Een ionchromatografische methode voor de simultane bepaling van
diverse halogeniden en halogeenoxyden in drink- en oppervlaktewater

Inleiding
Door recente informatie over de toxiciteit
van een aantal halogeen-oxyden zoals
chloriet, bromaat en chloraat krijgt de
potentiële verontreiniging van drinkwater
en drinkwaterbronnen door deze verbindingen een groeiende aandacht [1,2,3].
Naar verwachting zal toxicologisch onderzoek resulteren in strenge drinkwaternormen.

J. NEELE
Laboratorium
Anorganische Chemie RIVM

R. F.M.J. CLEVEN
Laboratorium
Anorganische Chemie RIVM

J. HRUBEC
Laboratorium Water- en
Drinkwateronderzoek RIVM

Voor bromaat kan de norm op het //g/1niveau of lager komen te liggen [3].
De voornaamste oorzaken voor deze
verontreinigingen in drinkwater zijn:
- Het ontstaan tijdens de bereiding van
drinkwater. Bij de toegepaste oxydatie- en
desinfectieprocessen zoals chlorering,
ozonisering en door dosering van chloordioxyde en waterstofperoxyde kunnen
halogeenoxyden worden gevormd. De
hoogste concentraties die in het met deze
technieken behandelde water kunnen
voorkomen, variëren van honderden //g/1
voor chloriet en chloraat tot tientallen //g/l
voor bromaat [1,2].
- De aanwezigheid van halogeenoxyden
in het te zuiveren oppervlaktewater door
de lozingen van afvalwater en door (foto)chemische reacties van diverse halogeenverbindingen in oppervlaktewater [2].
Een oriënterende studie van de verontreiniging in Maas en Rijn wijst erop dat
chloriet en chloraat in beide rivieren in
tientallen //g/l kunnen voorkomen [4]. De
omvang van met name de bromaatverontreiniging is door het ontbreken van een
gevoelige analytische methode onbekend.
Uit het bovenstaande blijkt dat er
dringende behoefte bestaat aan een
geschikte analysemethode voor de
bepalingen van diverse halogeniden en
halogeenoxyden. De belangrijkste eisen
aan een goede analytische methode voor
de bepalingen van halogeniden en

Samenvatting
Met een ionchromatografische methode kan een zevental halogeniden en
halogeenoxyden in drink- en oppervlaktewatermonsters simultaan geïdentificeerd
en gekwantificeerd worden. Met relatief eenvoudige middelen zijn deze
componenten snel, geautomatiseerd en met grote variaties in concentratieverhoudingen in één analysegang te bepalen. De methode blijkt zeer selectief en
gevoelig. Bij een meer dan 50.000-voudige concentratieverhouding tussen
chloride en bromaat kan chloriet, chloraat en bromaat in het lage nanomolbereik
bepaald worden. De onderste analysegrenzen voor chloriet, chloraat en bromaat
zijn vastgesteld op respectievelijk 2, 4 en 6 //g/l.

halogeenoxyden zijn hoge selectiviteit en
gevoeligheid. Dok moet de methode
bruikbaar zijn bij grote variaties in de
concentratieverhoudingen (tot circa factor
50.000) tussen de diverse componenten in
een monster en tussen dezelfde
componenten in verschillende monsters.
Tenslotte moeten de componenten bij
voorkeur simultaan bepaald kunnen
worden en moet de methode in diverse
matrices (oppervlakte- en drinkwater)
kunnen worden toegepast.
Voor de bepalingen van de verschillende
halogeenoxyden kunnen diverse
analytische methoden worden toegepast.
Gevoelige en simultaan-bepalingen
blijken alleen met ionchromatografie
mogelijk. Ionchromatografie vervangt, in
het bijzonder in het milieu-onderzoek, de
laatste jaren steeds meer de klassieke
(nat-)chemische bepalingen [5,6].
Modificatie EPA-methode
De US Environmental Protection Agency
(EPA) testmethode 300.0 [6] voor de
bepalingen van chloriet, bromaat en
chloraat wordt met een Dionex
scheidingskolom (type AS9) en een
oplossing van 0,2 mmol/1 natriumbicarbonaat en 1,4 mmol/1 natriumcarbonaat als eluens uitgevoerd. Na een
anionmicro-membraansuppressor
(AMMS), waarmee onder andere de
elektrische geleidbaarheid van het eluens
wordt verlaagd, worden de gescheiden
ionen van het monster gedetecteerd met
een geleidbaarheidsdetector. Detectiegrenzen werden bepaald volgens de
methode beschreven door Glaser etal.[7]
en zijn voor bromaat vastgesteld op 20
//g/l, voor chloriet 10//g/l en 3 //g/l voor
chloraat.
In het RIVM werd deze methode getoetst
en aangepast om de selectiviteit en de
gevoeligheid te verbeteren. De aanpassing
van de EPA-methode bestond op hoofdlijnen uit:
- het uitbreiden van het meetsysteem met
een UV-detector;
- het optimaliseren van een chromatografisch Dionex 2120i-systeem door het
verkorten van de verbindingen en het

