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die in één liter afvalwater zitten,zo geconcentreerd dat ze in bijvootbeeld één milliliter
oplosmiddel terechtkomen. Voordeel daarvan
zou zijn dat ook degenotoxiciteit van
(afval)water, dat lage concentraties genotoxisehestoffen bevat maar een hoog debiet
hebben, bepaald kunnen worden. Een nadeel
is nog dat het moeilijk isom alle genotoxische
stoffen in gelijke mate te concentreren. Evenals voor de andere effectparameters moet
binnenkort begonnen worden met de ontwikkeling van maatlatten voor bioaccumulatie en
genotoxiciteit.
Inde toekomst zou het gebruik van de
effectparameters bioaccumulatie en genotoxiciteit er alsvolgt uit kunnen zien. Een afvalwatermonster wordt afgeleverd bij één van de
vijf tot tien laboratoria die in staat zijn de
bioaccumulatietest en de genotoxiciteitstest
uit tevoeren. Met deSPME-techniek wordt de
PBS-concentratie gemeten. Alsdie hoger is
dan de maatlat voorschrijft, wordt in een extra
analyse de bioaccumulerende stoffen die in de
hoogste concentraties voorkomen geïdentificeerd.Degenotoxiciteit wordt bepaald met de
Umu-test. Komt dezeboven de maatlat uit,
dan zalmet behulp vaneen identificatiemethode (zieartikel Berbeee.a. hiernaast) achterhaald moeten worden welke stoffen hier
verantwoordelijk voor zijn.
Met deze informatie over de identiteit van
bioaccumulerende en genotoxische stoffenin
de hand kan samen met de betrokkenen bekeken worden wat et aan de lozing van deze
stoffen kan worden gedaan. Het uiteindelijk
doel hierbij isemissies van milieubezwaarlijke
verbindingen te reduceren en daarmee de
waterkwaliteit te verbeteren.*
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Wanneer afvalwater toxisch blijkt tezijn, komt altijd devraag op hoedat komt. Het antwoord
wordt duidelijk dooreenspeciale identificatiemethode tegebruiken. Deze uit de VerenigdeStaten
overgewaaide methode behoort ook tot totaal-ejfluentbeoordcliug. In dit artikel worden deeenvoudige basisprincipes van de identificatiemethode uitgelegd aan de hand van vierproefprojecten. De
toepassing ran deze methodegeeft snel inzicht welk typestof/en verantwoordelijk isvoorde toxiciteit. Uit de vierproefprojecten blijkt ookdat heel wat meerstofjen wordengeloosd dan waarweom
bewust van zijn. Dit maakt de identificatiemethode tot eenwaardevol onderdeel van de totaalejfluentbeoordeling.
Wanneer een 'biologisch' effect optreedtin
afvalwater (bijvoorbeeld toxiciteit),dan komen
alsnel de volgende vragen op:Waardoor
ontstaat dat effect en wat kunnen we hieraan
doen? Meestal wordt dan gekeken naar de
gebruikte uitgangsstoffen, tussen- en eindproducten. Incidenteel vinden wezode boosdoener, maar meestal isdat niet het geval.

Ajb.

In deVerenigde Staten werd de vraag naar
de oorzaken achter toxiciteit ookgesteld door
de Environmental Protection Agency(EPA).
Eindjaren tachtig leiddedit tot de introductie
van dezogenaamde TIE-methode (toxicityidentification-evaluation). Deze is gebaseerd
op het toepassen van scheidingsmethoden
voor allerlei stofgroepen op het toxische water

Gefaseerde aanpak voor het identificeren van oorzaken van toxiciteit.
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Fase 1:elke stap kan in principe verlaging van de toxiciteit geven
- filtratie
=>verwijdering zwevend stof
-EDTA
=>ontgiflen metalen
-C18-kolom
-> adsorptie organische micro's
• beluchten
=>oxidatie/verwijdering vluchtige stoffen
-pH »/strippen
=>verwijderen giftig ammoniak
• etcetera

American EMS Washington.

