ACHTERGROND

BEPALING VAN VRIJ-OPGELOSTE STOF DOORBRAAK I N
MILIEUCHEMIE

Nieuweinzichtenbij
debeoordelingvan
oppervlaktewater(2)
IndittweedeartikelvaneenzesluikwordtIngegaanopbestaandeonzekerheden bijdehuidige
waternormen enopdewijzewaaropdebeoordelingvanoppervlaktewaterdoorhetmetenvanconcentratiesvrij-opgelostesto/zon kunnenwordenverbeterd.Tenslottewordteenaantal methoden
besprokenvoordebepalingvanconcentratiesvnj-opgelostestofinoppervlakte-enporiënwater.
Doormiddelvanlangdurige(chronische)toxiciteitstesten met waterorganismen
wordt perstofenperorganismedetotaalconcentratie inwatervastgesteld, waarbij
noggeeneffecten optreden (NOEC=No
Observed Effect Concentration).Bijconcentraties hogerdanNOECkunnen negatieve
effecten optreden metbetrekkingtotgroei,
reproductieensterfte. Hierbij wordtook
doorhetRIVMaangenomen datdegemeten
concentraties (enNOECs)betrekkinghebbenopconcentraties biobeschikbare stof
(vrij-opgeloste organische contaminanten
enzwaremetaalionen).Bijdezeaanname
moetendevolgendekanttekeningen worden
gemaakt.Detestenstartenmet vrijwel
DOC-vrij water(DOC=Dissolved Organic
Carbon).HetRIVMbericht dat tijdens het
testendoorhetvoerenvanorganismen en
dooruitwerpselen watDOCkanzijn
gevormd.HetDOC-gehaltebij genoemde
testenwerdechter nietgemeten.Metname
sterkhydrofobe stoffen enkoper binden
sterkaanDOC.Bijzwaremetalen wordt
tevensgeenrekeninggehouden metdeaanwezigheid vananorganische complexendie,
evenalsDOC-gebondenstof,nietofin minderematedoororganismen wordenopgenomen.Daaromkunnen,afhankelijk vande
stof,devastgesteldeNOEC'stehoogzijn.
Tevensblijkt uit hetvoorgaandeH20-artikel
(innummer 17)datNOEC'safhankelijk zoudenmoetenzijn vandeconcentraties H+en
Caz+inoplossing.Dezeconcentraties werden
bijdetoxiciteitstesten echter nietgemeten.Het lijkt zinvolomtetrachten met
behulpvaneenaantal testen nategaan hoe
grootdeinvloedvangenoemde factoren is
opdevastgesteldeNOEC's,waarnadehuidigeNOEC'smogelijk kunnen wordengecorrigeerd.

