Het Inductief Gekoppeld Plasma (ICP):

een nieuwe analysemethode voor het bepalen van metalen in oplossing
I. Inleiding
In toenemende mate groeit het besef dat
het milieu ernstiger kan zijn verontreinigd
dan vooralsnog werd verondersteld.
Ook een belangrijke grondstof voor de
bereiding van drinkwater, het grondwater,
waarvan tot voor kort werd aangenomen
dat het 'ongerept' was, kan verontreinigingen bevatten [lit. 1,2].
Een belangrijke groep van deze verontreinigingen vormen de zware metalen.
Mede door de normen die worden gehanteerd (tabel I) worden hoge eisen gesteld

A. KLOK
Technische Hogeschool
Delft (THD)

G. R. KORNBLUM
Technische Hogeschool
Delft (THD)

Samenvatting
Het Inductief Gekoppeld Plasma (ICP)
heeft zich de laatste jaren snel ontwikkeld
als atoomreservoir voor een op emissie
spectrometrie gebaseerde analysemethode
voor het bepalen van metalen in oplossing.
In dit artikel wordt het principe van het
ICP besproken als mede de bruikbaarheid
van het ICP bij de wateranalyse. Tevens
wordt een voorbeeld gegeven van de bepaling van een zestal zware metalen in
percolatiewater van een vuilstort.

(oven) zijn de detectielimieten weliswaar
zeer laag, maar zowel de grote matrix
effecten als het discontinue karakter van
de analyse kunnen bij een groot monsteraanbod met wisselende samenstelling deze
methode tijdrovend maken.
Sinds enkele jaren wordt het Inductief
Gekoppeld Plasma (ICP) aangeprezen als

een nieuwe analysetechniek die wel aan
bovengenoemde eisen voldoet.
In dit artikel gaan we na in hoeverre deze
claim voor het ICP gerechtvaardigd is en
of het ICP geschikt is als bepaling- en/of
controlemethode bij de wateranalyse.
Hiertoe zal het principe van de Inductief
Gekoppeld Plasma Emissie Spectrometrie
worden besproken, alsmede de analytische
bruikbaarheid van deze techniek. Ter
illustratie zal een voorbeeld worden gegeven van de analyse van een zestal zware
metalen in percolatiewater.

2. Het Inductief Gekoppeld Plasma
Het Inductief Gekoppeld Plasma is in de
jaren '60 door Reed [lit. 6] ontwikkeld en
verder verbeterd door Greenfield [lit. 7] en
Fassel [lit. 8]. De eerste commerciële ICP's
verschenen rond 1970 op de markt.
Op dit moment zijn een 10-tal instrumenten
commercieel verkrijgbaar. Alle instrumen-

TABEL I - Normen (in pg/l) voor grond- en oppervlaktewater, geschikt voor de bereiding van
drinkwater.
EG
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aan de analysemethoden, die worden gebruikt voor het bepalen van zware
metalen.
De belangrijkste eisen die aan een analysemethode voor zware metalen worden
gesteld zijn:
• lage detectiegrenzen
• groot lineair bereik
• geringe matrixgevoeligheid
• hoge analysesnelheid
• veel elementen bepaalbaar
• bedrijfszeker.
Een methode die veel wordt toegepast bij
de analyse van zware metalen is de
atomaire absorptie spectrometrie (AAS).
Een aantal beperkingen maken deze techniek minder geschikt voor de directe
analyse van meerdere zware metalen in één
monster (bv. drinkwater). Immers de AAS
is in principe een mono-element techniek,
zodat bij meting van meerdere elementen
de holle kathode lamp dikwijls verwisseld
moet worden. Het dynamisch bereik van
de AA-techniek is beperkt tot ten hoogste
2 decaden en het detectievermogen is bij
gebruik van een vlam vaak onvoldoende.
Bij de vlamloze toepassing van AAS
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EG:
Europesche Gemeenschap [lit. 3],
IMP:
Indicatief Meerjarenplan, ministerie van Volksgezondheid [lit. 4].
IAWPR: Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rreineinzugsgebiet [lit. 5[.
Afb. 1 - Schematische opstelling van een ICP-spectrometer met mogelijkheid voor simultane analyse
fpolychromator) en/of sequentiële analyse (monochromator).
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Afb. 4 - Pneumatische verstuivers: concentrisch (boven); cross-flow (onder).
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ohmse verhitting optreden, waardoor het
plasma temperaturen bereikt van 60008000 K [lit. 9].
Het monster wordt in het centrum van
het plasma als aerosol geïntroduceerd
(hfdst. 2.6.).
In het plasma zal het monster verdampen
en uiteenvallen in atomen en ionen. Deze
atomen en ionen worden aangeslagen naar
hogere energieniveaus. Bij terugval naar
een lager energieniveau komt energie vrij,
veelal in de vorm van straling, met golflengten die karakteristiek zijn voor elk
element (afb. 3).

