Ontwikkelingenronddebepalingvanhetgehalteorganochloorinwater

Voordracht gepresenteerd op het vijfde KIWA/VWN-colloquium. Methodenontwikkcling II

Inleiding
De bepaling van organochloorverbindingen
in diverse typen water isals waterkwaliteitsparameter al geruime tijd ingeburgerd.
Onder de groep organochloorverbindingen
(OCL) worden hier tevens verstaan de
organobroom- en de organojoodverbindingen. Beter lijkt het daarom over de
analyse van organohalogeenverbindingen
(OX) te spreken; om analytisch-chemische
redenen vallen organofluorverbindingen hier
echter weer buiten.
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Voor deze belangstelling iseen aantal
redenen te geven die hier nog eens kort zijn
samengevat:
—het lipofiele karakter van veel organochloorverbindingen en de daarmee gepaard
gaande relatief grote bio-accumulatiefactor;
- de slechte afbreekbaarheid en het
biologisch actieve karakter van sommige
organochloorverbindingen; te denken valt
aan de soms hoge toxiciteit;
- het niet of nauwelijks voorkomen van
natuurlijke organische chloorverbindingen,
waardoor het voorkomen ervan een indicatie
vormt voor menselijke of industriële
activiteiten,zolangdeverspreidingervan nog
niet totaal is;
—het tijdrovende en soms moeilijk uitvoerbare onderzoek naar het voorkomen van
individuele organochloorverbindingen.
Ter illustratie van het laatstgenoemde puntis
in tabel Ieen aantal in het recente verleden
veelvuldig aangetroffen organochloorverbindingen samengevat.
Het betreft hier vaak vele verbindingen bijvoorbeeld alleen al ruim 100 mogelijke
verschillende chloorbifenylen - , en dit aantal
neemt nog toe doordat alssubstituent voor
chloor ook broom wordt toegepast bij de
fabricage waardoor het analytisch-chemisch
nog moeilijker wordt deze verbindingen
allemaal afzonderlijk te bepalen.

TABEL I- Overzicht van verschillende organochloorverbindingen.
Aromatische organochloorverbindingen
chloorpesticiden
dieldrin. endrin. aldrin.
isodrin
HCH-isomeren, toxafeen
DDT. D D E e n D D D
Aroclor-, Clophen- en
chloorbifenylen
Phenoelormengsels
Halowaxen, Nibrenwaxen,
chloornaftalenen
Clonacirewaxen. Seekaywaxen
chloortertenylen
chloorbenzenen
pentachloorfenol
(nitro)chloorfenolen
Alifatische organochloorverbindingen
ehloormethanen
trihalomethanen. 'tetra'
ehloorethaan. -etheen
trichlooretheen,
perchlooretheen
chloorpropaan. -propeen : 1,2dichloorpropaan,
1.3 dichloorpropeen
chloorbutaan. butadienen
chloorethers, esters

De vraag naar een totaal-halogeen bepaling
kan aldus verklaard worden. Het isechter
praktisch moeilijk realiseerbaar een methode
te ontwikkelen voor de bepaling van dit
gehalte, enerzijds door het verschil in het
fysisch-ehemische karakter van de uiteenlopende organochloorverbindingen met alle
gevolgen voor de isolatie van deze verbindingen als totale groep uit bijvoorbeeld
watermonsters en anderzijds ook door het
verschillende karakter van de diverse
elementen - F, Cl, Br. I- in de groep
halogenen met allegevolgen voorde detectie
en kwantificering.

De via deze methode bepaalde fractie omvat
echter duidelijk niet het totale pakket van
organochloorverbindingen waardoor er de
laatste tijd naast onderzoek ter optimalisering
van deze methode vooral ook onderzoek is
gedaan naar andere (isolatie-)methoden,
waarmee ook vluchtige of meer hydrofiele
organochloorverbindingen geïsoleerd en
gemeten worden.
Deze methoden zijn samengevat in tabel II.
De bepaling van het VOCl-gehalte
Beschrijving van de methode
Bij de bepaling van het VOCl-gehalte
worden vluchtige verbindingen met behulp
van stikstof uit hetwatermonster gedreven en
geadsorbeerd aan Tenax (afb. 1).
Als striptemperatuur wordt 95 °C aanAfb. I - (îasstripopstelling voor de bepaling van het
VOCl-gehalte.