Fase 2: zoeken op individueel stof-niveau
-fractioneren org. micro's op C18 kolommet o.m. HPLC
- analyse organische micro's intoxische fracties met GC/MS
-geavanceerde analyses (detergenten, metalen etc.)

Fase 3: verificatie
•bepalen gehalte verdachte stof in het afvalwater
•meten toxiciteit opbssing van de giftige stof in schoon water
• vergelijken met de toxiciteit van het oorspronkelijke monster
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/only a C18-column is
effective, toxicitymust
becausedby organics !
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(fase 1). Door voorafgaand en na toepassing
van een scheidingsmethode de toxiciteit te
meten kan achterhaald worden ofeen
bepaalde srofgroep verantwoordelijk isvoor de
toxiciteit. Wanneer bijvoorbeeld zwevend srof
deoorzaak is,zalna filtratie het water niet
langer toxisch zijn. Voororganische microverontreinigingen zal adsorptie aan eenC18kolom een verandering van de toxiciteit geven.
Zozijn voor verschillende stofgroepen scheidmgsmerhoden beschikbaar.
Na afloop van fase i bestaat dus inzicht
welke stofgroep de toxiciteit vetoorzaakr.
Daarna kan in een tweede fase diepgaander
naar deoorzaak op individueel stofniveau
worden gezocht. Deaan Ci8-kolommateriaal
geadsorbeerde organische microverontreinigingen kunnen bijvoorbeeld met HPLC
worden gefractioneerd in bepaalde polariteitsklassen. Met GC/MSkan vervolgens in toxische HPLC-fracties destructuur van de potentieel toxische verbindingen worden vastgesteld. Wanneer zo de vermoedelijke oorzaak
gevonden is,kan men in fase 3uiteindelijk het
daadwerkelijke bewijs proberen te leveren.
Deconcenttatie van de verdachte toxische
stofin het oorspronkelijke afvalwater wordt
dan bepaald. Daarna maakr men een oplossing
met precies dezelfde concentratie van die stof,
maar dan in schoon water. Wanneer daar dan
hetzelfde toxische effect wordt gemeten als in

Tabel1:

Deze identificatiemethode is in verschillende landen inmiddels toegepast op industriëleeffluenten, communale en diffuse lozingen, waterbodems en oppervlaktewater. De
methode isgeschikt voot het traceren van
oorzaken van acute toxiciteit voor bacteriën,
algen, watervlooien en vis.Hij wordt ook
gebruikt voor het opsporen van de oorzaken
van genotoxiciteit. Voot chronische toxiciteit
staat de methode echter nog in de kinderschoenen.
Ervaring i n N e d e r l a n d
Binnen TEBis identificatie uiteraard een
belangrijk onderdeel. Iedereen is immers geïnteresseerd in de oorzaak van toxiciteit. In het
laboratorium van het PJZAisde methode eerst
uitgeprobeerd op effluenten en waterbodems.
Daarna ismet industrieel afvalwater afkomstig uit het beheetsgebied van verschillende
regionale direcries van Rijkswaterstaat een
identificatiestudie uitgevoerd. Daarbij is in
grote lijnen deEPA-aanpak gevolgd. Op twee
onderdelen ishiervan echter afgeweken. In de
EPA-methode komen chemische analyses pas
in fase 2in beeld. In deze projecten iservoor
gekozen om bepaalde chemische analyses naar
fase 1 te verschuiven. Ook werden scheidingsmethoden dieniet zinvol waren, overgeslagen.