thermisch isoleren van de detectorcellen;
- hei op 20°C thermostateren van het
scheidend systeem;
- het 'on-line' voorbehandelcn van het
monster via een AMMS.
Zonder deze modificaties bleken hoge
chlorideconcentraties die in het Nederlandse drinkwater kunnen voorkomen,
voor een aantal componenten, bijvoorbeeld bromaat/chloride niet-gescheiden
pieken in de chromatogrammen te veroorzaken. Verschillende onderzoekers [8,9]
vermelden het optreden van coëlutie en
interferentie van diverse componenten.
Interferenties door hoge chlorideconcentraties kunnen worden voorkomen
door selectieve verwijdering ervan. Bij
gebruik van een zilvcrkolom (Dionex
onguard-Ag) voor de verwijdering van
chloride wordt echter naast chloride onder
andere ook bromide verwijderd [10]. Het
bromide is potentieel de bron voor het
ontstaan van bromaat bij de toepassing
van peroxyde en/of ozon in de drinkwaterbereiding en de simultane bepaling
van bromide en bromaat kan interessante
informatie voor het onderzoek opleveren.
Ook kunnen bij gebruik van de zilverkolom naast de verwijdering van
genoemde halogeniden in het filter, interacties optreden waardoor in het aldus
voorbehandelde monster diverse
componenten niet meer hun oorspronkelijke concentratie bezitten. Gezien
de onzekerheden van deze voorbehandeling is deze procedure bij dit
onderzoek niet gevolgd.
Detectie met UV
Bij toepassing van UV-detectie [11] voor
golflengten groter dan 190 nm blijkt de
respons van chloride te verminderen.
Daardoor is bij 198 nm onder andere een
goede detectie van chloriet en van
bromaat met een van chloride gescheiden
piek mogelijk. In afbeelding 1worden de
ionchromatogrammen van een standaardoplossing, waarvan 0,05 ml werd geïnjecteerd, gegeven. De componenten werden
eerst kort voor de injectie bij elkaar
gevoegd. In de afbeelding is 1de systeempiek, 2 fluoride, 3 bromiet, 4 chloriet, 5
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Geleldbaarheidsdetektie:

bromidebepalingen in drink- en oppervlaktewater verricht. De onderste analysegrenzen voor deze gemodificeerde
methode met geleidbaarheidsdetectie
bepaald volgens [7] bedragen voor chloriet
en chloraat respectievelijk 0,03 //mol/l
(2,0 //g/l) en 0,04 //mol/l (3,3 //g/l). Voor
bromaat werd de grens vastgesteld op
0,05 //mol/l (6,4 //g/l). Kuo etal.[10]
stelden voor die componenten bepalingsgrenzen vast op respectievelijk 5, 3 en
5 //g/l.
De bepalingen van chloriet, chloraat en
bromaat werden in een monster
'Kralingen-rein' met geleidbaarheidsdetectie zesmaal herhaald: de gemiddelde
concentraties (in //mol/l) en de relatieve
standaardafwijkingen (tussen haakjes)
waren respectievelijk :0,237 (3,8%), 0,498
(4,5%) en 0,047 (18,3%).
Afbeelding 2 toont het chromatogram van
een monster ('192 Weesperkaspel'). In het
via het dataverwerkend pakket (Dionex
AI-450) weergegeven chromatogram
blijken met geleidbaarheidsdetectie en
met een injectievolume van 135 //l de
componenten nagenoeg gescheiden tot op
de basislijn te zijn. De in deze afbeelding
bij de pieken gegeven nummers
corresponderen met die voor de
componenten in afbeelding 1.