nklem systeem adsorptiebuisje

spiraalkoeler

Als bepalingsmethode isde laatste jaren
veelvuldig toegepast een isolatie via een
extractie met hexaan of petroleumether,
gevolgd door een concentrering via
indamping van het extract. Vervolgens vindt
een oxidatieve destructie van de organohalogeenverbindingen plaats. Als detectie
voor de eenvoudige anorganische destructieprodukten wordt meestal een automatische
coulometrische set-pointtitratie toegepast
[lit. 2].
-schuimbreker
TABEL II — Diverse methoden voor deanalyse van
groepen organochloorverbindingen.
Isolatietechniek

Groep
verbindingen

VOC1

Gasdoorblaastechniek
adsorptie aan Tenax

Vluchtige, lipofiele
verbindingen

EOCI

Extractie gevolgd
door concentrering

Niet-vluchtige,
lipofiele verbindingen

XADOC1

Adsorptie aan kunsthars bij diverse
pH's gevolgd door
concentrering

Niet-vluchtige.
lipofiele en zwak
hydrofiele
verbindingen

Adsorptie aan
actieve kool

Vluchtige en nietvluchtige. lipofiele
en zwak hydrofiele
verbindingen

Afkorting

AOCI

thermokoppel

- stripvat

verwarmingslint
-sinterglas P5

1/4" aansluiting
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gehouden. De hoge striptemperatuur heeft
ten opzichte van lagere temperaturen het
volgende voordeel: organische verbindingen
vormen met water een azeotropisch mengsel
bij het kookpunt van water waardoor ook
verbindingen met een wat hoger kookpunt
uitdrijfbaar zijn en hogere striprendementen
te zien geven. In de koeler (10°C) zullen
polaire verbindingen combineren met watermoleculen en daarmee terugvloeien in het
stripvat, waardoor deadsorptiecapaciteit van
het kolommetje - lengte 9cm, inwendige
diameter 4,7 mm - gevuld met Tenax niet
negatief wordt beïnvloed door bevochtiging.
Een watermonster van 100ml wordt
gedurende 15minuten-inclusief circa
8 minuten opwarmtijd - met 40 ml stikstof
per minuut doorgeblazen.
Bij de meting worden de organische verbindingen statisch thermisch gedesorbeerd
door verwarming van de Tenax-kolom tot
250 CC (afb. 2) gedurende één minuut;
vervolgens worden de verbindingen
gedurende ten minste 4 minuten bij
verwarming tot 250 °Cmet een dragergas
— argon - in de destructie-oven geleid.
Onderzoeksresultaten
Uit eerdere experimenten onder iets
gewijzigde omstandigheden - monstergrootte
1liter, stripduur 1 u u r - i s gebleken dat de
striprendementen voor verbindingen alsdi-,
tri- en tetrachloormethaan, dichloorbroommethaan, tribroommethaan, tetrachlooretheen 90-100% bedragen.
Rendementen voor de gehele isolatieprocedure, inclusief adsorptie aan Tenax
bedragen voor de trihalomethanen 85-90%.
Bij rendementsbepalingen voor de gehele
analysemethode daalt de recovery voor
organobroomverbindingen tot circa 60%,
afhankelijk van de destructie-omstandigheden, door een onvolledige omzetting van
organobroom tot waterstofbromide. Deze
rendementen kunnen mogelijk verhoogd
worden door toevoeging van een waterstofhoudende verbinding (bijvoorbeeld hexaan)
aan de Tenax voor de desorptie plaatsvindt.
De analysegrens bedraagt 0,5 /xgCl/liter of
15nmol X/liter. De standaarddeviatie bedraagt 0,2 /MgCl/literof 10%.Ter verkrijging

