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Bepaling van sporen lood, koper, zink, cadmium, nikkel,
kobalt, mangaan en ijzer in w a t e r d.m.v. gelijktijdige
extractie en atoomabsorptiespectrofotometrie
Inleiding
Bij de analyse van spoorelementen in oppervlaktewater ontstaan problemen die worden veroorzaakt door de aanwezigheid van variabele hoeveelheden zwevende stof van wisselende
samenstelling. Onderstaand artikel beschrijft een analysemethode geschikt voor gecentrifugeerd oppervlaktewater en
drinkwater. De beschreven methode is niet in staat alle in
ongecentrifugeerd oppervlaktewater aanwezige elementen volledig in oplossing te brengen. In de meeste gevallen echter
zal, behalve voor ijzer, het achtergebleven materiaal verwaarloosbaar zijn. Voor een exakte analyse, vooral bij aanwezigheid van grote hoeveelheden slib, dient dit laatste
afgecentrifugeerd en afzonderlijk geanalyseerd te worden.
Bij de ontwikkeling van deze methode is er van uitgegaan
dat de uiteindelijke gehaltebepalingen worden uitgevoerd
met behulp van atoomabsorptiespectrofotometrie (AAS) in
een acetyleen/luoht vlam. Een extractie/concentratieprocedure is derhalve noodzakelijk om de voor de meeste elementen vereiste detectiegrens van 1 microgram/l te bereiken.
Gelijktijdige extractie van een zo groot mogelijk aantal te
bepalen spoorelementen verdient hierbij de voorkeur. In de
literatuur zijn reeds verscheidene procedures hiervoor beschreven (zie bijv. ref. 1, 2 en 3), waarbij uitgegaan wordt
van directe verstuiving van het organische extract in de vlam.
Bij de voorbereidende experimenten is gebleken dat een
oxydatieve voorbehandeling van het monster noodzakelijk is.
Hiervoor is steeds ammoniumperoxodisulfaat toegepast.
Daar restanten oxydatiemiddel de extractie ongunstig beïnvloeden wordt daarna een overmaat ascorbinezuur toegevoegd, waardoor bovendien eventueel gevormd M n 0 2 weer
in oplossing gaat.
De extractie van bovengenoemde elementen is nagenoeg
volledig als een ammoniumpyrrolidinedithiocarbaminaat
(APDQ/methyl-iso-butylketon (MIBK) extractie wordt toegepast, gevolgd door een tweede extractie met diëthyl-ammonium-dièthyl-dithiocarbaminaat (DADDTC) / chloroform
(CHCls) [4],
Hoewel metingen met AAS in organische oplosmiddelen het
voordeel van een versterkingseffect („enhancement") bieden
[1, 3], wordt deze verhoging van de gevoeligheid weer teniet
gedaan door de snellere consumptie van het extract, waarin
immers een groot aantal elementen moet worden bepaald.
Door het soms sterk variërende gehalte aan metaalchelaten
wordt de vlam beïnvloed, waardoor een belangrijke onnauwkeurigheid in de meting kan ontstaan. De extracten zijn,
vooral bij aanwezigheid van ijzer, niet houdbaar, terwijl
bovendien aan elke serie een aantal standaarden en blanco's
moet worden toegevoegd. Hierdoor kan slechts een beperkt
aantal monsters gelijktijdig in bewerking genomen worden.
Re-extractie in verdund zuur van de in de organische vloeistof geconcentreerde elementen maakt het mogelijk concentratiemetingen te verrichten tegen direct in verdund zuur
bereide standaardoplossingen, hetgeen een grote tijdsbesparing inhoudt. De vlamruis is beduidend minder, waardoor de
detectiegrens gunstiger wordt. Als bijkomend voordeel kan
vermeld worden, dat re-extractie de mogelijkheid biedt uitputtend met het organische oplosmiddel te extraheren, daar
de hoeveelheid organische vloeistof geen invloed meer heeft
op de concentratiemeting.
Om moleculaire absorptie, veroorzaakt door de in het zure
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extract opgeloste organische stoffen, te voorkomen is het
nodig dit extract te wassen met chloroform. De op deze
wijze verkregen zure extracten zijn minstens een week houdbaar, waardoor een aanmerkelijk groter aantal monsters in
bewerking genomen kan worden. Bij de normaal in oppervlaktewater voorkomende concentraties storen de geëxtraheerde elementen elkaar niet.
Extractie-opbrengst
Uitgaande van 1 liter gedestilleerd water met standaard toevoegingen van de diverse elementen werden van verschillende extractie-procedures de opbrengstpercentages bepaald. De
concentraties in de extracten werden gemeten met behulp
van een Varian Techtron AA5 atoomabsorptiespectrofotometer met een acetyleen/lucht vlam. Van een aantal hiernavolgende procedures met goede opbrengsten worden in
tabel I de resultaten samengevat.
Procedure 1: Monster op p H 4, extractie met MIBK na
toevoeging van A P D C [1], re-extractie met verdund salpeterzuur onder toevoeging van broom.
Procedure 2: Monster op p H 4, extractie met chloroform na
toevoeging van APDC, verder als procedure 1.
Procedure 3: Monster op pH 4, schudden met D A D D T C
in chloroform, op pH 7 brengen met KOH-oplossing [4] en
weer schudden, verder als procedure 1.
Procedure 4: Monster op pH 4, schudden met D A D D T C
in chloroform na toevoeging van A P D C , verder als procedure 3.
Opbrengstpercentages bij verschillende extractie-

