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denalsgevolgvanhun stofwisseling. Toxische
stoffen kunnendeze stofwisselingsreactiviteit
negatiefbeïnvloeden.Hetgevolgiseenverlagingvandehoeveelheid lichtdiewordt uitgezonden.Dootdebacteriën bloottestellen
aaneenmonsterenvervolgensdelichtremmingtemetenwotdt eenmaatvoorde
toxiciteit verkregen.Dezewordt weergegeven
alsdeeffect concentratiewaarbij 20ptocentof
50procent lichtremming optreedt(EC20of
EC50)naeenbepaalde blootstellingsperiode
(5,15of30minuten).
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Eenmethodeomdetoxiciteitvanafvalwater tekunnenverklarenisdoordeUS-EPAontwikkeld1"«.
DezemethodeheetToxicityidentification Evaluation (TIE)eubestaat uitrelatiefsimpelejfactioneringstechniekenincombinatie metbioassays.HetRijksinstituutvoorIntegraalZoetwaterbeheeren
Afvalwaterbehandeling (RIZA)heeft onderzochtinhoeverredezetechniektoepasbaarisinde
Nederlandsesituatie*).Hierbijisnietalleengekekennaardebruikbaarheid bijhetbeoordelenvan
afvalwater, maarooknaardemogelijkhedenom dezemethodein tezetten bijhetonderzoekaan
verontreinigdewaterbodems.Uitditonderzoekisduidehjkgeworden datdebasisprincipesvande
EPA-methodeookinNederland kansen bieden.
Inhetwaterkwaliteitsbeheer wordtsteeds
meergebruikgemaaktvandeparametertoxiciteitbijdebeoordelingvanafvalwater op
milieubezwaarlijkheid. Eenvoorbeeld hiervan
isdeTotaalEffluent Beoordelingsmethodiek.
Dezemethodiekstelteen lozetofbeherende
instantieinstaatdekwaliteit vancomplexe
effluenten tebeoordelen aandehand vaneen
reeksvaneffectgerichte parameters?).
Verontreinigde watetbodems wotden beoordeeldoptoxiciteit metbehulpvandeTRIADEbenadering6!
Bijgeconstateerde toxiciteit vaneen afvalwaterofeenwaterbodem ontstaat meestalde
behoefte omtewetenwelkestoffen voothet
effect verantwoordelijk zijn.Metdezekennis
ontstaat immersdemogelijkheid omgerichter
ietsaandetoxiciteittekunnendoen.Zokan
inzichtindeoorzaakvandetoxiciteitvaneen
watetbodem helpenbij hetbeoordelen vanhet
nut vaneenherstelingreep.
Identificatie-methodiek (TIE)
Demethode bestaat uitdtiefasen waarin
stapvootstapdeoorzaakvandegemeten toxiciteitachterhaald kanworden.Hetprincipein
deeetstefaseberust ophetbehandelen offractioneren vaneenmonster(afvalwater ofporiewatet uiteenwatetbodemmonster), waarbij
toxicantenafhankelijk vanhun fysisch-chemischeeigenschappen welofnietineen fractie
achtetblijven. Detoxiciteit vandeze fracties
wotdtvergelekenmetdievanhetonbehandeldemonster.Intabel 1 staatweetgegeven

welkefractioneringstechnieken infase1
worden toegepastenopwelkestofgroepen de
bewerkingvaninvloed is.Opbasisvande
informatie uitfase i wotdeninfase2 techniekenenanalysemethodengesclecteetdomde
toxicant(en)inhetmonster te identificeren.
Nadatdetoxicant(en)zijngeïdentificeerd kan
infase3 bevestigd wordendatdejuistetoxicant(en)zijn geïdentificeerd.
Bioassays
VooreenTIEmoeteenbioassayregelmatigwordenherhaald.Daaromishetvan
gtootbelangdatdegebruiktebioassayniet
alleeneffect geeft, maarooksnelengemakkelijk uitvoetbaat is.DeMictotoxvoldoetaan
dezeeisen.Indezetestwordtgebruikgemaakt
vanbacteriën(Vibriofischeii] dielichtuitzen-