van goede rendementen voor zeer vluchtige
verbindingen alsmethylbromide of dichloormethaan, moet tervoorkomingvan 'doorslag'
door de adsorptiekolom een kolom gebruikt
worden waarvan deeerste helft isgepakt met
Tenax en de andere helft met Amberlite XE340 (niet meer verkrijgbaar produkt van
Rohm & Haas). Desorptie vindt daarbij
plaats in omgekeerde richting: van XE-340
via Tenax in de destructie-oven.
De vergelijkbaarheid van het VOCl-gehalte
met de resultaten van de gaschromatrografische analyse van individuele verbindingen
via een pentaan- of petroleumetherextractie
blijkt goed mogelijk; nagenoeg het gehele
( > 90%) gehalte isvoor diverse typen water
invulbaar; voor oppervlaktewater na snelfiltratie vormt de som van trichlooretheen,
tetrachlooretheen en chloroform in een
zestal monsters meer dan 50% van het
VOCl-gehalte terwijl voor gechloreerde
Produkten vooral de trihalomethanen het
VOCl-gehalte omvatten (> 90%).
De bepaling vanhet EOCl-gehalte
Beschrijving van de methode
Met deze bepaling worden niet vluchtige,
lipofiele verbindingen —dusgeen totaalgehalte - bepaald door extractie van het
watermonster met hexaan of petroleumether
gevolgd door concentrering van het extract
door indamping. Bijde extractie wordt
uitgegaan van 1 literwater en tweemaal
100 ml hexaan.
Na droging van het extract met watervrije
natriumsulfaat wordt dit met KudernaDanish apparatuur ingedampt en na toevoegen van 100 (tilhexadecaan onder een zachte
stikstofstroom verder afgeblazen tot 1 ml.
Van dit extract wordt 100/ilmet behulp van
een automatische injector met een snelheid
van 0,3 - 0,5 ix\ sec" 1 in de destructie-oven
geïnjecteerd. Met deze techniek kan tot
3nmol X(0,1/xgCl)perliterbepaald worden.
Optimalisering van meetresultaten
Ter verkrijging van een lage detectiegrens
worden er naast het gebruik van een macroinjectie-automaat hoge eisen gesteld aan de
stabiliteit van de meetapparatuur en de
zuiverheid van de gebruikte extractie-
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Afb. 3a - Responsiecurve vande indicatie-elektrode voor
een dosering van 1 nmol Cl' of Br' absoluut in circa
10ml titratie-oplossing.
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Afb. 3b - Titratiecurve vooreen dosering van Inmol Cl' of
Br absoluut in circa 10ml titratie-oplossing.

middelen. De stabiliteit van de coulometer is
nog verbeterd viaelektronische aanpassingen
waardoor afwijkingen vande ingesteldebiaspotentiaal en het geïntegreerde signaal en de
temperatuurscoëfficiënt van de integrator
minimaal zijn.
Gekoppeld aan een ingoede staat verkerende
titratiecel isde afwijking van het geïntegreerdesignaalgedurendeeen titratietijd van
circa 10minuten kleiner dan 3/xC hetgeen
overeenkomt met minder dan 0,03 nmol of
circa 1 ng chloride.
Daarnaast isde apparatuur zodanig aangepast dat dezelfde apparatuur voor zowel
zeer kleine (bij EOC1) alsvoor wat grotere
hoeveelheden chloor (AOC1) bruikbaar is
waardoor ook monsters van diverse afkomst
—drinkwater, oppervlaktewater, verdund
afvalwater - geanalyseerd kunnen worden.
Ter voorkoming van temperatuurschommelingen in de meetcel door bijvoorbeeld
luchtstromen in de laboratoriumruimte isde
celbehuizing geïsoleerd waardoor, in
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combinatie met de lage temperatuurscoëfficiënt van de coulometer (3 nA/°C), de
analyseapparatuur voor deze temperatuurschommelingen ongevoelig is.
Ter vergroting van de precisie is door
aanpassing van de indicatie-elektrode de
responsietijd geoptimaliseerd waardoor
instabiliteit gedurende de titratieduur een
minder grote rol speelt. Met deze zilverindicatie-elektrode worden voor een
stapvormige toevoeging van HCl en HBr de
responsie-curven verkregen weergegeven in
afb. 3a en 3b.
Uit de afbeeldingen blijkt duidelijk de
grotere gevoeligheid en snelheid voor HBr
ten gevolge van het lagere oplosbaarheidsprodukt van AgBr.
Als stabilisatiemethode voorde indicatieelektrode isnaonderzoek, waarbijviadiverse
activeringen van hetzilveroppervlak getracht
werd de responsietijd te verkorten, gekozen
voor een functie van generatie-elektrode
gedurende een aantal dagen.
Tot slot speelt de zuiverheid van de
extractiemiddelen een belangrijke rol bij de
nauwkeurigheid van de analyseresultaten op
een laag EOCl-niveau. Doordat correctie
voor de blancowaarde plaatsvindt dient de
waarde hiervan, of meer de standaarddeviatie
of variantie zo klein mogelijk te zijn.
Veel commercieel verkrijgbare produkten
voldoen niet aan de gestelde eis ( < 0.2 mg/l
in het van 200 ml naar 1 ml ingedampte
extractiemiddel). Door refluxen over natrium
en destillatie kan aan deze eis voldaan
worden.
De bepaling van het XADOCI-gehalte
Beschrijving van de methode
Met deze methode kunnen via adsorptie aan
en na elutie van een kunsthars (bijvoorbeeld
XAD 4 ) in het ingedampte eluaat nietvluchtige lipofiele en zwak-hydrofiele
verbindingen bepaald worden.
Een watermonster met een volume van
50-300 liter wordt na ontluchting over
verschillende kolommen XAD geleid waar
adsorptie bij pH 7of na aanzuren met
zoutzuur bij pH 2 plaatsvindt.
Ter verwijdering van anorganisch chloride in
het rest-water worden de kolommen nagespoeld met 10bedvolumes chloride-vrij
water van pH 7of 2. Elutie vindt plaats met
zowel een polair oplosmiddel (5 bedvolumes
ethanol) alseen mengsel van een apolair
en een polair organisch oplosmiddel
(cyclohexaan/ethanol; 5 bedvolumes).
Concentrering vindt plaats via een
azeotropische destillatie. In het isolaat kan
onder andere het organo-chloorgehalte
bepaald worden door injectie van 5-25 fj.\van
het isolaat in de verbrandingsoven.
De ondergrens bedraagt hierbij circa 0.5 mg
Cl/l in het ingedampte isolaat.

