De bepaling vanzwaremetalen inslibmetbehulpvanmicrogolf ontsluiting

Inleiding
Het bepalen van zware metalen in slibmonsters met behulp van atoomabsorptie
spectrometrie iseen tijdrovende bezigheid.
Vooral de daarbij vereiste ontsluiting is
daaraan debet: de aanwezige metalen
moeten, liefst volledig, in oplossing worden
gebracht door behandeling met een sterk
zuur of zuurmengsel bij verhoogde
temperatuur, alvorens ze bepaald kunnen
worden.
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Ontsluitingen worden veelal uitgevoerd in
zogeheten open systemen (kolven,aldan niet
met terugvloeikoeling, bekers en dergelijke).
Het gevaar van contaminatie vanuit de
omgeving en/of door het gebruik van grote
hoeveelheden zuur isdan ook niet denkbeeldig, evenals het risico dat verlies
optreedt van relatief vluchtige elementen
tijdens de ontsluiting.
De mate van ontsluiting, de effectiviteit, is
sterk afhankelijk van de temperatuur.
In open systemen kan de temperatuur
uiteraard niet hoger worden dan het
kookpunt van het gebruikte zuurof
zuurmengsel. Vandaar dat voor bepaalde
elementen reeds langere tijd gesloten
systemen worden toegepast, in de vorm van
PTFE-vaatjes in een metalen behuizing.
Verhitting geschiedt daarbij met een
(thermisch beveiligde) oven. Hoewel
contaminatie vanuit de omgeving daarbij
verwaarloosbaar isen een meer effectieve
ontsluiting wordt bereikt door de hogere
temperatuur blijft, afgezien vandekosten,de
tijdsduur nog steeds een belangrijk nadeel.
Inclusief opwarmen en afkoelen beloopt een
dergelijke ontsluiting al snel 16tot 18 uur.
Toepassing van microgolf energie bij het in
oplossingbrengen vanallerleimaterialen staat
de laatste tijd sterk in de belangstelling [1-3].
Aangezien hierbij directe verhitting via
absorptie van microgolf energie optreedt, in
plaats van indirecte verhitting door middel

van thermische geleiding, biedt microgolf
ontsluiting vanuit een oogpunt van tijdsbesparing interessante perspectieven.
Het toenemend aanbod van sedimentmonsters ten behoeve van zware metalen
analyse wasvoor ons dan ook aanleiding om
de routinematige toepasbaarheid van microgolf ontsluiting binnen het laboratorium te
onderzoeken.
Experimenteel
Microgolf ontsluitingen werden verricht met
een MDS 81-DDigestion System (CEM
Corp., Indian Trail, NC, USA) voorzien van
een roterende schijf met 12 PTFE-vaatjes,
elk met een inhoud van 120 ml. Als zuur
werd zowel salpeterzuur (70% w/w) als
salpeterzuur/zoutzuur (volgens NEN 6465)
uitgetest. Ter vergelijking werden daarnaast
conventionele ontsluitingen volgens
NEN 6465 uitgevoerd [4].
Na ontsluiting werden de metaalgehalten
bepaald met behulp van atoomabsorptie
(AAS) danwei emissiespectrometrie
(ICP/AES).
Optimale condities voor. alsmede herhaalbaarheid vande microgolf ontsluiting werden
uitgetest met behulp van Maasslib. Dit slibis
in ons laboratorium in gebruik als 'intern
referentiemateriaal' en isdaartoe in relatief
grote hoeveelheid, grondig gehomogeniseerd
en uitvoerig gekarakteriseerd, aanwezig.
De effectiviteit van microgolf ontsluiting
werd vastgesteld aan de hand van
gecertificeerde referentiematerialen
(BCR 143en 146 en NBS 1645). met
nauwkeurig bekende metaalgehalten.
Naast het bovengenoemde Maassediment
werden bovendien nog van een tweetal
locaties in de Nieuwe Waterweg sedimentmonsters onderzocht alseen soort 'test case',
vanwege de nodige problemen die monsters
van die locaties bij de conventionele
ontsluiting al opleveren.
Resultaten
Bij het uitzoeken van de optimale condities
voor microgolf ontsluitingdiende rekeningte
worden gehouden met een geleidelijke
verhitting in verband met de maximaal
toegestane druk in de vaatjes van 100 psi

Samenvatting
Aan de hand van gecertificeerd referentiemateriaal en van sediment, afkomstig
van verschillende lokaties in Nederland,
kon de routinematige toepasbaarheid
worden gedemonstreerd van microgolf
ontsluiting met HN0 3 /HC1bij de
bepaling van zware metalen inslib.
De herhaalbaarheid bleek voor alle
onderzochte metalen ruimbinnen 10%te
liggen. Met uitzondering van Al en tot op
zekere hoogte Mg,bleek de effectiviteit
acceptabel voor Cd, Co,Cr, Cu,Fe, Hg,
Mn, Ni, Pb, V e n Zn.
De voordelen van microgolf ontsluiting
boven de gebruikelijke ontsluiting
volgens NEN 6465 zijn de tijdwinst van
ruim een factor 2bijgelijke prestatie, de
mogelijkheid om tevens vluchtige
elementen te bepalen en de, ten opzichte
van de gangbare blok-destructies
vergelijkbare investeringskosten.

