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Monitoringvantributyltinin
hetNederlandsemarienemilieu
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Tributyltin en andere organotinverbindingen worden door het Rijksinstituut voorKust enZee
[RIKZjsinds 1590 routinematiggemeten mhet Nederlandse mariene milieu. Met behulp van
gaschromatograjie in combinatie met atomaire emissie detectie 0)atomaire absorptie spectromernc
zijn zeerselectieve engevoelige analysemethoden ontwikkeld. Dezezijn uitgebreidgevalideerd en
geven eengoede lange termijn reproduceerbaarheid. De methoden voorwater ensediment zijn door
Sterlabgeaccrediteerd. Met deze methoden zijn hoge concentraties tributyltin m Nederlands
sediment en water aangetoond. De maximaal toelaatbare risico-concentraties ;MTR) voor tributyltin worden daarbij veelvuldig overschreden.

Het RIKZverzorgt als specialistische
dienst van Rijkswaterstaat onder andere de
chemische monitoring van microverontreinigingen in het mariene milieu. Een onderdeel
van het Rijkswaterstaatprogramma 'Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des
Lands' isdeanalyse van organotinverbindingen in water, sediment en mosselen. Behalve
organotinverbindingen worden in het monitoringsprogramma bijvoorbeeld ook pesticiden, polyaromatische koolwaterstoffen, zware
metalen en nutriënten gemeten.
Het monitoringprogramma heeft de
volgende doelen:beoordeling van de waterkwaliteit opbasis van vastgelegde normen,
vaststellen van deeffectiviteit van getroffen
beleidsmaatregelen (bijvoorbeeld emissiereductie en baggerbeleid) en het verkrijgen van
inzicht in de natuurlijke veranderingen van
watersystemen zoalszeespiegelrijzing en
natuurlijke afbraak ofaccumulatie van stoffen.
Effecten van beleidsmaatregelen worden
vaak pasnajaren zichtbaar. De hiervoor
gebruikte trenddetectiemethodieken stellen
hogeeisen aan de lange termijn reproduceerbaarheid en robuustheid vande gebruikte
analytische technieken en procedures.Vanaf
1990geldt een verbod voor het gebruik van
organotin bevattende verfop schepen kleiner
dan 25meter.Voor het monitoren van de effecten van dit verbod isin 1990begonnen met de
analyse van butyltinverbindingen in water1).In
1998is het programma uitgebreid met de

analyse van butyltin- en fenyltinverbindingen
in sediment. Vorigjaar ishet meetprogramma
gecompleteerd met de analyse van butyltin- en
fenyltinverbindingen in mosselen (actieve
biologische monitoring programma vanRIKZ).
Debelangrijkste en meest bekende
organotinverbinding is tributyltin (TBT).
Naast TBTkomen dibutyltin (DBT)en monobutylrin (MBT),welkeonder andere worden
gevormd door afbraak van TBT,veelvuldig in
het Nederlandse milieu voor.Analoog aan de
butyltinverbindingen komen trifenyltin (TFT),
difenylrin (DFT)en monofenyltin (MFT) voor.
Degrootste bron van vervuiling voor organotinverbindingen isde toepassing van TBTals
biocide in aangroeiwerende verfop schepen.
TFTwordt gebruikt als bestrijdingsmiddel in
de aardappelteelt en komt in combinatie met
TBTvoor in aangroeiwerende verf De triorganotinverbindingen TBTen TFTzijn sterk
giftig en blijken bij diverse aquatische organismen toxischeeffecten te veroorzaken.
Bekende voorbeelden zijn schelpverdikking bij
oesters en imposex (geslachtsvcrandcringen)
bij velesoorten slakken2'. VoorTBT in water en
sediment zijn normen vastgesteld (het maximaal toelaatbaar risiconiveau) van respectievelijk 1 ng/1en 0,7jjg/kgs).Deze lage waarden
illustreren de hoge ecotoxiciteit van TBTen
stellen hogeeisen aan degevoeligheid van de
analyse methoden.