Tabel1:

Erisookgebruikgemaakt vande
Thamnotoxkit F.Indezebioassaywotdt
gebtuikgemaaktvaneen kteeftachtige
[Thamnocephalusplatyurus).Aaneenvetdunningsteeks vanhetmonsterwordendeorganismengedurende24uur blootgesteld.Na
dezeblootstelling wotdtdesterfte pertestconcenttatiegeteld.Uitdezeresultaten kaneen
LC.0waarde(concentratiemet50 procent
sterfte) berekend worden.
Toepassingsvoorbeelden
Afvalwatermonster
Eenaantal fase 1 bewerkingen istoegepast
opeencomplexindustrieel afvalwatermonster
dattoxischwasvootdeMicrorox.Hetmonster
isgenomen nadefysisch-chemische zuiveringsinstallatie vaneenbedrijfdatondermeer
organotinvetbindingenproduceert.Alvorens
geloosd wotdtopoppetvlaktewater, wordtdit
afvalwater nognagezuiverd ineenbiologische
zuiveringsinstallatie.Deresultatenzeggen
daaromalleen ietsoverdetoxiciteitvandeze
deelstroom.Naast hetvolgenvandetoxiciteitsveranderingen alsgevolgvandefase1
bewerkingen iseenaantalbewerkingenook
fysisch-chemisch geconttoleetd.
Waterbodemmonsters
Opacuurroxischporiewatervantwee
watetbodems zijn demeestzinvollebewerkin-

Typetoxicantenwaarvoorfase 1 bewerkingenspecifiekzijn1!.

TTE-bewerking

Type toxicant waarvoordebewerking specifiek is:

Beluchten (metperslucht)
Fütteren

Detoxicant isoxydeerbaatofvluchtig
Detoxischestoffen zijngeassocieerdmetgesuspendeerd
materiaalofmet deeltjes.
Metalen
Detoxicantiseen(apolaite)otganischestof
Detoxicanten zijn oxydanten.Ookdetoxiciteitvaneen
aantalmetalen kanverlaagdworden
Detoxiciteit isafhankelijk vandepH, bijvoorbeeld
ammonia

EDTA-chelatie
Extraheren (Ct8-kolom)
Reduceren(met
natriumthiosulfaat)
pH-aanpassing
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ir*^***^ genuit tabel Itoegepast (zieafbeelding 2
en 3). Eénmonstet isonderzocht metde
Thamnotoxkit, terwijl voor het andere
monster deMicrotoxtest isgebruikt.
Veranderingen indechemische samenstelling
van demonsters alsgevolgvande fractioneringen zijn bijdeze monsters ookgevolgd.

D onbehandeld
D beluchten
• filtreren
BC18-kolom
B EDTA-chelatie
Onatnumthiosulfaat reductie

Resultaten
Afvalwattrmonstet
In afbeelding 1 staan deresultaten vande
toepassing ophetafvalwatermonster uitde
fysische-chemische zuivering. Inhet
oorspronkelijke TIE-monster wassprakevan
een EC20-waardevanongeveer 80ml/l(datwil
zeggen datbijeenverdunning vanongeveer
1op 1320procent lichtremming optreedt).Uit
de resultaten blijkt datdetoxiciteit sterk
afneemt door Ci8-kolom-extractie (toename
EC20-waarde).Vooral organische verbindingen
lijken dusverantwoordelijk voor degemeten
toxiciteit.
Zowel hetonbehandelde monster als de
opdeC18kolom geadsorbeerde stoffen zijn
geanalyseerd metGC/MS.Ook organotinverbindingen zijn bepaald. Eenaantal organische
oplosmiddelen endiverse organotinverbindingen werden indemonsters aangetroffen.
In deliteratuur zijn voordeverschillende stoffen vervolgens toxiciteitsgegevens opgezocht.
Voor lang niet alle stoffen bleken dieaanwezig.Opbasis vanexpertjudgement zijn indie
gevallen schattingen gemaakt. Metde fysischchemisch gemeten gehalten en toxiciteitsgegevens zijn vervolgens TU's (toxic units) berekend (tabel 2).EenTUvoor eenstof is gedefinieerd alsdegemeten concentratie gedeeld
door deeffectconcentratie vandiestof Door
de perstofberekende TU's optetellen kande
totale toxiciteit vaneenmonster voorspeld
worden (onder deaanname datde toxiciteit
van deverbindingen additiefis)8).