Resultatenvandeidenrijicattestudiesmacuuttoxischwater(nazuivering).

nr. afvalwater
1
2
3
4
5

het oorspronkelijke monster, dan is het bewijs
min ofmeer rond.

metaal
metaal
chemie
chemie
papier

organisme

resultaat

watervlo
filtratie over 0.45pm verwijderde de toxiciteit
alg
mogelijk iseen mix van zware metalen verantwoordelijk
bacterie
mix van fenolen en metalen vermoedelijk de oorzaak
Acartia tonsa* onderzoek nog gaande
bacterie
vermoedelijk verstoorde kalk de roxiciteitsmetingen

*kreefrachtige voorkomend in zout water

A/b.;

Bijlietmetaalbedrijfblijkthetafscheidenvandeeltjesdetoxiciteit/orstelatenafnemen.
Effect scheidingsstappen uitfase 1op afvalwater van metaalbedrijf nr.1
(testorganisme watervlo)

onbehandeld

pH6.2-7.2

pH 7.2-8.4

metaalbinding tnetaalbinding
EOTA 5mg/l EDTA 30mg/l

centrifuge

filtratie 0.45
urn

Afvalwatet afkomstig uit een goed wetkende
biologische zuivering isbijvoorbeeld niet
onderworpen aan een beluchringsstap. Die
stap iservoor om effecten van zuurstofbindende en van vluchtige stoffen op te sporen.
Zo'n stap heeft na passage van een biologische
zuivering geen zin meer.
Dedaadwerkelijke uitvoering van de
proefprojecten vond plaats in laboratoria met
toxicologische expertise. Rijkswarerstaat
betaalde de kosten van het onderzoek. Zowel
de regionale directie als het RIZAstaken veel
energie in devoorbereiding en de begeleiding
van de projecten. Soms waren ookde bedrijven
actiefbij de uitvoeting betrokken. In de
studies isernaar gestreefd om zoveel mogelijk
verschillende organismen tegebruiken. De
'mate van gesaneerdheid' speelde bij deselectie van het afvalwater geen enkele rol. Her
gaat in dit stadium louter om 'ervaring
opdoen'.
Resultaten
Het is niet haalbaar om in één artikel alle
details van deuitgevoerde identificatieonderzoeken te beschrijven. Vandaar dat we hier
voor drie bedrijfssectoren op hoofdlijn op de
resultaten ingaan. In tabel ï staan deze sectoten en in het kott de resultaten. Wat waten nu
de bevindingen bij de verschillende studies?
Metaalbedrijven
Opvallend was dat deeffluenten van de
twee bedrijven uit de metaalindustrie een
sterk verschillende vorm van toxiciteit
vertoonde. Bij bedrijft waren toxische effecten op bactetiën, watervlooien en vis.In de
identificatiestudie isgekozen voor de watervlo
als testotganisme (zieook afbeelding 2].Van
tevoten wasvetwacht dat zink en kopet in het
afvalwatet verantwoordelijk waren voor de
aangetroffen toxiciteit. Dit bleek niet te kloppen.Alleen filtreren (0.45um) en cenrrifugeren verwijderde namelijk de toxiciteit, terwijl
de metaalgchalten voot en na filtreren vergelijkbaar waren. Klaarblijkelijk worden
bepaalde stoffen verwijderd door de filtratie.
Analyseresultaten laten zien dat filtreren leidt
tot daling van het gehalte aan minerale olie en
een aantal heel ingewikkelde organische
microverontreiningen. Deresultaten van deze
studie zijn erg interessant. In de Wvo-vergunning worden de metaalgehalten als knelpunt
genoemd, terwijl dit ondetzoekjuist op
andere stoffen inzoomt.
Het afvalwater van bedrijf 2was roxisch
voor algen. Het uitvoeren van een identificatieonderzoek met dit organisme was uitdagend, omdat dit nog niet vaak isgedaan.Van
deverschillende scheidingsmethoden uit fase
1bleek alleen een ionenwisselaar de toxiciteit
te laten afnemen (metalen verantwoordelijk?).
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Een synthetische mix van dezouten van de
aanwezige metalen in het afvalwater (Cu,Zn,
Sr,Mgen Ca)heeft dezelfde mate van toxiciteit als het oorspronkelijke monster. Kortom,
vermoedelijk zijn metalen hier het probleem.
Welk daarvan de belangrijkste is,wordt nog
bekeken. Er moet echter wel worden opgemerkt dat deze resultaten minder overtuigend
zijn dan die bij het eerste bedrijf

