Waterleidingbedrijven werken samen in 'INFOSPEC'

Inleiding
Het onderzoek naar de kwaliteit van
(drink)water is al lang niet meer denkbaar
zonder de analysetechniek massaspectrometrie. Al gedurende vele jaren wordt deze
techniek in combinatie met gaschromatografie (GC-MS) toegepast voor de analyse
van organische microverontreinigingen in
watermonsters, variërend van verontreinigd
oppervlaktewater en grondwater tot het
gezuiverde drinkwater. Massaspectrometrie
is geen eenvoudige techniek en was in het
verleden dermate kostbaar, dat alleen
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enkele gespecialiseerde laboratoria dergelijk
onderzoek uitvoerden. Op dit moment
echter zijn massaspectrometers weliswaar
nog niet echt goedkoop, doch in vergelijking met andere analytische instrumenten
beduidend goedkoper geworden, zodat
steeds meer (drink)waterlaboratoria massaspectrometrie in de vorm van GC-MS in
hun meetprogramma opnemen.
Voor de identificatie van verbindingen
die met de massaspectrometer worden aangetoond is goed referentiemateriaal nodig.
De commerciële spectrumbibliotheken
bevatten een omvangrijke hoeveelheid
massaspectra van stoffen van industriële,
biochemische en medische oorsprong.
Bibliotheken met een inhoud van 150.000
spectra zijn geen uitzondering. De kwaliteit
van deze spectra is evenwel niet altijd van
gelijk niveau en de massaspectrometrist
moet over een gedegen kennis en ervaring
op het gebied van de organische chemie
en van massaspectrometrie beschikken
om die bibliotheken goed te kunnen
gebruiken. Het zonder meer overnemen
van de door een bibliotheek aangereikte
informatie kan leiden tot een onjuist
onderzoekresultaat. De bibliotheken
bevatten (uiteraard) slechts spectra van
bekende verbindingen. De bij het (drink)
wateronderzoek geproduceerde massaspectra kunnen echter maar voor een deel
(minder dan de helft) voorzien worden
van een betrouwbare naam. Sommige
komen daarentegen regelmatig en in
aanmerkelijke concentraties voor, soms
duidelijk gerelateerd aan bepaalde watertypen en zuiveringsprocessen.
INFOSPEC bundelt kennis en ervaring
De kwaliteit van het GC-MS-onderzoek
wordt bepaald door de kennis en de
ervaring van de massaspectrometrist en
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Samenvatting
Gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) is een onmisbare analysetechniek
voor het drinkwateronderzoek, die door steeds meer laboratoria wordt toegepast.
Het computerprogramma INFOSPEC, dat door Kiwa ontwikkeld werd, is een hulpmiddel bij de GC-MS-analyse, waarmee de waterleidingbedrijven hun kennis en
ervaringen met elkaar kunnen delen. Hiermee wordt gezamenlijk gebouwd aan een
voortdurend toenemende kwaliteit van het GC-MS-onderzoek van de drinkwaterbedrijfstak. Met INFOSPEC wordt uniformiteit bereikt in de wijze van benoemen en
rapporteren van de verbindingen en kan de analytische informatie beter verwerkt en
uitgewisseld worden.
Het programma is nu twee jaar in gebruik bij de laboratoria van Gemeentewaterleidingen Amsterdam, Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Waterbedrijf
Europoort, Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland en Kiwa. Het omvat
momenteel circa 6500 spectra van verbindingen die door de deelnemende laboratoria
met GC-MS in verschillende watermonsters zijn aangetoond. Zowel de omvang van
het Stoffenbestand als het aantal deelnemende laboratoria zijn in principe onbeperkt.