Overzicht analysemethoden
DoorSmedes etalM isrecentelijk een over-

zichtsartikel geschreven over de bepalingsmethoden van organotinverbindingen in
sediment. Organotinverbindingen worden
veelal als chloridezouten in het milieu
gebracht. Door middel van derivatisering
worden de verbindingen geschikt gemaakt
voorgaschromatografische analyse. In de literatuur worden hiervoor twee methoden
beschreven.Deeerste gaat uit van alkylering
met behulp van een zogenaamd 'Grignard
reagens'tj. Viadeze derivatisering worden
organotinzouten veelal gepentyleerd of
geèthyleerd. Nadelen van deze methode zijn
de velebewerkingsstappen en de noodzaak om
in watervrij milieu te werken. Een tweede
methode maakt gebruik van natriumtetracthylboraat. Met een waterige oplossing hiervan kan snel en eenvoudig in waterig milieu
worden geèthyleerd. Hierdoor kan ook in
aanwezigheid van het monster (sediment)
worden geèthyleerd.
Alsinstrumentele analysetechniek isin het
verleden veelgebruik gemaakt van gaschromatografie met vlamfotometrische detectie(GCFPD).FPD-detectoren zijn relatiefgoedkoop en
eenvoudig tebedienen. Een belangrijk nadeel
van deFPDisde beperkte selectiviteit waardoor veelmatrixstoringen optreden.Twee
andere detectoren bieden zowel een hogeselectiviteit alsgevoeligheid. Een aantal laboratoria
maakt gebruik van gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS).Daarnaast wordt de
combinarie gaschromatografie met atomaire
emissiedetectie (GC-AED)toegepast. In vergelijking met de MSisdeAEDminder gevoelig
voor contaminatie. Dit wordt veroorzaakt door
de hoge temperatuur van het heliumplasma,
waardoor deAEDschoner blijft dan deMSen
meer robuuste prestaties vertoont. Hierdoor
kan met GC-AEDnaar verwachting een betere
lange termijn reproduceerbaarheid worden
behaald dan metGC-MS.
Organotinverbindingen blijken bij kamertemperatuur snel afte breken. Binnen een
periode van enkele maanden kunnen de
concentraties met een factor twee afnemen.
Alle monsrers moeten daarom zoveel mogelijk
ingevroren (-20 C)worden bewaard. Uit de
literatuur blijkt dat onderzoekers zowel natte
als droge monsters analyseren. Bij het drogen
van monsters blijkt dat vriesdrogen (monsters
blijven ingevroren tijdens het droogproces) de
voorkeur verdient boven het drogen aan de
lucht ofin een stoof

Analysemethode RIKZ
Dedoor RIKZontwikkelde en gebruikte
analytische procedure voor de analyse van
organotinverbindingen in sediment en mosselen gaat uit van gevriesdroogde monsters die
ingevroren worden bewaard. De derivatisering
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opmerkingen
herhaalbaarheid[%)
reproduceerbaarheid [%)
terugvinding[%)
detectiegrens (ug TBT-ion/kg)
Meetbereik (pg TBT-ion/kg)
Tabel 1:

17
31
107
1

2,8xRSDkorte termijn
2,8xRSDlange termijn
additie aan monster
3xstandaardafwijking blanco

1-1000

PrestatiekenmerkenTBT-anajyse insediment.

mono-butyltin
di-butyltin
tri-butyltin
mono-fenyltin
di-fenyltin
tri-fenyltin
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Resultatenvaneenrepresentatie)internationaal ringonderzockvan
orqanotinvcrbmdingcn insediment.

Additie hexaan,
methanol, azijnzuur

methode gevolgd door analyse met GC-AAS1*.
Schudextractie
ongederivatiseerde
organotins
Additie
natriumacetaat en
natriumtetraethylboraat
Ethylering en
Schudextractie
gederivatiseerde
organotins

A

Centrifugeren en
Isoleren hexaan fase

Clean-up

Analyse
met GC-AED

Aft). 1:

Stroomschema vandeRIKZ-analysevan
organotinverbindingen.