TABEL III - Rendementen voor organochtoorverbindingen bijinjectiemei helmin vaneen bootje
Verbin ling

Oplosmiddel

trichkx rbenzeen
trichloi rbenzeen
trichloi rbenzeen
trichloorbenzeen
trichloorbenzeen
aldrin
akirin
aldrin
aldrin
aldrin
aldrin
aldrin

petroleumether
petroleumether
petroleumether
ethanol
ethanol
petroleumether
petroleumether
petroleumether
petroleumether
petroleumether
petroleumether
petroleumether

Monstervolume

Toevoeging

-

II) % hexadecaan

10 %
10 %
10 %
5%
3%

Beschrijving apparatuur
Doordat ook verbindingen met meer-polaire
groepen geïsoleerd worden met XAD isde
totale groep geïsoleerde verbindingen in
vergelijking met een extractie veel groter,
met name in de richting van verbindingen
met hogere molecuulgewichten.
Voor de bepaling van deze verbindingen met
hogere molecuulgewichten isde apparatuur
aangepast omdat na injectie, zoals deze
plaatsvindt bij de EOCI-bepaling in een tot
circa 450 °Cverwarmde injectiepoort voorde
destructie-oven, het organochloor niet
kwantitatief de hete ovenbuis bereikt. Door
te hoge kookpunten treedt condensatie van
organohalogeenverbindingen op in het
injectiegedeelte of in de injectienaald
waardoor deze verstopt raakt.
De aanpassing bestaat uit een monsterinbreng met behulp van een verschuifbaar
bootje. Bij deze zogenaamde bootinjectie
wordt 5-25 p.\ kwantitatief bij kamertemperatuur op het bootje geïnjecteerd.
Na langzaam afdampen van het oplosmiddel

-

hexadecaan
hexadecaan
hexadecaan
hexadecaan
hexadecaan

Rendement
(%)n = 3
97
95
95
97
98
96
90
96
95
53
74
100

10 pi
50 pi
lOpl
10 pi
5(1 pi
10 pi
50 pi
5 pi
10 pi
50 pi
50 pi
50 pi

wordt het bootje inclusief niet-vluchtig
materiaal in de ovenbuis geschoven.
Er dient voorkomen te worden dat het
oplosmiddel te snel verdampt waardoor de
destructie teexplosief endaardoor onvolledig
verloopt. Door te snelle afdamping van het
oplosmiddel kunnen bovendien met het
oplosmiddel zwaardere verbindingen
meegenomen worden welke vervolgens aan
de ovenbuiswand kunnen adsorberen voorze
in de hete zone gedestrueerd worden. De
verdampingssnelheid isafhankelijk van het
gebruikte oplosmiddel en kan verlaagd
worden door toevoeging van een middel met
een hoog kookpunt, bijvoorbeeld 10%
hexadecaan in hexaan of octanol in ethanol.
Resultaten
In tabel III zijnde rendementen weergegeven
voor een vluchtige en een minder vluchtige
verbinding onder diverse omstandigheden.
Uit de resultaten kan de conclusie getrokken
worden dat kleinere volumina voor zowel
vluchtige alsminder vluchtige verbindingen