(circa 6 atm.) en de daarop afgestelde
begrenzing.
De overall ontsluitingstijd diende echter zo
kort mogelijk tezijn. Verschillende
verhittingsregimes werden op hun effectiviteit
onderzocht. Uiteindelijk bleek het
navolgende regime optimaal: 1min 30%, 4
min 80%, 60 min 100% van het maximum
vermogen. Onder deze condities trad de
drukbegrenzing niet inwerking en werd
niettemin een zo kort mogelijke tijd bereikt.
In afb. 1 ishet gemeten gehalte voorCrenPb
uitgezet tegen de tijd gedurende welke 100%
vermogen circa 600 W) werd toegediend, na
opwarming volgens hetgeselecteerde regime.
De haalbaarheid vandemicrogolf ontsluiting
(1 1-voudig uitgevoerd, zowel met HNO, als
met HNOj/HCl) wasalleszins bevredigend.
De spreiding (2x de standaarddeviatie*)
bleef voor alle onderzochte elementen ruim
beneden 10%. Gemiddeld lagde spreiding
voor dezelfde elementen bijde conventionele
ontsluiting volgens NEN 6465 tenminste een
factor 2 hoger.
Van dezelfde set gegevens werd gebruik
gemaakt bij het vaststellen van de

TABEL I— Vergelijkbaarheid van microgolf ontsluiting enconventionele (NEN6465) ontsluiting bijMaasslib.

Element

Microgolf
HNO,(A)

Fe
Mn
Cd
Cu
Pb
Cr
Ni
Zn
Conventioneel = 100%

96,4
85.4
97.7
102.3
1(14,5
101,9
95,2
100,6

Microgolf
HNO, HCl (B)
102.3
91.0
100.9
102.9
104,7
1 14,6
97.3
101.2

Statistisch vergelijkbaar
NEN/A

NEN/B

A/B

NEN > A
NEN> A
NEN = A
NEN< A
NEN< A
NEN = A
NEN > A
NEN = A

NEN<B
NEN>B
NEN = B
NEN<B
NEN<B
NEN<B
NEN>B
NEN = B

A<B
A<B
A<B
A=B
A=B
A<B
A=B
A=B
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vergelijkbaarheid tussen deconventionele en
de microgolf ontsluiting. De resultaten van
deze statistische evaluatie (U- tn T-toets op
significante verschillen met een onbetrouwbaarheid = 0.05) zijn weergegeven in
tabel I.
Uit tabel Iblijkt dat microgolf ontsluiting
met H N 0 3 in het algemeen gelijke tot iets
lagere, en de microgolf ontsluiting met
HNO^/HCl uitgezonderd Mn en Ni, in het
algemeen gelijke tot iets hogere gehalten
oplevert vergeleken met de ontsluiting
volgens NEN 645.Zoals de opbrengstpercentages laten zien zijn de gevonden
verschillen relatief klein, maar niettemin
statistisch significant.
Een soortgelijk beeld gaven de sedimentmonsters uit de Nieuwe Waterweg te zien.
In tegenstelling tot het Maassediment
werden hier bij de microgolf ontsluiting met
HNO3/HCI, voor Mn echter geen
significante verschillen meer gevonden.
Gezien deze resultaten washet vaststellen
van de 'prestaties' van microgolf ontsluiting
bij gecertificeerd materiaal een logische
volgende stap. Drieverschillende sedimenten
werden daartoe onderzocht. Op die manier
kon een breed concentratiebereik worden
bestreken en werd tevens enige variatie in
matrixsamenstelling bereikt.
De resultaten van dit onderzoek zijn
samengevat in tabel II.

Conclusies
De resultaten van het hier beschreven onderzoek tonen aan dat microgolf ontsluiting
met HNO3/HCI zeer interessante perspectieven biedt bijdebepalingvanzwaremetalen
in slib.
Blijkens de experimenten metgecertificeerde referentiematerialen doendeprestatiesin
het algemeen zeker nietonder voordievandeontsluitingvolgensNEN6465, terwijl de
herhaalbaarheid, uitgedrukt als2 xstandaardafwijking, ruim binnen 10% blijft.
Ten opzichte van NEN 6465 heeft microgolf ontsluiting bovendien het grote voordeel
dat de benodigde tijd ruim tweemaal korter isen dat, aangezien een gesloten systeem
wordt toegepast, vluchtige elementen in principe kunnen worden meebepaald in
hetzelfde destruaat. Voor kwik isdit aan referentiemateriaal gedemonstreerd.
Vergeleken met de gangbare blok-destructies,waarbij meerdere ontsluitingen volgens
NEN 6465 simultaan worden uitgevoerd, geldt alsbijkomend voordeel nogdat de
investeringskosten van dezelfde ordegrootte zijn, dat het stroomverbruik gering te
noemen isen dat waterkoeling niet nodigis.