het beschikbare referentiemateriaal.
Op meerdere plaatsen en bij meerdere
personen worden kennis en ervaring
opgebouwd. Die zijn evenwel meestal
niet gemeenschappelijk. Zelfs binnen één
laboratorium zal het kennis- en ervaringsniveau van verschillende massaspectrometristen verschillend zijn. Daardoor is
de wijze en het niveau van identificatie
van onbekende verbindingen en van
formuleren van de stofnamen niet altijd
uniform. Gebruikmaken van eikaars kennis
en ervaring is niet gestructureerd en daardoor niet optimaal.
Door diverse massaspectrometristen van
waterleidingbedrijven en van Kiwa is
dan ook de behoefte onderkend aan een
gegevensverwerkend systeem, dat mogelijkheden biedt om de beschikbare analysegegevens effectiever te verwerken en dat
de opgedane ervaringskennis gemeenschappelijk maakt. In het kader van het
VEWIN-onderzoek en in samenwerking
met de laboratoria van Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA), Provinciaal
Waterleidingbedrijf Noord-Holland
(PWN), Waterbedrijf Europoort (WBE),
en Watertransportmaatschappij RijnKennemerland (WRK) is door Kiwa het
computerprogramma INFOSPEC ontworpen, een op de praktijk van het (drink)
wateronderzoek afgestemd hulpmiddel bij
het uitvoeren van de GC-MS-analyse.
Het programma ondersteunt de onderzoeker bij:
- de GC-MS-analyse:
- identificatie en -kwantificering van
gemeten verbindingen
- rapportage van onderzoekresultaten
- raadplegen van meerdere onderzoekbestanden gelijktijdig over voorkomen van
een verbinding (dwarsdoorsnede);
- raadplegen van de inhoud van de
bibliotheek;
- onderhoud van bibliotheek.

Identificatie
Het hart van INFOSPEC is de door de
deelnemende laboratoria gezamenlijk
opgebouwde bibliotheek van aangetoonde
verbindingen met bijbehorende gegevens
zoals onder andere massaspectrum, stofnaam en GC-retentietijd in de vorm van
de zogenoemde Kovats-index [Curvers
etal, 1985]. Eind 1995 bevatte dit stoffenbestand circa 7500 spectra van zowel
bekende als (nu nog) niet identificeerbare
verbindingen. Voor de identificatie van
een met GC-MS aangetoonde verbinding
worden het massaspectrum en de Kovatsindex opgezocht in de bibliotheek van
INFOSPEC. Wanneer de verbinding daar
nog niet in voorkomt, en dus niet eerder
door één der deelnemers werd aangetoond,
worden de gegevens van die verbinding
aan de bibliotheek toegevoegd.
Wanneer een eerder aangetoonde onbekende
verbinding door één der deelnemers van
INFOSPEC alsnog geïdentificeerd wordt,
wordt die informatie eveneens opgenomen.
Zo breidt het Stoffenbestand zich voortdurend uit met geïdentificeerde en nieuw
aangetoonde verbindingen.
Kwantificering
Aan de hand van de gemeten piekhoogte,
de relatieve meetgevoeligheid ten opzichte
van een interne standaard en de diverse
gegevens over de monstervoorbehandeling
berekent INFOSPEC de concentratie van
de gemeten verbinding in het water.
Hierdoor wordt de kans van het maken
van fouten in de berekening sterk
gereduceerd.
Rapportage van analyseresultaten
en dwarsdoorsnede maken
De resultaten van een in INFOSPEC
verwerkt onderzoek kunnen op verschillende, door de gebruiker te kiezen manieren
gerapporteerd worden.
Ook kan een gemeten verbinding weer-
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gegeven worden ineen zogenaamde 'dwarsdoorsnede'. Van deze verbinding wordt een
lijst gepresenteerd van monsterpunten en
de gemeten concentraties. Naar wens
worden alle ofeen deel van dedoorde
betreffende gebruiker in INFOSPEC
verwerkte onderzoekbestanden doorzocht.
De onderzoekbestanden zijn in principe
alleen beschikbaar voor het betreffende
laboratorium. Op verzoek kunnen onderzoekbestanden van meerdere laboratoria
bij een 'dwarsdoorsnede'-procedure
betrokken worden.
Raadplegen van inhoud van bibliotheek
Het Stoffenbestand kan via verschillende
ingangen geraadpleegd worden.
Er kan gezocht worden opnaam van een
verbinding ofeen deel ervan, opdemolecuulformule ofop één ofmeer in de
formule voorkomende elementen, op de
spectrumcodering ofeen deel daarvan.
Ook hetCAS- ofKiwa-nummer kunnen
voor deselectie gebruikt worden, evenals
een bepaalde klasse of groep van stoffen
zoals bijvoorbeeld polycyclische aromaten,
halogeenverbindingen, fosfor- enzwavelverbindingen en bestrijdingsmiddelen.
Onderhoud van bibliotheek
Met behulp van de 'Update-procedure
worden mutaties die door gebruikers zijn
aangebracht inhet Stoffenbestand periodiek door debeheerder van INFOSPEC
gevalideerd opjuistheid. De gevalideerde
mutaties worden verwerkt inhetcentrale
Stoffenbestand dat door Kiwa beheerd
wordt envervolgens aan alle gebruikers
ter beschikking gesteld. Via deze updateprocedure isiedere gebruiker van
INFOSPEC met debeheerder verbonden
en indirect met deandere gebruikers.
In afbeelding 1isdat netwerk schematisch