Afb. 4 - Schema van apparatuur voor debepaling vanhetorganochloorgehalte in XAD-isolaten.
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goede rendementen opleveren zowel met als
zonder toevoeging van een hoog kokend
oplosmiddel.
Bij injectie van grote volumina kunnen
ondanks de toevoeging van een kookvertragend middel verliezen optreden door
een te expansieve verbranding van het
monster. Met name hoogkokende verbindingen kunnen daarbij aanleiding geven tot
roetvorming.
De bepaling van het AOCI-gehalte
Ontwikkeling vande AOCl-bepaling
De ontwikkeling en toepassing van deze
organochloorbepaling staat op dit moment
het meest in de belangstelling omdat met
behulp van actieve kool een groot scala van
organische verbindingen op relatief eenvoudige wijze uit water geïsoleerd kunnen
worden waarmee een totaal-organochloorgehalte het meest benaderd wordt.
Aan kool worden naast lipofiele ook zwakhydrofiele verbindingen geadsorbeerd; naast
niet-vluchtige kunnen ook vluchtige verbindingen mee bepaald worden. Na de
ontwikkeling door Kuhn isde bepalingsmethode de laatste jaren aangepast; door
een direct gekoppelde bepaling van het
gevormde zoutzuur isde methode veel
gevoeliger en daardoor de voorbewerking
eenvoudiger geworden [lit. 1].
Deze methode isbij het KIWA verder
geoptimaliseerd. Door toepassing van
geringere hoeveelheden kool— 10in plaats
van 50 mg- verloopt de destructie minder
expansief waardoor minder verliezen
optreden door condensatie van organohalogeen voorin de ovenbuis of door
onvolledige destructie in de ovenbuis.
Gebruik van een scrubber met H 2 S 0 4 leidt
tot stabielere titratie-omstandigheden
doordat water uitgevangen wordt en er geen
verdunning van de titratie-oplossing plaatsvindt. Doordat afkoeling vande reactiegassen
in en na de scrubber plaatsvindt isde
verdamping van azijnzuur sterk verminderd.
Door een constante samenstelling van de
titratie-oplossing —belangrijk voor het
oplosbaarheidsprodukt van AgCl - en
constante temperatuur ishet mogelijk zeer
gevoelig kleine hoeveelheden chloor te
bepalen, waardoor de hoeveelheid in
bewerking te nemen monster kan worden
gereduceerd tot 50 ml water.
Bij titratie van kleinere hoeveelheden chloor
treedt bovendien minder snel vervuiling van
de cel op.
Beschrijving van de methode
Bij de bemonstering moet rekening worden
gehouden met mogelijke wensen ten aanzien
van het welof nietmee bepalen van vluchtige
verbindingen. In het geval van gechloorde
watertypen dient een thiosulfaatoplossing
toegevoegd te worden ter verwijdering van