9

f u n scale 0,6 /iS/cm.

UV-detektie : 198 nu f u l l scale 0.01 AU
Afb. 1 - lonchromatogramnten met geleidbaarheid- en UV-detectie van een standaardoplossing.

bromaat, 6 chloride, 7 nitriet, 8 bromide, 9
chloraat, 10 nitraat, 11 fosfaat, 12 sulfaat
en 13 jodide. De concentraties van de
componenten 2 tot en met 10 zijn
2 //mol/1, met uitzondering van chloride
(2,0 mmol/1). Voor de componenten 11 tot
en met 13 zijn deze concentraties circa
0,01 mmol/1. De achtergrondgeleidbaarheid van het chemisch gesuppresseerde
eluens bedraagt 8,8 //S/cm.
Toepassing van UV-detectie betekent
voorts een verminderde invloed van de
systeempiek ('waterdip') [12] in het
UV-ionchromatogram. Componenten met
een geringe retentietijd, die direct na de
waterdip elueren (onder andere bromiet

en chloriet) worden dan met een kleinere
kans op onjuiste integratie gemeten.
Chloriet, bromaat, nitriet, bromide, nitraat
en jodide kunnen zowel met UV- als met
geleidbaarheidsdetectie gevoelig worden
bepaald. Hen verder voordeel van het
gebruik van UV-detectie is dat bij een
voor een component optimale golflengte
(maximale absorptie) in het algemeen een
verbetering van de selectiviteit voor de
betrokken component wordt bereikt.
Prestatiekarakteristieken
Na de fase van ontwikkeling van de
ionchromatografische methode voor
diverse watermatrices werden geautomatiseerde chloriet-, chloraat-, bromaat- en

Afb. 2 - Ionchromatogram met geleidbaarheidsdetectie van een drinkwatermonster
data-veneerkend systeem.
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De gemeten concentraties voor bromaat
en chloride zijn respectievelijk 0,057 en
3,8*10 //mol/l). De totale analyse-duur is
een half uur.
De identificatie van een piek door de
retentietijd kan worden bevestigd met de
verhouding oppervlakte/hoogte voor de
bewuste component. Gegevens over de
piekoppervlakte/hoogte-verhouding voor
een component, bepaald voor monster en
standaard met behulp van meerdere
detectoren, geven een extra zekerheid bij
de identificatie. De geleidbaarheidsdetector meet een andere fysische
eigenschap van een component dan de
UV-detector. Een aantal detectiekarakteristieken van diverse
componenten, gemeten met de besproken
methode, wordt in tabel I gegeven.
Simultaan met de in tabel I genoemde
halogeniden en halogeenoxyden kunnen
ook onder meer fosfaat, sulfaat en jodide
worden bepaald.
De mogelijkheden om met verdere
modificaties van de beschreven
ionchromatografische methode de
onderste analysegrenzen voor een aantal
componenten waaronder bromaat verder
te verlagen zijn nog niet uitgeput. Het
bereiken van een analysegrens die onder
het //g/1-niveau ligt vormt daarbij een
uitdaging. Met een geïnjecteerd volume
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TABEL I - Detectiekarakteristieken van degemodificeerde EPA 300.0 methode.