Vaststelling waternormen
en daarmee gepaard gaande
onzekerheden
DeperstofvoorverschillendeorganismenvastgesteldeNOEC'svertoneneengrote
variatie(gevoeligheidvooreenbepaaldestof
kanvoorverschillendeorganismen sterkverschillen).Indienvooreenbepaaldestofalle
NOEC'svoordeverschillende organismen
bekendzoudenzijn,zouheteenvoudigzijn
omvoordiestofdeMTR-enER-waardevoor
watervasttestellen(MTR=concentratie
waarbij95%vandesoortengeeneffect ondergaat;bijERisdat50%).Inprincipeberusten
MTR-enER-waardendusopNOEC's(concentratiesvrij-opgelostestof).Hetaantalper
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stofvastgesteldeNOEC'sisechter beperkt.
Indienmenbeschiktovervierofmeer
NOEC'svoorverschillendesoortenorganismen,kanbijbepaaldeaannameseenstatistischeberekeningwordenuitgevoerd, waarbij
MTR-enER-waardenwordenvastgesteld.In
feitezijn ditzogoedmogelijk geschattewaarden,dieinwerkelijkheid hogeroflagerkunnenzijn.Langnietinallegevallenbeschikt
menechterovervoldoendeNOEC'somdergelijkestatistischeberekeningen tekunnen
uitvoeren.Afhankelijk vanhetaantalenaard
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vandegegevens(vaakkanalleengebruik
wordengemaaktvanacutetoxiciteirsgegevens)worden'omrekeningsfactoren' toegepastomMTR-enER-waardenvasttestellen.
Vanzelfsprekend zijndeopdezewijzevastgesteldeMTR-enER-waarden metnoggrotere
onzekerheden omgeven. Waarschijnlijkgaan
denormwaarden waarbij hetrisicoopdoorvergiftiging werdverdisconteerd,gepaard
metdegrootsteonzekerheden doorgebrek
aanbetrouwbare toxiciteitsgegevens.
Uithetvoorgaandeblijkt datdematevan
onzeketheid perstofverschilt.Vooreenpraktischeinterpretatievan normoverschrijdingenishetdaaromvanbelangdatvoordeper
stofvermeldenormwaardenonzekerheidsmargeswordenweergegeven.Bovendien
wordtbijMTR-waardennietvermeldofhet
risicovandoorvergifriging indenorm isverdisconteerd.Datheeft voordepraktijk negatieve consequenties.Doorallerleionzekerhedenindenormstelling bestaat,met name
bijoverschrijding vannormen,behoefte om
dekwaliteitvanhetoppervlaktewater tevens
tebeoordelen metbio-assays.Dezehebben
echtervrijwelaltijd betrekkingopaquatische
organismen.Resultatenvandergelijkebioassaysmoeten nietwordengerelateerdaan
normen,diebetrekkinghebbenoprisico's
vandoorvergiftiging. Inhetgevalvandoorvergiftiging zoudendaarom tweewaarden
moetenworden vermeld:éénwaardedie
betrekkingheeft opaquatische organismen
(geendoorvergiftiging] eneenlagerewaarde
waarinhetrisicovandoorvergiftiging isverdisconteerd.Inenkelegevallenwordenbeide
waardenvermeld.ZobedraagrdeER-water
voorcadmiumzonder doorvergiftiging
16pg/1,metdoorvergiftiging 0,08Mg/lDenormmetdoorvergiftiging isechter
gelijkaandelandelijke achtergrondconcentratie(0,08 Mg/l)-Defout moethierbij worden
gezochtineenonjuiste vaststellingvande
betreffende norm bijdoorvergiftiging en/of
eenonjuiste vaststellingvande landelijke
achtergrondconcentratie. Eenidentiekprobleemdoetzichvoorbijzwaremetalenmet
betrekkingtotMTR-waarden voorwater,
vastgesteldopbasisvanresulraten vantoxiciteitstesten,dielagerkunnen uitkomen dan
landelijke achtergrondconcentraties.
Bijdetoxiciteitstesten metwaterorganismeniseenmogelijke invloed vangecontamineerd voedselbuiten beschouwing
gebleven.Voororganischecontaminantenis
datgeenprobleem.Voorzwaremetalen mag
dieconclusieechternietworden getrokken,
daardetoxischewerkingvanzware meralen
opgenomen viadewaterfase enviavoedsel
kanvetschillen.Ookhierdoor bestaanonzeH
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zeslocaties.

kerhedenindenormstellingmet betrekking
totzwaremetalen.

Verbetering beoordeling kwaliteit oppervlaktewater
Voordebeoordelingvandekwaliteitvan
oppervlaktewater zoudengemeten concentratiesvrij-opgelostestofmoeten worden
getoetstopwaternormen (concentraties vrijopgelostestof).Omdat concentraties vrijopgelostestofinhetvetledennietgoed
waren tebepalen,werdgetrachtditprobleemopdevolgendemanieren teomzeilen:
• Hetoppervlaktewater wordt gefiltreerd
dooreen0,45Mmfilter;zwevendestof
wordthiermeeafgefiltreerd. Inhet filtraatworden concentraties totaal-opgelostestofgemeten (vrij-opgeloste stof+
DOC-gebonden stoft anorganische
complexen),waarnaderesultaten vervolgenswordengetoetst op waternormen.Infeiteisditeenonjuiste toetsing,
omdat concentraties totaal-opgeloste
stofwordengetoetst op concentraties
vrij-opgeloste stof Voorsterk hydrofobe
stoffen kaneendergelijke toetsingbij
oppervlaktewateteenfactor 10fout zijn;
voorporiënwater meteenveelal hoog
DOC-gehaltekandefout oplopentot
eenfactor 100.Vooreenstofalskoper
kandefout eveneensgrootzijn(zie
afbeelding 1).Inwerkelijkheid kunnen
fouten noggroterzijn tengevolgevan
sorprievanstoffen aanhetfilterenhet
mogelijk nietaffiltreren vanfijneroetdeeltjes metdedaaraan gesorbeerde
organische contaminanten.
• Veelalwordtnietafgefiltreerd, maar
worden totaalgehalten inoppervlakrewaterbepaald(vrij-opgeloste stof+
DOC-gebonden stof+anorganische
complexen+stofgebonden aanzwevendestof).Totaalgehalten worden alsvolgt
getoetst:Waternormen werden omgere-