vrij chloor. Monsters worden 16uur voor
analyse opgeschud waarna bezinking van
eventuele vaste deeltjes plaatsvindt. Voor de
adsorptiestap wordt in een erlenmeyer van
100 ml 5 ml van een oplossing van 0,2 M
N a N 0 3 , 0,2 Msalpeterzuuren 2gram kool
per liter gepipetteerd, vervolgens wordt er
50 ml monster bij gepipetteerd en alles
gedurende 30 minuten geschud.
Na filtratie van de kool met behulp van een
polycarbonaatfilter wordt deze teruggebracht
in de erlenmeyer waaraan vervolgens 5ml
van een natriumnitraat- en salpeterzuuroplossing en 50 ml halogeenvrij water wordt
toegevoegd. Gedurende 1 uur wordt er
geschud waarbij eventueel geadsorbeerd
anorganisch chloride door nitraat wordt
uitgewisseld.
Na filtratie op een polycarbonaatfilter wordt
dit via de vaste stofinlaat in de destructieapparatuur gebracht en bij 1.000°Cin
zuurstof verbrand.
Resultaten van experimenten
De rendementen voor diverse verbindingen
zijn bepaald bij directe verbranding, verbranding tezamen met kool en filter en voor
de gehele analyse, dat wilzeggen inclusief
adsorptiestap. De resultaten zijn in tabel IV
vermeld.
Uit deze resultaten blijkt dat organochloorverbindingen met een goed rendement
gemeten worden; chloride en bromide de
bepaling niet storen en het rendement voor
de bepaling van organobroomverbindingen
circa 6 0 % bedraagt.
Door verhoging van de temperatuur van de
oven-outlet van 120°C tot 200 °C ter
voorkoming van condensatie van HBr, meer
vocht bij de verbranding (gunstig voor de
vorming van HBr) en door minder zwavelzuur in de scrubber waardoor de uitdrijving
van HBr sneller is,konden de rendementen
voor organobroomverbindingen verhoogd
worden tot 75-95%; ook voor meer
vluchtige verbindingen als dibroommethaan.
Ter verkrijging van een voldoende lage
detectiegrens ishet belangrijk dat de blanco
van de bepalingsmethode en de spreiding
daarin zo laag mogelijk zijn. De volgende
eisen voor kool, filter en waswater worden
nagestreefd:
kool : Cl =S25 ^g/g;
filter : Cl =£ 0,1 /xg/filter;
water : Cl ^ 0,1 /xg/liter.
Water kan halogeenvrij gemaakt worden met
behulp van een anionenwisselaar voor
anorganisch chloride en een kolom actieve
kool voor organische halogeenverbindingen.
De halogeengehalten van kool en filtermateriaal kunnen minder makkelijk
beïnvloed worden zodat een batchgewijze
controle vooraf dient plaats te vinden.
Resultaten voor diverse koolsoorten en
filters zijn vermeld in tabel V.

TABEL IV - Rendementen voor (organo-)halogeenverbindingen.

Verbinding
kaliumbromide
natriumchloride
dibroommethaan
broomfenol-2
3.5 dichloorfenol
2,4 dichloor-5nitrotolueen
hexachloorbenzeen

Directe Verbranding AOC1verbranding met kool
bepaling
%. n = 3
%. n = 3
%, n = 3
49
95
hl)

56
1011
98
101

74
88
53
66
96
1(12

102

-

57
72
101
99
101

TABEL V - Chloridegehalten voor kool en fittermaterialen.
Kool

Cl-gehalte

16 ng/g
Merck 2186
15 Mg/g
Chemviron f400
polyiurbonaatfliters, 0,4- I /xm, 25 m m 0 :
1.40/xg/filter
Biorad 72 BI A 8X
0.68 Mg/filter
Biorad 72 BI A 90
0.77 ^.g/filter
Biorad 73 Bo C 2 I
0.2 1^.g/filter
Biorad 72 DI B 63
0.16/ig/filter
Biorad 72 BI A 58
0.22 Mg/filter
Biorad 72 BI A 68

Wassing van polycarbonaatfilters met diverse
oplosmiddelen leverde slechte resultaten op.
Onderzocht moet worden of door toepassing
van kleinere filters of een kwartsfilterplaatje
de bijdrage van filtermateriaal verminderd
kan worden. Andere filtermaterialen als
papier, cellulosenitraat of nylon zijn door
het hoge chloridegehalte volkomen
ongeschikt.
Met behulp van bovenomschreven techniek
kunnen AOCl-gehalten met een ondergrens
van 5fjigCl/liter en een nauwkeurigheid van
3 /xgCl/l of 10% - voor hogere niveaus bepaald worden.
Conclusies
De ontwikkelde methode istoepasbaar voor
de bepaling van organochloorverbindingen
in oppervlaktewater, afvalwater (na verdunning) of drinkwater met een ondergrens van
5 p.g Cl/l. Indien vluchtige organochloorverbindingen aanwezig zijn in grotere
hoeveelheden, bijvoorbeeld na chloring van
water en inzicht in de aanwezigheid van
zwaarder gechloord materiaal gewenst is,
dienen door strippen met stikstof onder
nauwkeurig vastgelegde condities de
vluchtige verbindingen verwijderd te
worden. Daarnaast moet eventueel aanwezig
vrij chloor vooraf verwijderd worden.
TABEL VI - Invloed van wassenop hetchloorgehalte
in polycarbonaatfilters.
Middel

