoden ontstaan doordat bij atomaire absorptie
matrixeffecten een belangrijke rol spelen;
bij de polarografische bepaling zullen na
aanzuren met perchloorzuur de metaalionen
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Afb. 4 - Vergelijking vande meetuitkomsten van koper, cadmium en lood met heroplossingspolarografie enatomaire absorptie spectroscopie vande Waal te Gorinchem (19-3-74).

Afb. 5-24 uurmeting van cadmium, lood en
koper in perifeer drinkwater (RID, Den Haag
25 en 26-6-74).

TABEL II-Bepaling van cadmium, lood en koper in perifeer drinkwater (alle concentraties in pg/l).

veelal uit koper bestaat, ook naenkele
minuten doorstroming geen daling van het
kopergehalte blijkt op te treden voor de
hooggelegen tappunten.
Bij een 24 uurs meting van drinkwater uit
een koperleiding bleken voor de lood-en
cadmiumgehaltes nauwelijks veranderingen
in de tijd op te treden, wel duurde het enige
uren voordat de hoeveelheid koper die door
het leidingmateriaal werd afgegeven constant
was (afb. 5).

cadmium
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Delft zuid
Delft zuid
Delft zuid
Den Haag
Rijswijk
Woerden
Den Haag
Voorburg
Den Haag
Pijnacker

0,1
0,2

< 0,1
< 0,1
<0,1
< 0,1
<0,1
< 0,1
<0,1
< 0,1
<0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0.2

direkt
lood

koper

2,5
118
192
26
2,0
80
1,0
2,0
19
102
2,2
3,0
202
118
110
14

170
480
9
760
60
7
505
90
80
9
450
620
55
166
39
570

niet volledig van het zwevend stof worden
vrijgemaakt. Opvallend is dat ondanks dat
bij lood hogere waarden worden gevonden
met depolarograaf (correlatiecoëfficiënt
van 0,966 met atomaire absorptie spectrometries
Tevens tonen deze grafieken vooral t.a.v.
lood het verband tussen de concentratie aan
metaal en het zwevend stof gehalte aan
(correlatie coëfficiënt 0,87).
Meetresultaten in drinkwater
Een eerste toepassingsgebied voor automatische meting van cadmium, lood en koper
m.b.v. polarografie lijkt teliggen in het
bestuderen van kwaliteitsveranderingen van
het gedistribueerde leidingwater.

na 2 minuten doorstroming
koper
lood
cadmium
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
< 0,1

0,7
35
43
90
15
47
1,0
1,6
23
56
1,1
1,5
54
25
44
10

42
50
3
280
15
5
495
90
44
2
184
160
11
52
7
190

Oriënterende metingen indrinkwater bleken
zoals teverwachten sterk afhankelijk tezijn
van het leidingmateriaal. Intabel II zijn
voor enige drinkwatermonsters die 'direct'
en na twee minuten doorstroming zijn
genomen degehaltes aan cadmium, lood
en koper naast elkaar gezet. De VEWINaanbevelingen (1961) voor het oplossend
vermogen van water voor lood enkoper
(resp. 0,3 en 3 mg/l na 16uur stilstand in
de leiding) worden hier niet overschreden.
Men kan echter verwachten dat ingebieden
waar het drinkwater een lagere hardheid
heeft het metaaloplossend vermogen groter
zal zijn zodat de normen daar mogelijk wel
worden overschreden. Opvallend is verder
dat in torenflats, waar het leidingmateriaal

6. Konklusie
1. Bij het epidemiologisch onderzoek
betreffende deinvloed van het gehalte
aan zware metalen in drinkwater zal
een geautomatiseerde bepaling van
belang zijn.
2. Ook wat betreft het onderzoek naar de
herkomst en naar mobilisatieprocessen
van zware metalen in oppervlaktewater
kan polarografie, vanwege het onderscheid dat ermee gemaakt kan worden
tussen 'vrije' en 'gebonden' metaalionen,
een belangrijke rol spelen.
3. Zo kan de snelheid waarmee zware
metaalionen aan zwevend stof adsorberen polarografisch bepaald worden.
4. Gebleken isdat het zwevend stof in
Rijn- enMaaswater verschillen vertoont
voor wat betreft de wijze waarop zware
metalen eraan adsorberen.
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5. De figuren — bij voorkeur getekend
op calque of wit papier; géén fotokopieën —
zullen meestal moeten worden verkleind.
Men houde hiermee rekening bij het
tekenen; vooral in verband met de lijndikten. Men geve alle tekst, die niet
noodzakelijkerwijze in de tekening hoort,
apart aan als onderschrift.

e• •
Aanwijzingen voor (potentiële)
auteursvanartikelen in H 2 0
1. De kopij in machineschrift indienen op
één zijde beschreven papier. Men gebruike
de voorkeurspelling.
2. Bij het typen regelafstand \yz of 2
in acht nemen en aan de linkerzijde van de
tekst een minstens vier cm brede marge
aanhouden.
3. De kopij moet zijn vergezeld van een
in de Engelse taal gestelde summary van
ten hoogste 150 woorden, aanvangende
met de naam van de auteur en de Engelse
vertaling van de titel van het artikel.
4. Indien figuren (tekeningen — waaronder
grafieken — en/of foto's) bij het artikel
horen, hiernaar in de tekst verwijzen en in
de marge aangeven, waar deze figuren
ongeveer moeten worden geplaatst.
De figuren niet in de tekst plaatsen, maar
afzonderlijk bijvoegen.
De figuren moeten doorlopend zijn
genummerd en vergezeld zijn van een
afzonderlijke lijst onderschriften.
Tabellen die niet hoeven te worden
getekend moeten niet als figuur worden
beschouwd; deze kunnen wél in de tekst
worden verwerkt.