Afb. 2 - Schematische voorstelling van de
plasma-toorts.

ten zijn in principe opgebouwd uit dezelfde
componenten zoals schematisch is weergegeven in afb. 1. In dit hoofdstuk zullen
deze componenten achtereenvolgens worden besproken.
2.1. Het plasma
Een gasstroom, meestal Argon, wordt via
een stelsel van drie concentrische buizen
(afb. 2) door een spoel geleid waarop een
hoogfrequent electrisch veld aanwezig is
van voldoende vermogen. Dit electrisch
veld zal een fluctuerend magnetisch veld
opwekken.
Indien in de buurt van de spoel een ontlading wordt geïnitialiseerd, dan zullen de
ontstane ionen en electronen zich inductief
koppelen met dit magnetisch veld en zal
er een inductiestroom gaan lopen. Door
versnelling en botsing van de geladen
deeltjes zullen deze zich exponentieel vermenigvuldigen. Als de concentratie aan
ionen en electronen zo hoog is dat deze
geladen deeltjes de eigenschappen van het
gas gaan bepalen, is de 4e aggregatietoestand bereikt: het plasma.
Door de wisselende inductiestroom zal

2.2. De generator
Het hoogfrequente electrisch veld wordt
opgewekt m.b.v. een generator. De frequentie van de generator is in het algemeen
27,2 MHz. Het maximale vermogen
varieert van 2-5 kW. Het normale werkgebied is 1-1,3 kW voor waterige oplossingen en 1,7-2,0 kW voor organische oplossingen. De tegenwoordige generatoren
zijn uitgerust met een vermogenstabilisatie
(fluctuatie < 0,1 % ) .
2.3. De gastoevoer
Bij een Argon - ICP onderscheiden we
drie gasstromen (afb. 2). Het koelgas, het
plasmagas en het monstergas.
Het koelgas <\) (10 - 20 l/min) wordt

Afb. 3 - Spectrum van het ICP onder toevoer van zi
aanwezigheid van molecuulbanden en de hoge intens)
(tabel II).
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tangentieel binnengeleid tussen de koelhuis
(a) en de plasmabuis (b). De grote hoeveelheid dient voornamelijk voor het koelen
van de kwartsbuizen.
Daarnaast draagt dit gas de plasmaontlading. Een tweede gasstroom (2) kan
geïntroduceerd worden tussen de plasmabuis (b) en de monstertoevoerbuis (c). Bij
waterige oplossingen blijft deze tweede
gasstroom meestal achterwege, maar bij
organische oplosmiddelen is een toevoer
van ca. 1 l/min noodzakelijk om het
plasma op te tillen en koolstofafzetting op
de monsterintroductiebuis te voorkomen.
Het monstergas (3) van ca. 1l/min zorgt
ervoor dat het aerosol met hoge snelheid
in het midden van het plasma wordt geïntroduceerd. De stroomsnelheid van het
monstergas is mede afhankelijk van de
doorsnede van het uiteinde van de monsterintroductiebuis.
2.4. De verstuiver
Het aerosol wordt gevormd door de verstuiver. Hiervan zijn diverse typen verkrijgbaar. Het meest gebruikt zijn pneumatische verstuivers in concentrische of
dwarsstroom uitvoering (afb. 4). Beide
verstuivertypen werken bij een gastoevoer
van ca. 1 l/min.
2.5. Monstertoevoer
Bij pneumatische verstuivers kan de monstertoevoer geschieden door gebruik te
maken van de onderdruk die in de verstuiver wordt gecreëerd. De opgezogen
hoeveelheid monster is dan echter sterk
afhankelijk van de viscositeit van het
monster, de voordruk van het monstergas
en de stabiliteit van de gasstroom.
M.b.v. een slangepomp kan de monstertoevoer exacter worden gedoseerd. De
pomppulsen moeten zo klein mogelijk zijn,
omdat de pulsfluctuaties doorwerken als
fluctuaties in de door het plasma uitgezonden straling. Het monsterverbruik is
1-3 ml/min.
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Afb. 5 - Verstuiverkamer met concentrische
verstuiver.