Retentietijd
in minuten

Chloriet
Bromaat
Chloride
Nitriet
Bromide
Chloraat
Nitraat

Opp./hoogte
verhouding

Conc.
//mol/l

Conductom.
detectie

Conductom.
detectie

10
10
10
10
10
10
10

2,4
5,0
3,5
4,8
7,2
8,1
9,2

6,2
7,0
7,5
9,9
14,2
16,8
19,1

groter dan 0,05 ml kan een aantal
componenten bepaald worden met
onderste analysegrenzen die nog lager zijn
dan hier is vermeld. In een recente fase
van het onderzoek kon met verdergaande
nog te beschrijven modificaties [13] een
onderste analysegrens van 1,6 //g/l (0,014
//mol/l) voor bromaat worden bereikt.
Conclusies
De gemodificeerde EPA-methode 300.0
methode blijkt een geschikte methode
voor het gelijktijdig, selectief en gevoelig
bepalen van een aantal halogeniden en
halogeenoxyden in drink- en oppervlaktewater.
Door het vergelijken van de verhouding
tussen het gemeten oppervlak van het
geleidbaarheidsdetectorsignaal met dat
van het UV-detector-signaal voor een
component in een standaardoplossing en
die verhouding in een monster is een
bevestiging van de identificatie van de
component in een monster te verkrijgen.
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schade meegerekend, waaronder het
verlies aan mensenlevens.
De commissie Boerden adviseerde begin
dit jaar de dijkversterkingen via uitgekiende ontwerpen en bijzondere
constructies voort te zetten. Op die manier
kan de schade aan het landschap en de
natuur met de helft worden teruggebracht.
Het kabinet nam het advies over en stelde
een extra bedrag van tweehonderdtien
miljoen gulden beschikbaar bovenop de
ruim een miljard gulden die nodig is voor
de dijkversterkingen. (ANP)
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Waterschappen vrezen voor
veiligheid in rivierengebied
De Unie van Waterschappen doet een
dringend beroep op regering en
parlement de veiligheid in het rivierengebied niet uit het oog te verliezen.
Daarom moeten de dijken die door de
commissie Boertien zijn aangewezen,
binnen tien jaar versterkt worden. En niet
zoals het kabinet heeft besloten, pas over
twaalf tot dertien jaar. De unie schrijft dit
in een brief aan de Tweede Kamer.
De waterschappen vinden het teleurstellend dat het kabinet te weinig rekening
houdt met de veiligheid. Het kabinet doet
volgens hen geen enkele poging
vertragingen in het dijkverzwaringsprogramma te beperken. Ook vindt de
unie dat moet worden vastgehouden aan
de veiligheidsnorm waarbij het risico van
dijkdoorbraak wordt teruggebracht naar
eens in de twaalfhonderdvijftig jaar.
Volgens de Unie van Waterschappen
blijkt uit het rapport van het Waterloopkundig Laboratorium en de Rand
Corporation dat ten grondslag lag aan het
advies van de commissie Boertien, dat de
norm van 1:1.250 eigenlijk te laag is. De
onderzoekers hebben namelijk niet alle

Concept-Werkplan voor de
Leidraad Riolering gereed en
ter kritiek
Nadat de eerste module van de Leidraad
Riolering is verschenen (Inhoud en Opzet
van het Gemeentelijke Rioleringsplan), is
nu ook het aanvullende Werkplan voor de
gehele Leidraad Riolering in concept
gereed gekomen. Dit Werkplan is
opgesteld door de Taakgroep Leidraad
Riolering die onder auspiciën van de
Stichting RIONED en onder eindverantwoordelijkheid van de minister van
VROM opereert.
De Leidraad is bedoeld om technische en
financieel/organisatorische aspecten van
het rioleringsbeheer in brede zin te
harmoniseren en afstemming voor
lopende problemen te bewerkstelligen. Dit
betekent dat de Leidraad moet worden
gezien als een consensusrichtlijn die
vooral tussen gemeenten en waterbeheerders tot stand moet komen en
waarbij de rijksoverheid een ondersteunende rol bij de totstandkoming
vervult.
De bij de materie betrokkenen worden
hierbij uitgenodigd een inbreng te leveren.
Het gaat er de Taakgroep vooral om
belangrijk geachte commissies in het
Werkplan aan te vullen en kennis te