en wordt bepaald door degrootte van
het externe geheugen van degebruikte
computer.
Werking van INFOSPEC
Het pakket INFOSPEC bestaat uit:
- het programma;
- bestanden: het stoffenbestand en de
onderzoekbestanden.

identificatie

vergelijking
INFOSPEC

informatie

verwerking

HOOFDMENU
Zoekeninstoffenbestand
Muterenofaanvullen
Rapportage
Dwarsdoorsnede maken
Update van stoffenbestand
Verlaat met <ESCAPE> het programma

Afl>.2 - Hoofdmenu van het

INFOSPEC-programma.

toont het computerscherm van het 'Hoofdmenu' met devijf programmamodulesdie
elk weer uit één ofmeerdere submenu's
bestaan.
In afbeelding 3wordt het submenu getoond
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Deel van lUPAC-naam
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Groep-indeling
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AJb. 3 - Zockmenu voor het raadplegen van het stoffenbestand.
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AJb. 1 - Schematische weergave van

INFOSPEC-

nctwerk.

weergegeven. Het aantal gebruikers is in
principe onbeperkt. Ook deomvang van
het stoffenbestand ispraktisch onbegrensd

1824
2366
1190
1310
1439
1793
1904
2465
2109
1728
2113

74,87,43,143
74,87,43, 143
74,87,43,41
74,87,43,41
74,87, 43, 41
74, 87, 43, 41
74, 87, 43, 41
74 87,43,41
74, 87, 43, 41
74, 87, 43, 55
74, 87, 43, 55

<F2> = Informatie

Programma
INFOSPEC iseen geheel menugestuurd
programma, dat degebruiker instaat stelt
programma-onderdelen tekiezen met
behulp van een menubalk. Afbeelding 2

AndereINFOSPEC
Beheer/Updala
door Kiwa

74,67 43
(<--zoekcriterium)
Zoeken op spectrumcode
BP 1tot4
Kovats Spectrumcode
Final Naam

van 'Zoekenin stoffenbestand', waarinde
diverse zoeksleutels vermeld zijn waarmee
in debibliotheek van INFOSPEC kan
worden gezocht. Als een zoeksleutel meerdere verbindingen kan opleveren, bijvoorbeeld bijhet zoeken opspectrumcodeof
brutoformule, worden die verbindingen
allemaal getoond. Afbeelding 4toonthet
resultaat van een selectie opdrie massawaarden van het massaspectrum [74, 87en
43], Met behulp van demenubalk kan een
verbinding gekozen worden, waarvan

234
199
87
143
87
143
270
143
298
143
143

methylheptadecanoaat.
methylheptadecanoaat, methyl-.
methylpelargonaat.
methyidecanoaat.
methylundecanoaat.
methylmyristaat.
methyl-14-methylpentadecanoaat.
methyl-methylheptadecanoaat.
methylstearaat.
methyl-methylpentadecanoaat.
methylpalmitaat.
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AJb. 4 - Resultaat van zoeken op massaspeclrumcode
[74, 87, 43/.