Toetsing van de gevonden gehalten aan de
gestelde specificaties geschiedde daarbij
volgens de bij deze materialen meegeleverde
criteria (5-7).
Uit tabel II blijkt dat microgolf ontsluiting
met HNO3/HCI gemiddeld betere prestaties
levert dan met HNO. v Voor BCR 143
(zuiveringsslib vermengd met grond) voldoet
microgolf ontsluiting met HNO3/HCI voor
alle onderzocht elementen aan de
specificaties. Voor BCR 146 (zuiveringsslib
van hoofdzakelijk industriële oorsprong)
worden alleen voor Cr de specificaties niet
gehaald. In dit geval werd gemiddeld 89,1%

Gevonden gehalten aan chroom en lood als functie van de
ontsluitingstijd bij maximaal vermogen.
mg/kg
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TABEL II - Effectiviteit van microgolf ontsluiting met
NH03 (methode 1)en HN03/HCI (methode 2}hij
gecertificeerd materiaal.

60

1 1 1
70 75 8 0

1
90

—1
100

van de opgegeven waarde teruggevonden.
Ook bij het NBS monster (riviersediment)
voldoet microgolf ontsluiting met
HNO3/HCI voor het merendeel der onderzochte elementen aan de specificaties.
Magnesium ishierbij een grensgeval (93,4%
teruggevonden) maar voor aluminium
(32,2%) geeft microgolf ontsluiting vooralsnog te lage opbrengsten.
Een zelfde, te lage,opbrengst voor
Al (30,4%)werd eveneensgevonden bijontsluiting van het NBS materiaal volgens
NEN 6465.
De resultaten van dit separaat uitgevoerde
onderzoek zijn weergegeven in tabel III.
De aandacht in dit onderzoek was vooral
gericht op Al en Mg. De instrumentele
omstandigheden stonden in dit geval niet toe
een betrouwbare uitspraak te doen omtrent
de 'prestatie' van beide ontsluitingsmethoden
voor andere dan in tabel III aangegeven
elementen. In beide series experimenten aan
NBS materiaal (samengevat in de tabellen II
en III) waren de opbrengsten bij microgolf
ontsluiting met HNO,/HCl in het algemeen
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De goede bacteriologische betrouwbaarheid
van het water in het distributienet van de
PWN kan dus niet bewerkstelligd zijn door
een restconcentratie C10 2 . Waarschijnlijk
spelen de hieronder genoemde punten een
belangrijke rol:
- de kwaliteit van het water isvan dien aard
dat geen continue desinfectie noodzakelijk is;
- de ct 99 9 isdermate laagdat een
concentratie <0,1 mg/l gedurende
10 minuten voldoende isvoor het doden van
de kiemen;
- het uit C10 2 gevormde C I O / (circa 50%
van de C10 2 ) werkt kiemdodend/
kiemremmend.
Om tot een definitieve uitspraak te kunnen
komen over de bactericide werking van C10 2
zal meer onderzoek moeten worden verricht
naar de bacteriedodende werking van C10 2
bij lage doseringen in verschillende watersoorten, waarbij met name het bactericide en
bacteriostatische effect van lage concentraties
C10 2 " (<0,2 mg/l) de aandacht verdient.
Gezien het hoge C10 2 -verbruik van diverse
watersoorten in Nederland isde voorlopige
normwaarde van 0,2 mg/l C10 2 (dosering)
aan de lagekant, ook gezien denormen inhet
buitenland.
Aanbeveling
Onderzoek zal moeten worden verricht in
verschillende watertypen naar de benodigde
contacttijd met CI0 2 voor inactivatie van de
bacteriepopulatie. Met name het bactericide/bacteriostatische effect van het uit C10 2
gevormd C10 2 " in het leidingnet verdient
nadere aandacht.
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FABEL III - Vergelijking vanmicrogolf ontsluiting
tll\'03/HCl) en conventionele ontsluiting volgens
NEN 6465 bij NSB 1645.
Opgegeven Microgolf
NEN
(mg/kg) opbrengst Oor- opbrengst Oorx±s
(%)
deel
(%)
deel

Element
Al
Cr
Cu
Fe
Mg
Mn
Pb
Zn
1

22,6 ± 0.4 '
29.6 ± 2.8 '
109 ± 19
113 ± 12 '
7.4 ± 0,2 '
785 ± 97
7 14 ± 2 8
1,72 ± 0 . 1 7 '

32.0
97,0
103
93,8
79,5
100.1
99.9
100

+
+
+

-

+

+
+

30.4
98.6
99.1
98,2
80,5
106
99.4
106

in g/kg

voor elk element binnen enkele procenten
aan elkaar gelijk. Magnesium was hierbij een
opmerkelijke uitzondering:bijdeeerste serie
was de opbrengst (93,4%) ruim 15% hoger
dan bij de tweede serie.
Daar bijdeze twee seriesslechtsde gebruikte
meetinstrumenten verschillend waren (ICP
versus AAS) wordt de oorzaak van het
verschil in opbrengst vooralsnog gezocht in
de instrumentele hoek.
Verder onderzoek richt zich in ons
laboratorium dan ook vooral op Al en Mg.
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