2.6. Verstuiverkamer
Direct achter de verstuiver iseen verstuiverkamer (afb.5) geplaatst, die dient
voor het afvangen van de grotere druppels, zodat alleen een fijne nevel in het
plasma wordt gevoerd.
De efficiëntie vande totale combinatie
verstuiver/verstuivcrkamcr is 1-3 %.
2.7. Golflengte selectie
Elk element datvaneen hoger energieniveau terugvalt naar het lagere niveau,
verliest energie, veelal in devorm van
straling. Deze energie is gekwantiseerd,
zodat eendiscreet lijnenspectrum ontstaat,
dat karakteristiek is voor elk element.
Daarbij iser een directe relatie tussen de
concentratie en intensiteit vaneen spectraallijn, zodat kwantitatieve analyse
mogelijk wordt. Voor de kwantitatieve en
kwalitatieve analyse van elementen moeten
de karakteristieke analyselijnen uithet
spectrum worden geselecteerd. Deze
selectie kanop twee manieren gebeuren:
lijn voor lijn (sequentieel) of meerdere
lijnen tegelijk (simultaan).
2.7.1. Sequentiële Analyse
Bij eensequentiële analyse (afb.6) worden
de analyselijnen door draaiing vanhet

holle spiegels
Afb. 6- Schematische voorstelling vaneensequentieel scannende monochromator.

rooster stuk voor stuk opgezocht. De
moderne sequentiële monochromatoren
zijn computer gestuurd, waarbij de monochromator eenlijn aftast en de computer
het intensiteitsmaximum bepaalt. Tussen
twee intervallen wordt snel gescand,wat
aanzienlijke tijdwinst oplevert. Een voordeel vaneen sequentieel scannende monochromator isdat elke willekeurige analyselijn kan worden gemeten. Eennadeel is,
dat sequentiële analyse relatief veel tijd
en dus veel monsteroplossing kost.
2.7.2. Simultane analyse
Simultane analyse gebeurt m.b.v. een polyohromator (afb.7).Bijeen polychromator
is hetrooster niet draaibaar. Op 20-40
vaste plaatsen zijn fotomultiplicatoren geplaatst, diede intensiteit vande geselecteerde spectraallijnen tegelijkertijd bepalen.
Dit werkt uiteraard zeer snel. Vrije keuze
van de golflengte is echter niet mogelijk.
Soms wordt aan de polychromator nog
een eenvoudige monochromator toegevoegd,
zodat nog één willekeurige analyselijn
extra kan worden bepaald.

Afb. 7- Schematische voorstelling van een polychromator.
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2.8. Sturing en gegevensverwerking
De sturing en gegevensverwerking wordt
bij demoderne ICP's geregeld meteen
computer. In-en uitvoer van gegevens
geschiedt viaeenvideodisplay of printer.
De gegevensverwerking is dusdanig datde
gemeten intensiteiten direct worden omgezet in concentraties, waarbij al onmiddellijk voor achtergrond en/of blanco
signaal is gecorrigeerd.
Door de juiste keus van de gebruikte
computer ishet mogelijk een ICP opstelling volautomatisch te laten draaien. De
computer controleert de essentiële variabelen (vermogen, gasstroom e.d.)en regelt
deze zonodig bij, stuurt de monsterwisselaar, controleert de ijklijn m.b.v. referentieoplossingen enberekent de concentraties.