vervolgens dekaart met alle beschikbare
gegevens getoond wordt. Inhetsubmenu
'Muteren ofaanvullen' kunnen in het
stoffenbestand wijzigingen aangebrachtof
nieuwe gegevens ingevoerd worden. In dat
menu vindt ook de verwerking van een
complete GC-MS-analyse plaats, bestaande
uit identificatie, kwantificering vande
gemeten verbindingen enaanmaken van
het onderzoekbestand.
Mutaties die hoe dan ook door een
gebruiker van INFOSPEC inhet stoffenbestand worden aangebracht, worden
automatisch van een markering voorzien.
Bij de'Update'-procedure wordende
gemarkeerde records naar Kiwa verzonden,
zodat debeheerder instaat isdeze mutaties teherkennen entevalideren.
Gevalideerde mutaties komen daarnater
beschikking van alle gebruikers.
In het submenu 'Rapportage''w'ordende
onderzoekresultaten via deprinter weergegeven ofingevoerd ineen 'Spreadsheet'rekenprogramma waarin deanalysegegevens nog verder bewerkt kunnen
worden. Voor deweergave van demeetresultaten kunnen deverbindingen groepsgewijs ofin volgorde van GC-retentietijd
weergegeven worden.
Bestanden
Het stoffenbestand bevat informatie over
alle verbindingen die totnutoe door
de gebruikers van INFOSPEC met behulp
van GC-MS inwatermonsters zijn gemeten.
In dat stoffenbestand kunnen ook literatuurgegevens enspectra van modelstoffen
ingebracht worden.
In een onderzoekbestand, dat meerdere
monsterpunten kan bevatten, wordende
aangetoonde verbindingen met de daarbij
bepaalde concentraties opgeslagen. Ookde
gegevens over demonsterneming,de
monstervoorbehandeling endecondities
van degaschromatografische analyse zijn
daarin vermeld.
Het stoffenbestand bestaat uit een verzameling van stafkaarten, records genoemd,
gevuld met informatie over de verbinding,
de GC- enMS-gegevens en eventuele
additionele informatie. Inafbeelding5
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INFOSPEC

BP1-4
Spectrum-codering

2 0 0 , 2 1 5 , 5 8 173

Molecuul formule:

C8H14CIN5

Molecuul gewicht:
Memo
(tekst)
Nee

Finalis
217

h3

+

Kovats-index

c

1714

CAS-nr
Kiwa-nr

215
Groepscode
(HSBM)

Ident.
code

Toxiciteit

+

Rapportage-naam:
atrazine

1912-24-9
8026

Isolatie
bij
pH- 7 Datum invoer
12/06/92

Rev. lUPAC-naam:
1,2,3-trlazine, 2-chlorc-4-ethylarr i n c - 6 - i s o p r o p y l a m i n o -

Afb. 5 - Bibliotheekkaart van verbinding.

wordt een stofkaart weergegeven zoals die
op het computerscherm wordt afgebeeld.
De stofkaart bevat onder meer de volgend'
gegevens:
- het massaspectrum, verkort weergegevei
in 5 getallen [Noordsij, 1979] met Kovatsindex;
- identificatiecode: een in de drinkwaterbedrijfstak overeengekomen codering
waarmee de wijze van identificering wordt
aangegeven [WAOM, 1984];
- molecuulformule en molecuulgewicht;
- rapportage-naam: naam van verbinding,
zoals gebruikt bij rapportage;
- reverse IUPAC-naam: wetenschappelijk
naam;
- CAS-nummer: internationaal gebruikt
uniek registratienummer voor chemische
verbindingen;
- Kiwa-nummer: unieke nummercoderinj;
voor verbindingen, in gebruik bij RIWA e
de drinkwaterlaboratoria;
- groepscode: indeling in groepen en
subgroepen, en aanduiding over toxiciteit
en/of verbinding als bestrijdingsmiddel is
geregistreerd;
- zuurgraad waarbij verbinding uit water
wordt geïsoleerd.
Een meer gedetailleerde beschrijving van
INFOSPEC wordt gegeven in het Kiwaspeurwerkrapport SWE 94.030:
'INFOSPEC, computerprogramma voor
de massaspectrometrische analyse van
watermonsters'.
INFOSPEC in de praktijk: meer
dan een stuk gereedschap!
INFOSPEC stimuleert en organiseert de
uitwisseling van kennis en ervaring van
deelnemende laboratoria en massaspectrometristen. Doordat de gebruikers hun
know-how en hun ideeën over de massaspectrometrische analyses in INFOSPEC
vastleggen en die daardoor aan hun medegebruikers beschikbaar stellen, ontstaat er
bij de deelnemende laboratoria een voortdurend in omvang en kwaliteit toenemendi
deskundigheid op het gebied van het
(drink)wateronderzoek met behulp van
gaschromatografie-massaspectrometrie.
Met het programma is nu gedurende vier