A/b.2:

GC-AEDchromatocjram vaneenextract van
eenWesterscheldc-scdiment.Aangegevenzijn

Ongederivatiseerde organotinverbindingen vertonen vtij grote vetschillen in fysischchemische eigenschappen. Mono-organotinverbindingen zijn het meest geladen en daardoor sterk gebonden aan het sediment; terwijl
tri-organotinvetbindingen meer apolair zijn
en daarom beter oplosbaar zijn in hexaan.
Vooreen gelijktijdige extraktie van deze
verschillende stoffen isdaarom een matig
polair oplosmiddel en zuur nodig. De combinatie van methanol, hexaan en
azijnzuur/natriumacetaat maakt een gecombincerde exttaktie mogelijk. Bij ethylering met
behulp van natriumtetra-ethylboraat is een
optimale zuurgraad (=5)van het extractiemiddel tijdens de reactie van groot belang. Bij een
te lagezuurgraad breekt het reagens snel af
terwijl bij een te hoge zuurgraad organorinverbindingen nier beschikbaar zijn voor ethylering.Degeè'thyleerde otganotinvetbindingen worden na de ethylering direct gcexttaheerd naar de hexaanfase.

TBT(rributylrin),DBT(dibutyltin),MBT
(monobutyltin),TFT(trifertyltinj, DFT
(dijenyltin), MFT(mono/enyltin)endiverse
internestandaarden(IS).

•s

(AED)ofatomaire absorptie spectrometrie
(AAS).De verschillende organotinverbindingen
worden in een plasma (AED)ofin een vlam
(AAS)gcdissocieerd en de tinatomen emitteren
(AED)ofabsorberen (AAS)licht met een karakteristieke golflengte. Door de hoge selectiviteit
van deze detectoren komen in het chromatogram naast de signalen van tinhoudende stoffen vrijwel geen andere pieken voor (afbeelding2).
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wordt uitgevoerd met behulp van natriumtetra-ethylboraat gevolgd door analyse met GCAED.Demethode voor sediment en mosselen
isvtijwel identiek en wordt schematisch
weergegeven in afbeelding 1.Watermonsters
worden geanalyseerd met een 'Purge &Trap'
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Geéthyleerde organotinverbindingen
worden gescheiden met gaschromatografie en
gederecreerd mer atomaire emissie detectie

Validatie
Deontwikkelde analysemethoden zijn
gevalideerd volgens deSrerlab-criteriaSCo85f.
Debelangrijkste prestatiekenmerken van de
analysemethode voor TBT in sediment staan
vermeld in tabel 1.De terugvinding van TBTis
kwantitatief en de detectiegrens is 1 Mg/kg.
Met deze detectiegrens kan de MTR-concen-

tratie in sediment (0,7Mg/kg)bij benadering
worden bepaald. In depraktijk vormt de detectiegrens geen probleem aangezien alle tot nu
toe gemeten gehaltes ruim boven deMTR
liggen. Voor mariene moniroring - met name
het aantonen van tijdtrends - isde lange
termijn reproduceerbaarheid van een analysemethode van groot belang. Er blijkt een goede
binnenlab lange termijn reproduceerbaarheid
van 31procent te worden gehaald. Deze
waarde benadert dedoor RIKZgestelde streefwaarde van 25procent, welke teëel met standaard analysemethoden kan worden gehaald.
In vergelijking met standaatd analyses introduceert dederivatiseringsstap een extra bron
van variatie.
DeRIKZ-methodewordt periodiek extern
getoetst doordeelname aan internationale ringonderzoeken voororganotinverbindingen in
sediment6).Door deelname aan de ontwikkeling
vangecerrificeerde referentiematerialen konden
deeigen resultaten worden vergeleken met de
tesultaten van een aantal internarionale laboratoria.In tabel 2 staan de resultaten vermeld van
één van de certificeringonderzoeken.
Alleresulraren, met uitzondering van
MFT,overlappen het95procent betrouwbaarheidsinterval van de vastgestelde gemiddelde
waaiden. Uit tabel 2blijkt dat diverse laboratoria nog problemen hebben met de analyse
van mono-organotinverbindingen en fenyltinverbindingen in her algemeen. Dir blijkt uit
het relatief kleine aantal opgegeven tesultaten
en de hogere relatieve standaardafwijkingen
ten opzichte van TBTen DBT. Mono-organorinverbindingen zijn het sterkst gebonden aan
de matrix en daarom her moeilijkst extraheerbaar.Na de extracrie moeten er vervolgens drie
alkylgroepen door derivatisering worden
gebonden. Fenyltinverbindingen zijn relatief
instabiel en de concentraties in het mariene
milieu - vergeleken met butyltinverbindingen
- zijn veel lager.Door deze factoren worden
minder goede analytische presratiekenmerken
verkregen voor fenyltinverbindingen. Samen-
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vattend blijkt dat met de RIKZ-methode de
analyse vanTBTen DBTbettouwbaat en relatiefsnel kan worden uitgevoerd. De analyse
van MBTen de fenyltinverbindingen isgoed
mogelijk maar vertoont in het algemeen een
grotere variatie.