Tabe

ResultatenTIEfase1 toepassingophetafvalwatcrmonstcr.
Tabel 2 laat zien datereen behoorlijke
overeenkomst bestaat tussen detotaal voorspelde (TU»3.8)endaadwerkelijk gemeten

monster. Deze stoffen zijn nognietals
zodanig geïdentificeerd. Eénenander maakt
ook duidelijk datheel voorzichtig moet

toxiciteit (TU= 3.9) inhet onbehandelde
monstet. Debijdrage van organotinverbindingen aandetoxiciteit vanhetmonster lijkt
relatiefonbelangrijk. Napassage vande C18kolom blijkt devoorspelde (TU=1.1)en echt
gemeten toxiciteit (TU= 2.5) aanmerkelijk
gedaald. Ditkomt gezien deaard vandestoffen overeen metdeverwachting. Intabel 2valt
opdatderelatiefvluchtige stoffen xyleen en
tetrahydrofuran eenbehoorlijk aandeel vande
gemeten TU's voor hunrekening nemen.Ook
voor ennabeluchting zijn deze stoffen inhet
afvalwatermonster geanalyseerd. Opgrond
van deze analyses enTUberekeningen werd na
beluchten eenforse reductie in toxiciteit
verwacht. Detoxiciteit bleek echter vergelijkbaar metdievanhetonbehandelde monster.
Het lijkt erdusopdattoch andere verbindingen bijdragen aandetoxiciteit vanhet

worden omgegaan metdergelijke TU-vergelijkingen.

l/er^eltjkin^ tussen(gemeten'envoorspeldeTU'sopbasisvangeanalyseerdestoffen1).

Stof

butyltin verbindingen
fenyltin verbindingen
tolueen
xyleen
2-ethylhexanol
n-butanol
tetrahydrofuran
totaalvoorspeld
'gemeten'TUinmonster2
1

voorspeldeTU's
onbehandelde monster
0.258

0.011

0.002

0.00009

0.002

0.0015

0.625

0.565

1.725

0.565

< 0.001

< 0.001

1.143

nietgeanalyseerd

3.8

1.1

3-9

ï-5

DeTU's in deze tabel zijn gebaseerd opMicrotox EC 15min.
2
TUgemeten =100/EC„-15min.
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voorspelde TU'sna
Ci8-kolom extractie

Waterbodemmonsters
De toxiciteit vanporiewater vanwaterbodemmonster 1 isgemeten metde
Thamnotoxkit F.Door het toevoegenvan
EDTAeninmindere mate door natriumthiosulfaat, werd detoxiciteit vanhet monster
verlaagd. DeCi8-kolom extractie hadgeenof
nauwelijks invloed opdetoxiciteit vanhet
monster (zieafbeelding 2).Ditresultaat wijst
op toxiciteit veroorzaakt door metalen. Uiteen
TU-benadering bleek datzink enchroom de
toxiciteit konden verklaren.Deconcentratie
organische microverontreinigen inhetporiewater waszeer laag (beneden de detectiegrenzen).Detoxiciteit vanhetmonster lijkt
daatom niet door dezegroep van verbindingen
veroorzaakt teworden. Ditblijkt ookuithet
niet veranderen vandetoxiciteit alsgevolgvan
de Ci8-kolom exttactie.
Met deMicrotox isdetoxiciteit vanporiewater vanwaterbodem 2gemeten. Doorhet
monster teextraheren meteenCi8-kolom
werd detoxiciteit vanhetmonstet volledig
verwijderd. Deoverige bewerkingen hadden
nauwelijks ofgeen invloed opdetoxiciteitvan
het monster (zieafbeelding 3).Detoxiciteit
lijkt daarom veroorzaakt teworden door organische verbindingen. Uiteenanalyse blijkt
ookdaterzeer veel organische microverontreinigingen inditsediment voorkomen (klasse4
voor PAKenolie).
Voor hettotopstofniveau verklarenvan
organische toxiciteit iseendiepergaande fase2
identificatiemethodiek beschikbaar2).Het
principe vandeze methodiek bestaat uithet
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gezien uitvoerbaar, maar wel tijdrovend. Er
kan noggeen garantie worden gegeven dat de
toxicant(en) werkelijk geïdentificeerd worden.
Deuiteindelijke identificatie van de toxische
verbinding hangt sterk afvan de beschikbare
analysemethoden om de identiteit van verbindingen vast te stellen.