jaar ervaring opgedaan door de laboratoria
van GWA, PWN, WBE, WRK en Kiwa.
Het Stoffenbestand bevat inmiddels circa
7500 massaspectra van verbindingen,
die door de deelnemende laboratoria met
GC-MS in watermonsters zijn aangetoond
Daarvan is bijna de helft als volledig
onbekend aangemerkt, maar gaandeweg
het gebruik van INFOSPEC wordt het
aantal betrouwbaar geïdentificeerde
verbindingen groter en verbetert de
kwaliteit van de massaspectrometrische
analyse.
In INFOSPEC worden onbekende, nog
niet geïdentificeerde verbindingen op
dezelfde wijze als aangetoonde bekende
componenten verwerkt. Zodoende kan
worden vastgesteld of zij toenemen of
afnemen tijdens de zuivering of in de loop
van het seizoen, of zij afkomstig zijn van
bijvoorbeeld Rijn- of Maaswater en of zij
gelijktijdig optreden met andere, wel
benoemde verontreinigingen.
Wanneer zo'n onbekende verbinding bij
een later uitgevoerd onderzoek alsnog
geïdentificeerd wordt, wordt die nieuwe
informatie ook verwerkt in de in het
verleden in INFOSPEC ingevoerde
analyseresultaten. Dankzij de uniforme
naamgeving van de aangetoonde verbindingen zijn de onderzoekrapporten van
de verschillende laboratoria goed met
elkaar te vergelijken.
Wanneer waterleidinglaboratoria als
nieuwe gebruikers willen gaan participeren
in INFOSPEC, kunnen zij direct mede
gebruik maken van de al door andere
gebruikers ingebrachte ervaringskennis.
Zij starten zonder achterstand in referentiemateriaal en praktijkinformatie.
Periodiek gebruikersoverleg
Twee maal per jaar vindt er een overleg
plaats, waarbij de gebruikers van INFOSPEC
ervaringen met het programma uitwisselen
en afspraken maken over werkwijze en
criteria bij de identificatie van de geproduceerde massaspectra. In de afgelopen twee
jaren is door de deelnemende laboratoria
tijdens het gebruikersoverleg vooral veel
aandacht besteed aan de evaluatie van
het systeem, wat een belangrijke bijdrage
leverde aan de verbeteringen en aanpassingen die in het programma zijn aangebracht.
Verantwoording
INFOSPEC is ontwikkeld in het kader
van het VEWIN-onderzoekprogramma
om toegepast te worden in het GC-MS
onderzoek dat door Kiwa wordt uitgevoerd
voor VEWIN en de waterleidingbedrijven.
Dankzij de financiële deelname van de
genoemde bedrijven (WBE, PWN, WRK,

en GWA) is het programma in de huidige
in dit artikel beschreven versie ontstaan.
Hierdoor is het mogelijk geworden dat
alle laboratoria waar massaspectrometrie
voor het drinkwater-, grondwater- en
oppervlaktewateronderzoek wordt gebruikt,
gaan deelnemen in het INFOSPECnetwerk.
Verder hebben de laboratoria van bovengenoemde bedrijven een duidelijke
inhoudelijke bijdrage gegeven in de vorm
van de in het INFOSPEC-stoffenbestand
opgenomen gegevens. Grote waardering
moet worden uitgesproken voor de heer
E. Doomemik (Kiwa), die de software van
INFOSPEC ontwikkeld heeft. Hij zorgde
ervoor, dat het programma gebruikersvriendelijk, optimaal beveiligd en zonder
problemen werkt. De heren M. G. Hofman
(WBE), S.J. C. v.d. Kolk (PWN),
R. v.d. Kreeft (WRK), R. Lindhout (GWA)
en T. van Leerdam (Kiwa) hebben aan
het gebruikersoverleg deelgenomen, en
met hun kritische en creatieve inbreng
bijgedragen aan het uiteindelijke produkt.
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