3. Analytische prestaties
De analytische prestaties vaneen methode
kunnen worden uitgedrukt inde detectielimieten, het lineair bereik, de matrixgevoeligheid, het bedieningsgemak ende
bedrijfszekerheid.
Voor hetICP bedragen de detectiegrenzen
voor vele elementen enkele /tg/1. Door
variatie in apparatuur lopen de opgaven
van deverschillende auteurs enigszins uiteen, zoals blijkt uit devoorbeelden in
tabel II.Een sterk punt vanhet ICPis,
dat elementen bepaald kunnen worden die
met AAS problemen opleveren, zoalsB,
Mo, Zr,Ta, W.
Sommige elementen diebij directe analyse
minder gevoelig zijn, kunnen bepaald
worden metspeciale technieken zoals de
hydride techniek [lit.10, 33,34,35, 36,
tabel III].Welmoeten maatregelen getroffen worden omgrote toevoer van waterstofgas inhetplasma te voorkomen.
Het lineair bereik isten minste 4 decaden
(afb. 8),zowel metdedirecte bepaling
als metde hydride techniek.
Door de hoge temperatuur van het
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TABEL II - Enkele detectiegrenzen in ßg/l.
Element
species

Golflengte
(nm)

A L (I)
Ca (II)
(H)
Cu (I)
F e (II)
(II)
H g (II)
M g (II)
Ni (II)
(I)
Pb (II)
Si (I)
(I)
Z n (I)
(II)

309,271
393.366
396,847
324,754
238.204
259.940
194,227
279,553
221,647
341,480
220.353
251,611
288,158
213,856
206.200

Winge
(II)

Boumans
[12]

Garbarino
[13]

15
0,13
0,33
5,6
3,1
4,1
17
0,10
6,7
32
28
8,0
18
1,2
3,9

—
—

—
—
—

—

—

—

—
—
—

23
0,2
0,5
5,4
4.6
6.0
25
0.15
10
48
42
12
27
1,8
6

TABEL III - Detectielimieten van enige elementen
in ßg/l, direct en met toepassing van de hydride
techniek [Ut. 10, 33, 34, 35,36].
Zonder hydride
techniek
As
Se
Bi
Sh

Te
Pb

0,8
0,8
0,8
l.ü
1,0
1,0

plasma, kan het uitgezonden spectrum erg
rijk zijn aan spectraallijnen.
Voor monsters met hoge concentraties
aan overgangselementen (Fe), is daarom
een krachtige monochromator noodzakelijk
om de kans op spectrale interferenties te
verminderen en een goede ondergrondscorrectie mogelijk te maken. Chemische
interferentie is bij een juiste instelling van
de parameters [lit. 17]vrijwel afwezig in
de ICP spectrometrie [lit. 15, 16, 17,37].
Slechts in enkele gevallen wordt
melding gemaakt van interferenties,
zoals een grote overmaat Na of Ca [lit. 14],
de invloed van natriumtetraboraat op zeldAfb.8
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zame aarden [lit. 18], of de invloed van
veel ijzer of wolfraam [lit. 19]. Daarnaast
kan de zuurtegraad van de oplossing invloed hebben op de eficiëntie van de verstuiver [lit. 38]. Daarom verdient het aanbeveling de standaardoplossingen globaal
aan te passen aan de monsters en voor de
monsterintroductie gebruik te maken van
een pomp. Indien de pompcapaciteit zodanig wordt gekozen dat het monster geforceerd wordt toegevoerd, zal een verandering in viscositeit slechts een verwaarloosbaar effect hebben.
De precisie van de resultaten is beter dan
3 % bij concentraties van meer dan 100
maal de detectie limiet. Hercalibratie van
de ijklijn kan geschieden met een tweepunts herijking, welke elke twee tot drie
uur moet worden uitgevoerd. Het monsterverbruik en de analysesnelheid hangen
sterk af van de specificaties van het
apparaat. Simultane instrumenten kunnen
in 3 ml monsteroplossing tot 40 elementen
meten binnen één minuut. Met de noodzakelijke ijkingen en controles kunnen 30
monsters/uur worden gemeten. Voor sequentiële instrumenten hangen de prestaties
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uiteraard af van het aantal elementen dat
in een monster moet worden gemeten en
van de golflengte afstand tussen de spectraallijnen. De in ons laboratorium aanwezige sequentiële monochromator (Jobin
Yvon type JY 38 PI, Instruments SA) bepaalt in het monster maximaal 10 elementen in ongeveer even zoveel minuten waarvoor 30 ml monster nodig is. Krachtiger
systemen zullen ongetwijfeld ontwikkeld
worden, maar voor de routinematige bepaling van veel elementen in talrijke monsters zal de simultane polychromator de
snelste oplossing blijven.
De betrouwbaarheid van de apparatuur is
naar onze ervaringen bevredigend. Gedurende een jaarlang dagelijks gebruik van
het ICP zijn geen ernstige storingen opgetreden. Preventief onderhoud (schoonmaken tip, verstuivergedeelte) is voldoende
om storingen te vermijden.
Indien men bovenstaande analytische prestaties projecteert op de voor de wateranalyse interessante elementen (As, Ba,
Be, Cd, Cr, Fe, Hg, Mn, Pb, Se, V, Zn),
dan blijkt dat vele metalen direct bepaald
kunnen worden. Voor enkele elementen
(Hg, As, Se) zijn evenals in de AAS speciale
koude damp of hydride technieken toepasbaar [lit. 10, 11,13, 14, 25, 26]. De zeer
lage concentraties in zeewater kunnen
mede door de hoge zoutbelasting meestal
niet direct bepaald worden, maar vergen
preconcentrering. Daarentegen kunnen
afval- en oppervlaktewater wel direct
worden geanalyseerd. Voor grond- en
drinkwater moet meer gedacht worden
aan directe bepalingen, gezien de te verwachten lage concentraties.

