Lozingen van chloorfenoxycarbonzuren op de Rijn

Inleiding
De afgelopen jaren werden we geconfronteerd met een aantal lozingen van
chloorfenoxycarbonzuren op de Rijn.
Deze lozingen werden alle veroorzaakt
door produktiestoringen bij het chemieconcern BASF te Ludwigshafen. Hoewel
dit bedrijf grote sommen geld in de
verwerking van haar afvalwater heeft
geïnvesteerd, blijkt het desondanks niet
altijd mogelijk deze lozingen te voorkomen. Door de tijdige melding van deze
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lozingen was het mogelijk het concentratieverloop nauwkeurig te volgen en
bijtijds maatregelen te treffen om de
drinkwatervoorziening veilig te stellen.
De chloorfenoxycarbonzuren worden
onder andere gebruikt als onkruidbestrijdingsmiddelen voor de nabehandeling van breedbladige onkruiden in
akker- en tuinbouw. Voor het hiervoor
vermelde doel is deze categorie verbindingen momenteel één van de meest
toegepaste. De toxiciteit voor mens en
zoogdieren is matig. Voor de meeste
verbindingen worden LD-50 waarden van
enkele honderden milligrammen per
kilogram vermeld. Door de betrekkelijk
goede wateroplosbaarheid treedt geen
bio-accumulatie op. Deze betrekkelijk
goede oplosbaarheid leidt evenwel tot
complicaties bij de analyse.
Hoewel de toxiciteit van de verbindingen
matig is geldt de wettelijke norm van
0,1 //g/l voor het voorkomen in drinkwater. Voor oppervlaktewater zijn alleen
voor de organochloorpesticiden zoals
aldrin en lindaan normen gesteld. Zo
bedraagt de IAWR A-grenswaarde
0,1 //g/1 en de IAWR B-grenswaarde
0,5 //g/l.

Samenvatting
Voordelen van Chemische Ionisatie (Cl) en Multiple Ion Detection (MID) voor
kwantitatieve massaspectrometrische analyse van lage concentraties bestrijdingsmiddelen worden aan de hand van een voorbeeld toegelicht. Drie gevallen van
lozingen van chloorfenoxycarbonzuren worden besproken. Als gevolg van
produktiestoringen werden in 1986 en 1988 2,4-D, 2,4-DP en Mecoprop in de
Rijn geloosd. Een proefneming toonde aan dat Mecoprop door snelle zandfiltratie
werd verwijderd.

Door de WRK is vanwege de geringe
giftigheid van de chloorfenoxyzuren voor
deze stoffen een innamecriterium aangehouden van 1//g/l. Bij een te verwachten overschrijding bij het innamepunt
wordt er in de praktijk naar gestreefd de
gehele verontreinigingsgolf te laten
passeren. Door de scherpe normstelling is
het noodzakelijk analysemethodes met
een onderste analysegrens van 0,01 //g/l
beschikbaar te hebben. Dergelijke
methodes zijn momenteel, binnen KIWAverband, bij diverse waterleidinglaboratoria in ontwikkeling. Willen deze
methodes voor het merendeel der
laboratoria bruikbaar zijn, dan dienen zij
gebaseerd te zijn op gangbare technieken
zoals gas- of vloeistofchromatografie,
gevolgd door specifieke detectie.
De analysemethoden waren bij de hier
vermelde lozingen niet voorhanden en
zijn dat momenteel ook nog niet. De verwachting is dat bij de genoemde randvoorwaarden niet eenvoudig een analysetechniek te realiseren is en dat de
ontwikkeling ervan veel tijd vergt.
Wanneer men de vrijheid heeft meer
geavanceerde apparatuur zoals massaspectrometrie voor de betrokken analyse
aan te wenden, is gebleken dat veel
sneller een analysetechniek kan worden
ontwikkeld.
Hieronder wordt een beschrijving van de
analyse van een aantal chloorfenoxycarbonzuren gegeven, die met behulp van
GC-MS methodieken de grens van
0,01 //g/l haalt.