Meetresultaten
LangsdeNederlandse kust wordt in een
aantaljachthavens regelmatig water gcanalyseetd.Viadit monitoringprogramma wordt
het in 19510 ingestelde verbod op het gebruik
vanTBT-houdende verfvoor schepen kleiner
dan 25meter gecontroleerd. De concentraties
aanTBTvariëren daarbij van 3ng TBT-ion/1
(detectiegrens) tot citca 100ng TBT-ion/1
water. Concentraties van TBTin sediment uit
de Nederlandse kustwateten in 1598variëren
van 10tot 240LigTBT-ion/kg droog standaardsediment. Standaardsediment is hierbij gedefinieerd als sediment met een organisch koolstofgehalte van vijf procent; ofwel een organisch stofgehalte van tien procentï).In havensediment uit Rotterdam zijn hoge concentraties TBTgemeten in de range van 80tot 540ug
TBT-ion/kg droog sediment.
In afbeelding 3worden concentraties van
TBTen DBTop diverse locaties langs de
Nederlandse kust getoond. Het blijkt dat de
TBT-concentraties in sediment deMTRwaarde met een factor variërend van 13tot 350
overschrijden. Hieruit blijkt dat er in het
mariene milieu sprake is van een verhoogd
risico op schadelijke effecten doorTBT2M.
In het hiernaast staande artikel wordt
dieper op de milieuchemische, ecotoxicologischeen beleidsmatige aspecten van deze meetresultaten ingegaan.
Voorliteratuuropgaveziepagina28
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GemetenconcentratiesTBTenDBTm
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Tributyltin:eenprohleeminde
peiling
KARIN DE BEER, R I J K S I N S T I T U U T VOOR INTEGRAAL ZOETWATERBEHEER EN
AFVALWATERBEHANDELING
O T T O SWERTZ, R I J K S I N S T I T U U T VOOR KUST EN ZEE

Tributyltin [TBT]wordtgebruikt in anti-fouliruas, verf waarmee voorkomen wordt dat algen en
schelpen zich hechten opeen oppervlak (bijvoorbeeld scheepsromp]. DegehaltesTBT m het oppervlaktewater in Nederland vormen een probleem.Tnbutyltin wordtgemeten m liet zwevendestoj op
tien locaties 111 de rijkswateren. Op alle locaties overschrijdt hetgemetengehalte tributyltin het inde
vierde Nota waterhuishouding vastgestelde maximaal toelaatbaarrisico(MTR). In de IVestersclielde ishet probleem hetgrootst; hierwordt het MTR met bijna een/actor 250 overschreden, lu de
Rijn bij Lobith isdeoverschrijding het.geringst, maar ook ligt deconcentratie nogop het vijfvoudige
van liet MTR.
Dezegehaltes kunnen aanzienlijke problemen veroorzaken in het ecosysteem. Eén en
ander geeft aanleiding om de resultaten van de
monitoting van tributyltin eens nader te
bekijken. Dehuidige monitoring in de zoute
wateren geeft een goed ruimtelijk beeld, maar
erzijn nog onvoldoende metingen om een
uitspraak tedoen over de trendmatige ontwikkelingen. In dezoete wateren iseen goede
basisgelegd voor het volgen van degehaltes in
de tijd, maat met de huidige monitoting is
nog onvoldoende inzicht in de ruimtelijke
spreiding van degehaltes.