4. Toepassingen
Reeds vele toepassingen van de ICP-techniek zijn in de literatuur bechreven [lit. 20,
21, 22, 23,24]. Op het gebied van de
wateranalyse is de literatuur van Winge
et al. [lit. 11, 25], Berman [lit. 14,26],
Garbarino [lit. 13] en Taylor [lit. 27] van
belang. Uit deze literatuurrapporten blijkt
dat de analyse van een groot aantal elementen zonder problemen verloopt.
4.1. Project kolomproeven
Ter illustratie van het voorafgaande wordt
nu de bepaling beschreven van een zestal
zware metalen in een complexe matrix.
In samenwerking met het Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening (RID) zijn in
het kader van het project 'kolomproeven'
van het RID de elementen koper, lood,
ijzer, mangaan, nikkel en zink geanalyseerd
in synthetisch vuilstort percolaat (SVP).
Doelstelling van dit project is te onderzoeken welke invloed organische vetzuren
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Afb. 9 - Schematische voorstelling van een percolatiekolom in de proefopstelling
van het RID.

hebben op de percolatiesnelheid van zware
metalen in de bodem.
Voor dit onderzoek is een proefopstelling
gemaakt bestaande uit 3 kolommen van
120cm hoog en een doorsnede van 20 cm,
gevuld met resp. zand, zand met klei grof
verdeeld en zand met klei fijn verdeeld.
Over deze kolommen wordt in anaëroob
milieu een percolaat geleid (SVP), waarvan
de samenstelling overeenkomt met de
samenstelling van het percolatiewater van
devuilstort Ambt/Delden [tab. IV, lit. 28].
Tevens wordt over 3 referentiekolommen
percolatiewater geleid, waarin de organische vetzuren ontbreken. Op diverse
punten in de kolommen (afb. 9) wordt het
percolatiewater bemonsterd.
Bij de aanvang van het project zijn de
monsters geanalyseerd met een eigenbouw
T A B E L IV - Samenstelling
vuilstort
percolaat.