Analyse
De grootste moeilijkheden bij de analyse
worden ondervonden van andere in het
monster aanwezige stoffen, die zich
chromatografisch moeilijk van de doelstollen laten scheiden en die bovendien
een positieve respons op de gebruikte
detector geven. De hierboven genoemde
lange ontwikkelingstijd wordt veroorzaakt
door het zoeken naar geschikte methoden
om deze stoffen selectief te verwijderen.
De massaspectrometrie nu, biedt ons de
mogelijkheid om deze storing door andere
componenten, op te heffen. Door niet
zoals gebruikelijk bij de kwalitatieve
analyse het gehele massaspectrum op te
nemen, maar slechts enkele, voor de desbetreffende component specifieke, ionen,
wordt een zeer selectieve detector verkregen. Doordat de detector nu voortdurend naar deze ionen 'kijkt' en geen
stukken in het massasprectrum hoeft te
registreren, waar zich geen ionen
bevinden, wordt bovendien een winst in
gevoeligheid verkregen.
Dit effect wordt geïllustreerd in afb. 1 dat
ons een chromatogram opgenomen in de
'full scan mode' en een chromatogram
opgenomen in de 'multiple ion detection
mode' toont.
Een verdere winst in specificiteit en
Afb. 2 - 2,4-DP Clspectrum (boven); Elspectrum
(onder).
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Afb. 1- 2,4-DP1.
chromatogram van massa
175;2. chromatogram
van massa 248;3. totaal
ionenstroom chromatogramvan hetgehele
massasprectrum.
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weergegeven. Op grond van deze analyseresultaten werd besloten de inname van
water op 26 november te stoppen. De inname werd op 2 december weer hervat.

Aß. 3 - 2,4-D concentratieverloop te1. Düsseldorf2.Lobüh;3. Hagestein; 4.Inlaat WRK

signaal-ruisverhouding wordt verkregen
door in plaats van een sterk fragmenterende ionisatietechniek zoals electron
impact ionisatie (EI) een zachte ionisatietechniek zoals chemische ionisatie (Cl) te
gebruiken. Bij deze laatste techniek wordt
het gehele signaal als het ware samengebald in slechts een beperkt aantal ionen.
In afb. 2 ziet u een vergelijking tussen de
sprectra van 2,4-DP opgenomen met
respectievelijk EI en Cl.
De combinatie van deze effecten levert
ons een detector die qua gevoeligheid de
ECD benadert, doch een aantal grootteorden specifieker is.
Door nu de massaspectrometer als
detector voor een capillaire gaschromatograaf te gebruiken heeft men een zeer
krachtig scheidings- en detectiesysteem.
De chloorfenoxyzuren zijn, vanwege de
lage dampspanning, niet zonder meer
gaschromatografeerbaar. Om de dampspanning te verhogen dienen derivaten
gemaakt te worden. Een snelle en eenvoudig uit te voeren derivatisering is de
methylering door middel van diazomethaan. Door gedurende enkele minuten
het gasvormige diazomethaan door de
oplossing met de chloorfenoxycarbonzuren te leiden worden de methylesters
van deze zuren gevormd. De chloorfenoxycarbonzuren kunnen uit het water
worden geïsoleerd door extractie met
dichloormethaan bij pH=2.
Lozing van 2,4-D
In de vroege ochtend van 21 november
1986 werd door BASF gemeld dat ca.
1100 kg 2,4-D was geloosd. De betrokken
stof zou door corrosie van het leidingnet
in het koelwater zijn terechtgekomen.
Latere meldingen gavan 2 ton als geloosde hoeveelheid. De afbreekbaarheid
in waterig milieu is traag. In oppervlaktewater dient rekening te worden gehouden
met een halfwaardetijd van 50 dagen.

Looptijdberekeningen gaven aan dat de
lozingsgolf op 25 november om ca.
14.00 uur Lobith zou passeren. Hierop
werd in het desbetreffende tijdvak in
samenwerking met DBW/RIZA een
aantal steek- en 6-uursverzamelmonsters
genomen. Analyse van deze monsters liet
een maximumconcentratie van ca. 10 //g/l
zien (afb. 3). Op verzoek van een Duits
waterleidingbedrijf werd ook een aantal in
de Rijn bij Düsseldorf genomen monsters
onderzocht. De resultaten van deze
analyses zijn vermeld in afb. 3.
Volgens de gemaakte looptijdberekening
was de looptijd van Lobith tot Hagestein
ca. 1dag en 10 uur. Op grond van deze
berekening werd op 26, 27 en 28 november in de Lek bij Hagestein een aantal
steekmonsters genomen. Ook voor de
inlaat van de WRK werd een aantal
monsters genomen. De resultaten van de
analyses van deze monsters zijn in afb. 3
Tabel 1 - Benedenrijn.
Plaats