6. Foto's dienen bij voorkeur zwart/wit
glanzend en het liefst op formaat 13x18
of 18x 24 te worden bijgeleverd.
7. Wanneer veel illustraties bijgeleverd
worden, beperke men zich naar verhouding
in de tekst.
8. Formules duidelijk schrijven, zodat de
zetter machtsverheffingen e.d. gemakkelijk
kan aflezen.
9. Beperk uw artikel tot maximaal 5.000
woorden. Hierdoor neemt het in de regel
niet meer dan 5 pagina's in beslag.
U kunt later immers in een vervolgartikel
op het onderwerp terugkomen. Korte
artikelen bevorderen de leesbaarheid en het
blad wint aan belangstelling door voldoende
variatie.
10. De auteurs krijgen hun gezette artikel
in de vorm van een drukproef voor de
publicatie ter correctie aangeboden.
11. Overdrukken van artikelen kunnen
tegen betaling van de kostprijs worden geleverd. Men bestelle gelijk met de indiening
van het artikel, maar niet later dan met de
terugzending van de gecorrigeerde drukproef. Een alternatief voor de — tamelijk
dure — overdrukken vormen, bij kleinere
aantallen, de zgn. binnendoordrukken.
Deze bestaan uit de redactionele inhoud
van het betreffende nummer van H 2 0 ,
zonder advertenties en zonder omslag.
12. Het honorarium voor auteurs is vastgesteld op ƒ 50,— per redactionele pagina,
tot een maximum van ƒ 500,— per artikel.
13. De kopij dient vergezeld te gaan van
een pasfoto van de auteur(s).
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Vereniging van Exploitanten
van Waterleidingbedrijven
in Nederland
Vergaderingen
10 april 1975, 10.00 uur:
College van Bedrijfsdirekteuren, Utrecht.
10 april 1975, 13.30 uur:
VEWIN-bestuur, Utrecht.
14 april 1975, 10.30 uur:
Commissie Regeling voor deErkenning van
Waterfitters, NV Waterleidingmij NoordWest-Brabant.
15 april 1975, 14.15 uur:
Speurwerkcommissie, VEWIN-kantoor.
22 april 1975, 14.00 uur:
Contactcentrum Olie-industrie - Openbare
Watervoorziening, vergaderplaats nader te
bepalen.
24 april 1975, 10.30 uur:
College v. Bedrijfsjuristen, VEWIN-kantoor.
27 mei 1975, 10.00 uur:
Commissie Voorlichting Waterleidingbedrijven, WRK, Jutphaas.
Regencijfers
Neerslag in mm
tijdvak 20 febr.
febr. gem.
t/m 4 maart 1975
1901-1940
Valkenburg (ZH)
Den Helder (De Kooy)
Schiphol
De Bilt
Leeuwarden
Groningen
Twente (vliegveld)
Vlissingen
Gilze Rijen
Eindhoven
Maastricht

Verschenen...
Verschenen is de lijst van fabrieken die
gerechtigd zijn tot het voeren van het
KIWA-garantiemerk per 1-1-1975, waaraan
toegevoegd is de lijst van erkende watermeterherstelplaatsen.
Tevens is een overdruk verschenen uit het
Jaarboek voor de Waterleiding 1975 van de
lijst van publikaties van KIWA en VEWIN.
De lijsten zijn voor belangstellenden gratis
verkrijgbaar bij het KIWA.

41
40
44
44
40
43
45
39
43
43
43

Neerslag in januari (definitieve cijfers).
De hoeveelheid neerslag gemiddeld over het gehele
land bedroeg 84 mm tegen 65 mm normaal.
De grootste hoeveelheid was 125 mm te Uithuizen,
de kleinste 46 mm te Echt.
De grootste etmaalhoeveelheid (33 mm) werd op
28 januari te Uithuizen gemeten.
Neerslag in mm
afwijking
gem.
hoeveelheid
van N *

DDDDDÜDL

Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWANV

5,5
12,0
8,3
5,1
6,3
7,7
4,0
1,6
5,0
4,2
3,7

Den Helder
Leeuwarden
Eelde
Hoorn (NH)
Lelystad
Dedemsvaart
Naaldwijk
De Bilt
Winterswijk
Andel
Vlissingen
Oudenbosch
Gemert
Venlo
Beek (L)
Landgemiddelde

96
92
94
93
76
82
93
90
80
79
78
70
70
59
57
84

* Gemiddelde over het tijdvak 1931-1960.
Bron: KNMI.
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
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31
27
33
29
16
18
28
20
16
13
15

+ 2
+ 7
+ 1
— 9
+ 19