len.Op de lijsten met prioritaire stoffen uit
het waterbeheer zullen wevergeefs zoeken
naar dit soort verbindingen. Dat zedeels toch
de biologische zuivering passeren komt
vermoedelijk door hun sterk vertakte structuur, dieafbraak bemoeilijkt. Een definitief
antwoord op de oorzaak van de toxiciteit kan
niet worden gegeven. Hiervoor is namelijk
informatie nodig over de toxiciteit van deze
complexe stoffen en die iser niet. De eindconclusie van het onderzoek luidt dan ook dat de
toxiciteit voor het grootste deel wordt veroorzaakt door een mix van organische stoffen en
voor het overige door metalen.

De chemie
Bij bedrijf 3was sprake van toxiciteit voor
bacteriën (Microtox) en daatom isdaar het
identificatieonderzoek mee uitgevoerd. Het
betreft afvalwater uit een goed functionerende
biologische zuivering. Uit de resultaten van de
eerste fase kwam naar voren dat de toxiciteit
werd veroorzaakt door een combinatie van
metalen en organische microverontreinigingen (zieafbeelding 3].In de tweede fase zijn de
aan Ci8-kolommateriaal gebonden apolaire
verbindingen met HPLCopgeknipt in fracties.
Enkele daarvan bleken toxisch te zijn. Door
het onderzoeksbureau isvervolgens geprobeerd met GC/MSde identiteit van daarin
aanwezige verbindingen te achterhalen.
Ondanks de duizenden massaspectra in de
digitale bibliotheek van deGC/MS kon slechts
een klein deel van de stoffen worden geïdentificeerd.

Bij her andere chemiebedrijf is het effluent toxisch voor de kreeftachtige Acama ansa.
Het identificatieonderzoek is nog gaande,
maar wordt binnenkort afgerond.

Papierbedrijf

Op zo'n moment blijkt dat een bedrijf
inhoudelijk berrokken moet zijn bij de
uitvoering van een identificatieonderzoek.
Het bedrijf analyseerde met succes de toxische
fracties. De identiteit van een aantal stoffen
werd door hen vlot achterhaald. Het waren
een aantal bekende bijproducten uit hun
processen, waaronder ingewikkelde alkylfeno-

Afl). y.

Dit effluent was toxisch voor bacteriën
(Microtox).In fase 1 leidde filtratie (0.45(jm)
tot verwijdering van het grootste deel van deze
bacterie-roxiciteit. DeC18kolom verwijderde
het resterende deel.
Daarna bleek een bezoek aan de biologische zuivering van het bedrijf letterlijk en
figuurlijk verhelderend rewerken. De nabezinktank bevatte namelijk allerlei hele kleine
spiegelende deeltjes. Demilieucoördinator van
het bedrijf vertelde dat dit kalkdeeltjes waren,
die ontstaan door verregaande sluiting van de
waterkringloop. Bij het meten van de toxiciteit
met Microtox wordt de remming van de
uitzending van licht onder invloed van stoffen
gemeten. Het isduidelijk dat spiegelende deeltjes in het water de betrouwbaarheid van een
dergelijke test zal kunnen beïnvloeden. Is dit

Deresultatengevenaandatdetoxiciteitvoorhetgrootstedeelveroorzaaktdooreenmixvanorganische
micro's(ondermeercomplexejenolenjenvoorhetoverigedoormetalen.