kend naarroraalgehalten voor standaard
oppervlaktewater metbehulpvangeneriekeverdelingscoëfficiënten voor
watet/zwevendestof;standaard oppervlakrewater bevateenzwevend stofgehaltevan30mg/l,waarbij dezwevende
stof20procent organischestofen40procent lutum bevat.Opdezewijze werden
normen (totaalgehalten) voorstandaard
oppervlaktewater verkregen.Vervolgens
worden degemeten totaalgehalten
omgerekend naar totaalgehaltenmet
betrekkingtotstandaard oppervlaktewater,waarna deresultaten wotden
getoetst opdenormen voor standaard
oppervlakrewater.Defout bij dergelijke
toetsingen kan,afhankelijk vandestof,
oplopentoteenfactor 100.Deoerzaak
hiervan isgelegeninhetomrekenenmet
generiekeverdelingscoëfficiënten, het
verwaarlozen vanDOC-gebonden stof
enanorganischecomplexenenhetinde
praktijk nietofinonvoldoendematein
rekeningbrengen vanherwerkelijk percentagezwevendestofendesamenstellingervan.
Dezeproblemenenfouten kunnen
worden vermeden doorhettoepassenvan
nieuwemeetmethoden terbepalingvan
concentraties vrij-opgeloste stofinoppervlaktewaterenporiënwater.Demeetmethodenzijn indepraktijk goedtoepasbaar, niet
kostbaarenvormeneendoorbraak inde
milieuchemie.Hoewelmeermethoden van
belangzijn,zullenslechtsenkele methoden
worden besproken:

Bepaling concentraties vrij-opgeloste organische contaminanten
Extractiemetvastekunststoffen
Bijdezebepalingsmerhode wordtde
opnamevanorganischecontaminanten vanuit hetsediment ofoppervlaktewater inde
vasteextractant (bijvoorbeeld eenstripvan
kunststof) metbehulpvan kunststof-water
vetdelingscoëfficiënten teruggerekend naar
deconcentratievrij-opgeloste stof Voorde
ijkingvaneendergelijke kunststofstrip
wordtdesttipgeplaatst inwaterwaarineen
grootaantal organischecontaminanten zijn
opgelosr(geenDOCaanwezig;stoffen zijn
vrij-opgelost).Devrij-opgeloste organische
contaminanten dringen dekunststof binnen
(diffusie invastestof).Naverloopvantijd
ontstaat voorelkestofeen sorptie-evenwicht,waarbij perstofde verdelingscoëfficiëntKkanwordenvastgesteld.Hierbij isK
vooreenbepaaldestofCp/Cw,waarbijCp
staatvoordeconcenttatieorganischecontaminant indekunststofstrip enCwvoorde
concentratie vrij-opgeloste organischecontaminant inwater.DewaardevanCpwordt