van het

Component
Ammoniumacetaat
Calciumpropionaat
Natriumbutyraat
Natriumvaleriaat
Ascorbinezuur
Magnesiumsulfaat 7 aq
Kaliumchloride
Natriumwaterstofcarbonaat
Calciumchloride 2 aq
Uzer(II)chloride 4 aq
Mangaanchloride 4 aq
Zinkchloride
Koperchloride 2 aq
Loodchloride
Nikkelchloride 6 aq

optimale omstandigheden

Element

(nm)
Golflengte

Vermogen

213,856
324,754
220,353
221,647
238,204
257.610

Zn
Cu
Pb
Ni

Fe
Mn

onder optimale

(kW)

Monstergas
(l/min)

1,5
1,5
1,3
1,1

16,9
16,0
17,0
10,4

0,98
1,15
1,06
0,98

—

—

1.1

0,2
1,2
40
4.0
—
0,2

1,06

4.2.2. Matrix effecten
Het matrix effect is onderzocht door de
helling van de ijklijnen opgenomen in
water, SVP en REF te vergelijken. Vooralsnog kunnen geen significante verschillen
worden aangetoond, doch het onderzoek
naar het matrix-effect is nog niet
afgerond.
4.2.3. Optimalisatie
Uit eigen ervaringen en uit de literatuur
[lit. 30, 31,32] blijkt dat het vermogen, de
observatiehoogte in het plasma en de
stroomsnelheid van het monstergas grote
invloed hebben op de grootte van het
signaal, de signaal-ondergrond- en de
signaal-ruisverhouding.
Zoals blijkt uit afb. 10 heeft elke curve,
behalve het signaal vs vermogen (afb. 10a)
een maximum waarde.

curven voor Zn:

a: signaal vs vermogen - b: signaal vs observatiehoogte
- c: signaal vs monstergasstroom
- d: signaalondergrond verhouding vs vermogen - e: signaal-ondergrond verhouding vs observatiehoogte
f: signaal-ondergrond verhouding vs
monstergasstroom.
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spectraal wordt gestoord.
De overige elementen ondervonden geen
spectrale interferentie bij de gebruikelijke
analyselijnen.

synthetisch

mol/l

en

Detectielimiet
opt.
compr.
(Mg/1)
(M?/l)

—

11,9

4.2. Voorbereidend onderzoek
4.2.1. Spectrale interferenties
Gezien aan het grote aantal componenten
dat in de monsters aanwezig is, was het
noodzakelijk een uitgebreide studie te
maken van de spectrale interferenties. Uit
deze studie bleek dat de spectraallijn van
lood bij 280,199 nm onvoldoende gescheiden wordt van de magnesiumlijn bij
280,270 nm. Daarom is uitgeweken naar
de loodlijn bij 220,353 nm, welke niet
Afb. 10 - Optimalisatie

en detectielimieten

Observatiehoogte
(mm)

ICP, voorzien van een handbediende
monochromator en een niet automatische
uitlezing. In een later stadium is ook
ervaring opgedaan met een computergestuurde scannende monochromator van
Jobin Yvon, type JY 38. Het computerprogramma, een gemodificeerde versie van
het programma beschreven door Janssen
et al. [lit. 29], bepaalt zelfstandig de piekmaxima van de diverse elementen, corrigeert voor achtergrond en berekent de
concentraties.

•af tappunten

©>

T A B E L V - Gebruikte analyselijnen,
compromis-omstandigheden.