O Onbehandeld

OC18-kolom
BEDTA
D Natriumthiosulfaat reductie

A/b. z:

Resultaten TIEJose i toepassing op ponewater van waterbodemmonster 1.

Concluderend kan gesteld worden dat de
identificatie methode van de EPAeen goede
systematische benadering in zich bergt. De
methode geeft inzicht in de oorzaken achter
waargenomen toxiciteit. Tegelijkertijd
kunnen de resultaten ook richtinggevend zijn
bij het vinden van oplossingen om de toxiciteit van effluenten effectief te reduceren of
kunnen saneringsbeslissingen beter worden
onderbouwd. «T

D Onbehandeld
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verdergaand fractioneren van op de Ci8-kolom
gebonden stoffen met behulp van eenHPLC.
DeHPLC-fracties worden daarna op toxiciteit
getest met bioassays en vervolgens kunnen in
toxische fracties de toxicanten geïdentificeerd
worden.Deze methodiek wordt door het PJZA
op dit moment getest op een industrieel afvalwater en waterbodemmonster 2.Uit de eerste
resultaten blijkt dat de routinematig gemeten
EPA-PAKgehalten in het sediment van waterbodemmonster 2hoogstwaarschijnlijk niet
verantwoordelijk zijn voor degemeten toxiciteit. In de toxische HPLC-fracties van het
monster konden namelijk geen EPA-PAK's
aangetoond worden (deze PAK'sblekenjuist in
de niet toxische fracties aanwezig tezijn). Een
niet te identificeren aromaat (mwid8) bleek
wel in een aantal toxische fracties en het
oorspronkelijke poriewater in een relatief hoge
concentratie (30ug/1)aanwezig te zijn.
Er bestaan nogeen aantal onderzoekstechnische problemen. Deacute toxiciteit van
poriewater uit veelwaterbodemmonsters is
laag.Meestal beperkt de toxiciteit van water-

bodems zich tot chronische effecten. Deze op
zich positieve constatering beperkt de toepassing van de identificatiemethode tot de zeer
sterk verontreinigde locaties.Door de toepassing van chronische bioassays zalde methode
op meer locaties toepasbaar zijn. Omdat chronische testen bewerkelijk zijn, wordt de
methode dan welerg kostbaar. Eris dus
behoefte aan kortdurende testen die gevoeliger
zijn dan de huidige bioassays.
Ook isduidelijk geworden dat toepassing
van elemenren uit de identificatiemethode van
deEPAvooralop zijn plaats lijkt indien de
toxiciteit veroorzaakr wordt door organische
verbindingen. Metalen zijn immers vrij
eenvoudig en goedkoop te analyseren en toxiciteitsgegevens zijn veelal voorhanden. Welis
nog steeds informatie noodzakelijk over de
vorm waarin de metalen voorkomen en eventuele combinatiewerking. Organische stoffen
zijn veel moeilijker te analyseren en deze
analyses zijn soms kostbaar. Daarnaast is
essentiële informatie over de toxiciteit van veel
aangetoonde organische verbindingen onbekend. Defase 2fractionering is technisch
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