bepaalddoor middelvanextractievande
strip meteenoplosmiddel.Bijgeschikte
materialen isdeperstofgevonden Konafhankelijk vandeconcentratie vrij-opgeloste
stofin water,terwijl deverschillendeorganischecontaminanten eikaarsverdelingscoëfficiënt Kniet beïnvloeden.Deijking vaneen
bepaaldekunststof,waarbij vooreenreeks
vancontaminanten perstofdewaardevanK
wordt bepaald,behoeft daarom slechtséénmaligplaats tevinden.Nadatopdeze wijze
eensetvanK-waarden isverkregen,kaneen
dergelijke strip wordengeplaatst inoppervlaktewater ofinsediment. Vrij-opgeloste
organischecontaminanten wordenopgenomendoordekunststof;ervindtgeen sorptie
plaatsvanDOC-gebondenstof.Nadatsorptie-evenwicht voorallestoffen isbereikt,
wordtdeconcentratie vanalleorganische
contaminanten indestrip inéénkeer
bepaald.Daarna kanmetdebekende waarde
voorKvoorelkestofdeconcentratie vrijopgelostestofinoppervlaktewater en
poriénwaterworden berekend.
Het isvanpraktisch belangomtestrevennaareenzokorr mogelijke periodewaarbinnen hersorptie-evenwichtvoorallestoffen wordt bereikt.Inmiddels ishetRIKZerin

Bepalingvandeconcentratievnj-o

geslaagdgenoemde periodete reduceren
tot circavijfdagen.Het istevensvanessentieelbelangervoortezorgendatdeextractie
metdebetreffende kunststofzodanigplaatsvindtdatdeconcentratie vrij-opgeloste stof
inhet(poriën)warernietofnauwelijks
wordrbeïnvloed (geenuitputting vande
waterfase).
ExtractiemetTenax
Aaneenkleinehoeveelheid sediment
wordrwatermetTenaxpoeder (sterksorberendepolymeer) toegevoegd.Daarna wordt
hetmengselgeschud.Hetprocesvan afgifte
vanorganischecontaminanten, direct
gevolgddooropnamevanorganische contaminanten doorTenax,blijkt indriestappen
teverlopen:snel(uren),traag(dagen,weken)
enzeertraag(maanden,jaren).Hetsnel vrijkomendedeelvandeverontreiniging isde
biobeschikbare fractie, diemetbehulpvan
verdelingscoëfficiënten kanwordenomgerekend naarconcentraties vrij-opgeloste stof
Het moetnietworden uirgesloten dat kleine
biobeschikbare fracties worden overschat
door insluiringvangecontamineerde roetdeeltjes indeTenax.Dezemethode voorhet
meten vanbiobeschikbare fracries insediment isbij hetRIZAontwikkeld;demetho-

deisnietgeschiktvoormetingen inoppervlaktewater.

Bepaling concentraties vrij-opgeloste zware metaalionen
Clielexkolommen
Chelexisinstaatzeersnelen efficiënr
zwaremetaalionen optenemen.Zware
metaalionen wordenspecifiek gebonden aan
Chelexdooruitwisseling met inhet materiaalaanwezigekationen.Chelexiseensoort
'infinite sink'voorzwaremetaalionen.Na
microfilrrarie wordt poriën-ofoppervlaktewatergedurende tweesecondendooreen
microkolom vanChelexgeleid. Gedurende
dietweeseconden worden vrij-opgeloste
zwaremetaalionen volledigdoordeChelex
opgenomen.Doordezekorte contacttijd
komen metaalionen nietvrijuitDOC-en
anorganische complexenenderhalvepasserengecomplexeerdemetaalionen dekolom.
Dezemethode werdonrwikkeld bij hetRIZA
en isgeschikt voorbepalingvandeconcentratievrij-opgeloste zwaremetaalionen in
zowelporiën- als oppervlaktewater.
Speciariemodellen
Goedespeciariemodellen zijn gebaseerd
opdethermodynamica. Indien men beschikt
overvoldoendeinvoergegevens mer betrekkingtotdemacrochemie,kanmeteenspeciatiemodel vandeconcentratie vrij-opgelostezwaremetaalionen worden berekend.
Dergelijke speciatieberekeningen kunnen al
velejaren worden uitgevoerd voorzowel
oppervlakte-alsporiënwater,maarin het
kader vandenormstellingwerdvandeze
mogelijkheid nauwelijks gebruik
gemaakt, f;
Hetrapport'Ecotoxicolo^ischerisico'sen
water-bodem-normen;Watanders?]'isbij
Rijkswaterstaatoptevragen
(p.d.deboer@bwd.rws.minvenw.nl],
dr.ir.G. Kamerling
dr.G. Cornelissen
drs.N. de Rooij
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