Cl-gehalte

filters ongewassen
nitraatoplossing
cyclohexaan
gec. HNO.,
10% azijnzuur
hexaan
aceton
gec. II 2 S() 4

2,05 Mg/filter
2.30 /xg/filter
2,05 /xg/filter
3,10 Mg/filter
2.60 Mg/filter
1.80 ^g/filter
filters krullen sterk
filters lossen op
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heid en interpretatie van somparameterbepalingen.

Organoehloorgehalten voor enna chloring vansnelfiltraat

Het in samenwerking met de drinkwaterbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag uitgevoerde onderzoek zalworden
voortgezet waarbij de volgende aspecten nog
aandacht krijgen:
—een eenduidige behandeling van watertypen met zwevend materiaal: veel lipofiele
organische verbindingen zijn hieraan
gebonden, terwijl over het anorganisch
chloridegehalte van deze deeltjes niets
bekend is.Het mee analyseren van dit
materiaal beïnvloedt sterk de resultaten;

- eenduidige behandeling vooraf ter verwijdering van vluchtige verbindingen zodanig
dat in aanvulling op een VOO-bepaling met
een AOCl-bepalingeen totaal organochloorbepaling het dichtst benaderd wordt;
- mogelijkheden worden geoptimaliseerd
om met bijvoorbeeld ionchromatografie een
scheiding te maken tussen chloor, broom en
jodium bij de organohalogeenbepaling;
- daarnaast zal getracht worden de uitvoeringsvormen zoveel mogelijk te normaliseren
ten behoeve van een optimale vergelijkbaar-

Afb. 6 - Organoehloorgehalten in de Waalin 1979.
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Slotbeschouwing over organochloorhepalingen
Er zijn op dit moment reeds in veel praktijkmonsters organoehloorgehalten bepaald met
verschillende isolatietechnieken. Het is
duidelijk dat hiermee verschillende gehalten
gevonden worden doordat slechts een fractie
van het totaal gemeten wordt. Deze
methoden zijn goed bruikbaar als snelle
screening van oppervlakte-, grond- of
drinkwater of van water in diverse stadia bij
zuiveringsprocessen bijvoorbeeld bij de
chloring van oppervlaktewater na zandfiltratie (afb. 5). Ook voor een snelle
opsporing van bodemverontreinigingen door
gechloreerde oplosmiddelen kunnen een
aantal technieken goed gebruikt worden.
Daarnaast zijn de diverse organochloorbepalingen een nuttig instrument bij de
verdere methodenontwikkeling uitgevoerd
ten behoeve van de bepaling van de waterkwaliteit met betrekking tot organische
verbindingen, welke nog niet met andere
methoden analyseerbaar zijn. Ten behoeve
van een juiste keuze van de toegepaste
isolatietechniek en de interpretatie van het
gevonden organochloorgehalte ishet nodig
om voor verschillende typen water met de
ontwikkelde technieken verbanden te leggen
tussen de diverse fracties - V O O , EOCI,
X A D O O , AOCI - e n dwarsverbanden te
zoeken met andere chemische methoden
zoals gaschromatografïe, massaspectrometrie
of HPLC en biologische methoden zoals
bijvoorbeeld de Amestest.
In het kader van het RIWA-onderzoek zijn
oppervlaktewatermonsters vergeleken met
betrekking tot adsorbeerbaar, totaal
extraheerbaar en niet-vluchtig extraheerbaar
organochloor. Hieruit blijkt dat het A O O gehalte circa 15maal hoger isdan het EOCIgehalte (afb. 6).
Het in een vijftal XAD-isolaten van oppervlaktewater na snelfiltratie gevonden
XADOCI-totaalgehalte bij pH2 en pH7
bedraagt circa 60% van het AOO-gehalte,
na strippen van vluchtige verbindingen.
Door toekomstig onderzoek gericht op
bovengenoemde zaken zullen naast het reeds
beschikbare cijfermateriaal nieuwe resultaten
beschikbaar komen zodat een evaluatie van
de diverse technieken kan plaatsvinden.
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