Effecten in het milieu
Alsinds het eind van de zeventigerjaren is
eraandacht voor de milieuhygiënische gevolgen van het gebruik van tributyltin. Mislukkingen van deoesterteelt aan de Franse Atlantische kust (misvotmingen en achterblijvende
groei) werden toegeschreven aan de verontreiniging van het water met tributyltin. Enkele
jaren later bleek dat tributyltin niet alleen bij
oesters schade veroorzaakt, maar ook bij
andere zeeorganismen, dieeen belangrijke rol
in het voedselweb van matiene systemen
spelen.Vrouwelijke purperslakken, andere
slakachtigen en wulken in de zuidelijke bocht
van deNoordzee en langs de Nederlandse
kust, vertonen verschijnselen diedoorTBT
worden geïnduceerd. In Nederland bedreigt
het gebruik van TBT-verbindingen in
aangroeiwerende verven degezondheid van
purperslakken in het Grevelingenmeer en de

Oosterschclde. In de zwaarst belaste populaties
bleken bijna alle vrouwelijke purperslakken
steriel tezijn. Deze populaties wotden met
uitsterven bedreigd. In zout water komen
organismen voor die reeds vanafzeer lage
gehaltes gevoelig zijn voor TBT.Voorzoogdieren is tributyltin minder toxisch dan voor
aquatische otganismen zoals zeeslakken (zie
kader).

Aangroeiwerende verven
Verrewegdegrootste bron van de emissie
van tributyltin naar het Nederlandse oppervlaktewater wordt gevormd door het gebruik
van deze stofals anti-fouling in de scheepvaart.Tributyltinverbindingen worden al
sinds het einde van dejaren zestiggebruikt in
anti-foulings waarmee scheepsrompen
worden behandeld ter voorkoming van het
aangroeien van micto-otganismen, planten of
dieren. Het overigegebruik van TBTiszeer
beperkt in verhouding tot het gebtuik in de
scheepvaart. Deemissies door deze andere
toepassingen vormen dan ook maar een zeer
beperkt aandeel van de totaleemissies.Emissies vanTBTnaar het oppervlaktewater vinden
plaats via verschillende routes.De belangrijkste emissieroute isde uitloging vanTBT
tijdens het varen en ankeren van schepen
(conventionele verf) ofhet afslijten van de
verflaag (zelfslijpende coatings). Afhankelijk
van de vaarsnelheid, het type vetf,de zuurgraad en het zoutgehalte van het water zal
TBTsneller oflangzamer uit de vetfspoelen.
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locatie

jaar toetswaarde*
(MgTBT
kg ds)

MTR

overschrij-

(MgTBT/
kg ds)

dingsquotiënt

Westerschelde, Terneuzen

1998

172

0.7

246

Westerschelde, Vlissingen

1998

149

0.7

213

Westerschelde, Wielingen

1998

&6

0.7

Kustzone, Noordwijk 2km uit de kust

1998

85

0.7

Kustzone, Noordwijk 10km uit de kust

1998

58

0.7

83

Waddenzee west, Doove Balg west

1998

35

0.7

50

Waddenzee oost, Dantziggat

1998

51

0.7

73

Eems-Dollard, Bocht van Watum

1998

44

0.7

63

Rijn, Lobith

1996

47

LO

5

1997

57

10

6

1998

59

10

6

1996

506

10

51

1997

444

10

44

1998

515

10

52

Nieuwe Waterweg, Maassluis

122

TBT toetswaarde (ug/kgds)
•
35-44
•
45-58

•
•
•

59-86
87-172
173-506

Afb. 2:

Detoctswaarden vanTBTopdeverschii
lende nicctlocatics.

*:De toetswaarde is het CUWVO-90-percenticl van degestandaardiseerde meetwaarden
(gestandaardiseerd naar 10% organische stof, voor R1ZA:%OS=i.724*%OC,voorRIKZ:
%OS=2.o*%OC).

Tabel 3;Toetsresuftaten van TBT inzwevendestof

project 'Quasimeme'. Marine Pollution Bulletin nr.35,
p ag.yiy.
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