Conc. //g/l

Renkum
Rhenen
Amerongen
Wijk bij Duurstede
Vreeswijk

Aß. 4 -2,4-DP concentratieverloop te:1. Lobith
2.Hagestein; 3.Inlaat WRK

0,1
0,5
1.7
2,5
0,3

Lozing 2,4-DP
Op 10 september 1988 werd door de
Wasserschutzpolizei te Koblenz via het
Rijnalarmsysteem gemeld dat op
9 september in de vroege ochtend een
lozing van dichlorprop (2,4-DP) had
plaatsgevonden. De lozing was afkomstig
van BASF en er zou gedurende 24 uur
500 kg zijn geloosd. Volgens de chemici
van BASF was de stof goed afbreekbaar.
Bovendien hadden zij uit metingen van
hun effluent en het debiet van de Rijn
berekend, dat de maximale concentratie in
Lobith ca. 3 //g/l zou bedragen. Bij deze
berekening was geen rekening gehouden
met de eventuele afbreekbaarheid van de
stof. Ook hier werd na berekening van de
looptijd een aantal 4-uursverzamelmonsters bij Lobith genomen. De analyseresultaten van deze monsters zijn weergegeven in afb. 4. Hierbij moet nog
worden opgemerkt dat de isolatie bij deze
monsterserie met vaste-fase-extractie op
reverse phase kolommetjes gebeurde. De
reproduceerbaarheid was echter minder
dan bij vloeistof-vloeistof-extractie, zodat
deze methode weer werd verlaten.
Door de relatief lage afvoer, naast een afnemend debiet was het moeilijk een juiste
looptijdenberekening voor het traject
Lobith-Hagestein te maken. Uiteindelijk
werd een looptijd van ca. vier en een
halve dag berekend.
De analyses van de in de desbetreffende
periode genomen monsters lieten echter
geen verhoging van het 2,4-DP gehalte
zien. Om klaarheid te verkrijgen over het
bij de inlaat te verwachten concentratieverloop werden een aantal monsters op
diverse locaties langs de Benedenrijn
genomen. Analyses van deze monsters
bracht aan het licht, dat de grootste
hoeveelheid van de 2,4-DP verontreiniging zich nog in het pand tussen
de stuw bij Amerongen en de stuw bij
Hagestein bevond (zie tabel I). Omdat
inmiddels het vermoeden was gerezen dat
het monsternamepunt nabij de stuw in
Hagestein bij de lage afvoer van dat
moment niet representatief was, werd dit
monsternamepunt verlegd naar Vreeswijk.
Toen uit de metingen bij dit monsternamepunt van 18 en 19 september (zie
afb. 4) bleek dat de verontreiniging de
inlaat van de WRK naderde en het
innamecriterium dreigde te worden overschreden werd de inname van water op
19 september gestaakt. Nadat op
1 oktober de concentratie beneden het
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snelfiltratie daarentegen bleek een
plotselinge concentratieverhoging aanzienlijk te kunnen reduceren. Continue
lage concentraties lijken echter grotendeels de filters te kunnen passeren.
Op 8 december was de concentratie
zodanig gezakt dat de inname weer kon
worden hervat.

Aß. 5 -Mecoprop concentraticverloop te:1. Lobith
2.Hagestein; 3.Inlaat WRK; 4.Na coagulatie en
bezinking; 5.Na snelfiltratie.

innamecriterium was gedaald werd de
inname weer hervat.
Lozing Mecoprop
Op 1december 1988 werd via de telefax
bericht ontvangen, dat wederom bij BASF
een emissie van een herbicide had plaats
gehad. Dit keer betrof het Mecoprop
(2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propionzuur). De geloosde hoeveelheid bedroeg
volgens opgave ca. 200 kg. Van bovenstrooms geleden instituten werd melding
ontvangen van concentraties variërend
van 3,7 ,«g/l bij Mainz tot 1,1 //g/l bij
Düsseldorf. Ook voor deze stof is de acute
toxiciteit matig. Voor zoogdieren worden
in de literatuur LD-50 waarden van meer
dan 500 mg/kg vermeld. Desondanks is
ook deze verontreiniging in verband met
de scherpe normstelling intensief gevolgd.
De monstername werd weer met behulp
van looptijdberekeningen gepland. Deze
planning werd echter gecompliceerd doordat het tijdstip van de lozing samenviel
met een sterke toename van het debiet
van de rivier. Hierdoor moest de berekening een aantal malen worden herhaald. De looptijd van Lobith tot
Hagestein liep binnen 2 dagen terug van
ca. 11 dagen naar 1dag en 6 uur. Door
deze versnelde passage van de lozingsgolf
door de Benedenrijn werd het noodzakelijk het monstername en analyseprogramma versneld uit te voeren. De
resultaten van deze analyses zijn vermeld
in afb. 5. Beschouwing van afb. 5 leert ons
dat ook nu de norm weer dreigde te
worden overschreden, zodat de inname op
4 december weer werd stopgezet. Om een
indruk te verkrijgen omtrent het gedrag
van Mecoprop tijdens de zuivering werd
besloten bij wijze van proef een gedeelte
van het bedrijf door te laten draaien en
het effluent weer te spuien. Afb. 5 laat ons
het resultaat van deze proef zien. De
coagulatie bleek nauwelijks effect te
hebben op de Mecopropconcentratie. De