Effect scheidrngsstappen uit fase 1op afvalwater chemiebedrijf nr. 3
(bacterietoxiciteit-Microtox)
Oh.no, that's difficult,
toxicity is caused by
heavy metals and
organics!
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water eigenlijk wel toxisch ofishier sprake
van een onjuiste interpretatie?
In fase 2zijn het ruwe afvalwater en de
toxische fracties uit de HPLCmet GC/MS
verder onderzocht. Erzaten heel veel organische stoffen in.Dezeworden echter niet in de
papierproductie zelfgebruikt. Het isook
onwaarschijnlijk dat ze in het ingenomen
water hebben gezeten. Na enig speurwerk
werd duidelijk dat het merendeel vermoedelijk afkomstig isvan drukinkten uit het oud
papier. Door het losweken uit die grondstof
komen ze in het proceswater terecht. Een
normale ontinktingsstap isjuist in dit proces
niet nodig, omdat een lagekwaliteit verpakkingspapier wordr gemaakt. Hierdoor eindigen de 'inkrstoffen' in het eindproducr, maar
ook in het afvalwater. Bij papierbedrijven waar
wel ontinkt wordt, blijken dezestoffen overigens niet in het afvalwater voor te komen.
Geven de resultaten van de identificatiemethode bij dit bedrijf nu éénduidig
antwoord op de vraag waar de toxiciteit
vandaan komt? Dat isniet het geval.Wel leren
we heel veel nieuws over de vervuiling van het
afvalwater.

Ervaringen
Uitvoering van de identificatiemethode
blijkt maatwerk. Er ligt een prima prorocol
van de EPAvoor de uitvoering. Depraktijk is
echter veelweerbarstiger. Heel vaak is sprake
van onverwachte problemen tijdens de projecten. Dan moeten onbetrede paden worden
ingeslagen om tot antwoorden te komen. Hoe
verder men vordert, des te sterker isdit het
geval (vooralin fase 2).Er isduidelijk sprake
van maatwerk en geen confectie.
Succesvol identificatieonderzoek is alleen
mogelijk door samenwerking van vakdisciplines. In bijna alle literatuur staat dat dit type
werk moet gebeuren door samenwerking van
ecologen,chemici,en technici van het bedrijf
zelf Onze ervaring is niet anders.Ook voor het
draagvlak van de resultaten is samenwerking
essentieel.
Wat kost het? Dekosten voor de uitbesteding van de identificatiestudies lagen tussen
de 30.000en 70.000gulden. Gelet opdie hoge
bedragen ishet natuurlijk verstandig dat de
methode pas wordr toegepast wanneer sprake
isvan structurele toxiciteit.
Zijn destudies allemaalgeslaagd? Het
antwoord opdezevraagisgemengd. In het
overzicht van destudies in tabel 1 vinden we
onder het kopje 'resultaten' regelmatig
genuanceerde kreten als'vermoedelijk' en
'mogelijk' terug. Indiezin isher antwoord dus
negatief Verkrijgen van nieuwe kennis is
echtet ookeengroot winstpunt. Bijhet papier-
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bedrijf leerden webijvoorbeeld dat een stuk van
derestverontreiniging vermoedelijk ontstaat
door inkten.Zonder het identificatieonderzoek
waren wedaar nooit achter gekomen.

Twee slotopmerkingen
Binnen Rijkswaterstaat zullen de opgedane
ervaringen opeen uirgebreide wijze geëvalueerd worden. Gesignaleerde tekortkomingen
zullen aandachr krijgen. Verder zal worden
bekeken in hoeverre de methode ook roepasbaar moet worden gemaakr voor identificatie
van andere vormen van milieubezwaarlijkheid.
Wat betekenen de resultaten van dit soort

studies nu in beleidsmatige zin? Na
uitvoering van een identificatiestudie komt
normalirer desanering van de lozing in beeld.
In Nederland kan een waterbeheerder dit nu
niet eisen, omdat er nog geen maatlat bestaat
voor toxiciteit. De wereld isechter niet zo
zwarr/wit. Wanneer een bedrijf toxisch afvalwarer loosr, isdat vervelend voor de beeldvorming naar buiten toe.Het toepassen van de
identificatiemethode isdan een optie en geeft
op een gestructureerde wijze inzicht in de
oorzaken.Op die manier kan een bedrijf de
toekomstige aanpak van het afvalwater beter
onderbouwd vormgeven.
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