©

1,5
-l/min
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Optimalisatie van deze variabelen is dus
noodzakelijk. Zoals blijkt uit tabel V zijn
de optima voor de diverse elementen
enigszins verschillend. Bij simultane
multielement analyse m.b.v. een polychromator zal dan ook een compromis gezocht
moeten worden waarmee een zo goed
mogelijk gemiddeld resultaat wordt verkregen. De keuze van zo'n compromis
hangt niet alleen af van het verloop van
de curven van afb. 10, maar o.a. ook van
het geoorloofde verlies in gevoeligheid.
M.a.w. het doel van de analyse (sporeelementen !) kan van doorslaggevende betekenis zijn voor de bepaling van het
compromis.
In de literatuur laat men zich over de
keuze van een compromis nogal optimistisch uit. Inderdaad blijkt uit de voorbeelden in tabel V, dat m.u.v. koper, de resultaten onder compromisomstandigheden
vrijwel even goed zijn als onder de optimale omstandigheden voor ieder element.
De gebruikte compromisomstandigheden
zijn:
vermogen
: 1,3 kW
monstergas
: 1,04 l/min
Observatiehoogte : 13 mm
4.3. Resultaten
Gedurende de looptijd van het project
'kolomproeven' zijn ca. 8000 analyses uitgevoerd met een frequentie van ca. 300
analyses / 2 weken. Per element varieert
de concentratie typisch over drie decaden.
De belangrijkste analyse condities en de
gebruikte apparatuur staan vermeld in
tabel VI.
De noodzaak van vermogensstabilisatie en
thermostrering van de monochromator is
duidelijk gebleken. Fluctuaties in het
signaal van meer dan 10%/uur konden
door vermogensstabilisatie (tot op < 0,3 %)
en thermostrering van de monochromator
(38 °C =fc0,2 °C) worden teruggebracht tot
minder dan 5 %. Controle van twee punten
van de ijklijn enkele malen per dag is dan
voldoende om een herhaalbaarheid van
beter dan 5 % te bereiken. Verwacht
wordt dat verdere apparatuurtechnische
verbeteringen van de hardware (mass-flow
meter) en de software (betere achtergrond
correctie) de reproduceerbaarheid nog
zullen verbeteren.
Voor de verwerking van de resultaten is
gebruik gemaakt van een eenvoudige programmeerbare calculator (TI 59) en een
programma dat de signalen corrigeert voor
drift, ijklijnen m.b.v. lineaire regressie
berekent en onbekende concentraties
bepaalt.
5. Conclusies
Gezien de bevindingen vermeld in de
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TABEL VI - Apparatuur en belangrijkste
analysecondities.
Generator :
Type
: Kontron FS 4
Frequentie
: 27,2 MHz
Voorwaard vermogen : 1,3 kW
Gereflecteerd
vermogen
: 0,1 kW
Monochromator :
Type
Rooster
P.M.
In/Uittreespleet
Torch :
Type
Koelgas
Monstergas
Verstuiver
Verstuiverkamer
Monsterintroductie
Diversen:
Versterker
Recorder
Observatiehoogte

McPherson, 2501, 1 meter
102 x 102mm, blaze 250nm
1200 l/mm
EMI 6256 S, 900V
25 ßm x 4 mm
naar Boumans/Kornblum
22 ]/min (argon)
1,04 l/min (argon)
Meinhard concentrisch,
T 220 A3
Scott, dubbelwandig
m.b.v. peristaltische pomp;
3,1 ml/min
Lock-in, PAR 128, 400 Hz,
tijdconstante 10s
Hitachi-PE 196
13mm, vanaf bovenkant
werkspoel

literatuur en onze eigen ervaringen met
het ICP wordt geconcludeerd dat de ICPemissie spectrometrie een geschikte analysetechniek is voor de bepaling van zware
metalen in waterige oplossing. Het ICP is
bedrijfszeker en heeft weinig hinder van
interferenties.
Wel zijn de aanschafkosten (150-200 kf)
en verbruikskosten (35-40 kf/jaar) hoog
en is voor de bediening van de apparatuur
gekwalificeerd personeel vereist. Daartegenover staat dat door het grote lineaire
werkgebied vaak tijdwinst kan worden
behaald bij de monstervoorbereiding en
zeker bij volautomatische simultane multi-element analyse grote tijdwinst wordt
verkregen indien meer dan 6 elementen
per monster moeten worden bepaald.
Samenvattend kan worden gesteld dat het
ICP:
— geschikt is voor multielement analyse
in waterige oplossing
— bedrijfszeker is
— geringe matrix effecten kent
— complementair is aan atomaire
absorptie spectrometrie, omdat
• elementen bepaald kunnen worden die
met AAS problemen opleveren (hfdst. 3);
• het detectievermogen voor de meeste
elementen ruim voldoende is; een uitzondering hierop vormen o.a. de elementen
As, Se, Te, Hg, doch in combinatie met
een hydride of koude damp techniek kan
toch voldoende detectievermogen worden
behaald;
• de kosten/baten verhouding bij de
analyse van meer dan 5 elementen per
monster gunstig wordt.
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