Discussie
Uit de hierboven beschreven voorvallen kan een aantal conclusies worden
getrokken.
Aangezien de ontwikkeling van analysemethoden met conventionele technieken
in het algemeen te veel tijd vergt, is het in
het geval van concentratieverhogingen als
gevolg van ongevallen bij de industrie
noodzakelijk de best mogelijke analytische
apparatuur in te zetten. Alleen dan
kunnen we alert reageren en op tijd
analyseresultaten beschikbaar hebben.
De bij de analyse gevonden hoeveelheden
chloorfenoxycarbonzuren stemmen in
redelijke mate overeen met de door BASF
geloosde hoeveelheden. De afbreekbaarheid van 2,4-DP, die volgens opgave van
BASF in waterig milieu goed zou zijn,
bleek in werkelijkheid nagenoeg nihil.
Hieruit blijkt dat, zeker bij concentraties in
het microgramgebied, de nodige voorzichtigheid is geboden bij het overnemen
van de resultaten van modelexperimenten,
die veelal op een hoger concentratieniveau
zijn uitgevoerd. Ondanks de vele
miljoenen die de chemische industrie in
het voorkomen van ongewenste emissies

heeft geïnvesteerd en nog investeert, is
het kennelijk niet mogelijk deze emissies
geheel te voorkomen. Daarom blijft het
noodzakelijk dat zowel de industrie als de
verantwoordelijke autoriteiten met een
voldoende hoge frequentie effluenten en
oppervlaktewater analyseren om deze
emissies tijdig op te sporen.
Bij relatief hoge afvoeren voldoen de
gebruikte looptijdmodellen goed; bij lage
afvoeren daarentegen worden voor het
traject Lobith-Hagestein te lange looptijden berekend. Ook zijn de gemeten
concentraties veelal lager dan de met het
model berekende concentraties.
Howel dit in tegenspraak lijkt met de
inhoud van dit artikel en de laatste tijd
verschenen persberichten, vertoont de
Rijn de laatste jaren voor een groot aantal
parameters een aanzienlijke verbetering.
Deze verbetering is het gevolg van de
bouw van vele zuiveringsinstallaties voor
zowel huishoudelijk als industrieel afvalwater. In een aantal gevallen namen, na
het constateren door waterleidingbedrijven van ongewenste emissies, de
betrokken industriën maatregelen om
deze emissies in de toekomst te voorkomen cq. te minimaliseren. Het blijft
noodzakelijk de kwaliteit nauwlettend te
volgen en in een open dialoog met
industrie en overheden bovenstrooms tot
afspraken over een verdere sanering van
de Rijn te komen.

Themadag 'Normalisatie, Automatisering en
Kwaliteitsborging in Milieulaboratoria'
Op 8 mei 1989 vond bij het RIVM te
Bilthoven een dagvullend minisymposium
plaats, speciaal gericht op kwaliteitsverhogende maatregelen in milieulaboratoria. Deze themadag werd, deels
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de Buitengewone Normcommissie
Afvalwater, georganiseerd door NVAprogrammagroep 4 in samenwerking met
voornoemde Normcie en het Integraal
Laboratorium Overleg Waterkwaliteitsbeheerders (ILOW).
Nadat de heer Hoogweg (voorzitter NVA)
het feit memoreerde dat de Normcie een
kleine 26 jaar geleden als NVA-acitiviteit
van start ging, huldigde de heer Van Soest
(voorzitter Beleidscommissie Milieu NNI)
zowel de voorzitter (de heer Van Dael) als
de secretaris mevrouw Slijkhuis-van der
Harst), die beiden vanaf den beginne aan
de commissie hebben deelgenomen.
Het programma werd inhoudelijk

vervolgd door een lezing van de heer
Hortensius van het NNI, getiteld
'Normalisatie: van liefdewerk tot oud
papier'. De spreker meende dat
normalisatie niet opgevat mag worden als
liefdewerk, en zeker niet tot oud papier
mag leiden. Het normalisatieproces berust
op het met inspraak van alle belanghebbende maatschappelijke groeperingen
opstellen en toepassen van regels
(normen) om orde en eenheid te
scheppen in gebieden waar verscheidenheid ongewenst is. Op milieugebied
beperkt de Nederlandse normalisatie zich
tot het maken van afspraken over het
uitvoeren van metingen, waarbij alle
stappen van een meetprocedure in
beschouwing worden genomen. Er zijn
tenminste twee redenen om met
genormaliseerde methoden milieumetingen Ie verrichten:
- in geval van heffingen of beslissingen