TABEL I
procedures
Procedure Pb
1
2
3
4

100
100
100
100

Cu

Zn

Cd

Ni

Co

Mn

100
95
85
95

100
100
95
100

55
100
100
95

100
95
85
90

100
25
65
35

0
10
90
90

Van elk element was 50 microgram toegevoegd; de opbrengstpercentages zijn afgerond op veelvouden van 5 %.
Het element ijzer werd pas in een later stadium bij het
onderzoek betrokken. Opvallend zijn bij procedure 1 de lage
cadmium- en mangaanopbrengsten, terwijl alle andere procedures lage kobaltopbrengsten geven.
Op grond van bovenstaande resultaten werd een nader onderzoek ingesteld naar een gecombineerde extractieprocedure
met APDC/MIBK en DADDTC/CHCI3.
Om de eventuele invloed vast te stellen van de, voor oppervlaktewater noodzakelijke, oxydatieve voorbewerking werd
deze op de standaardoplossing (50 /ig van elk element per
liter) toegepast (zie Voorschrift).
Twee van de onderzochte extractieprocedures zijn hieronder
vermeld en de resultaten ervan in tabel II weergegeven.
Ook hier zijn de opbrengstpercentages afgerond op veelvouden van 5 %.
Procedure 5: Voeg aan de inhoud van de scheitrechter
25 ml APDC-oplossing 3 % en 50 ml MIBK toe, schud
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1 minuut, tap de waterlaag af en breng de MIBK-laag over
in een scheitrechter van 100 ml. Giet de waterige vloeistof
terug in de grote scheitrechter en breng de vloeistof op p H 7
(met KOH-oplossing). Voeg 40 ml DADDTC-oplossing 2%
in chloroform toe, schud 1 minuut en voeg de organische
laag bij de inhoud van de kleine scheitrechter. Schud de
verzamelde extracten met 10 ml HNO3 IN onder toevoeging
van enkele druppels broom. Tap de organische laag af en
was het zure extract met 10 ml chloroform.

1 minuut, wacht 10 minuten en schud gedurende 30 seconden. Laat de lagen scheiden en tap de organische laag af.
Was de salpeterzuuroplossing met 10 ml chloroform, tap de
chloroformlaag af en breng de salpeterzuurlaag over in een
centrifugebuisje. Centrifugeer 2 minuten en vergelijk de atomaire absorptie met die van gemengde standaardoplossingen
in verdund salpeterzuur.

Procedure 6: Voeg aan de inhoud van de scheitrechter 25
ml APDC-oplossing 3% en 40 ml MIBK toe, schud 1 minuut
en voeg 50 ml DADDTC-oplossing 2 % in chloroform toe.
Breng de vloeistof met KOH-oplossing op p H 7 en schud 1
minuut. Tap de organische laag af in een scheitrechter van
100 ml en behandel dit extract als bij procedure 5.
TABEL II -Opbrengstpercentages bijgemengde extractieprocedures.
Proceduire Pb
5
6

100
100

Cu

Zn

Cd

Ni

Co

Mn

100
100

100
100

100
100

100
100

90
100

100
100

Daar de resultaten van procedure 6 voor het element kobalt
gunstiger lagen en deze methode bovendien minder bewerkelijk was, werd hiermee verder gewerkt.
Om de invloed van ijzerzouten vast te stellen werd procedure
6 herhaald, waarbij 20 mg ijzer vooraf was toegevoegd.
Om uitvlokken van organische ijzerverbindingen in het water
te voorkomen, bleek het nodig te zijn eerst de 40 ml MIBK
krachtig door het water te schudden en onmiddellijk daarna
de APDC-oplossing toe te voegen. De toegevoegde hoeveelheid ijzer bleek geen merkbare invloed op de resultaten van
de andere elementen te hebben. Wel werd aangetoond dat
het element ijzer eveneens volledig geëxtraheerd wordt.
Tenslotte werden de experimenten volgens procedure 6 nog
herhaald, waarbij ook lagere concentraties (tot 5 microgram
per liter) van de genoemde elementen werden gebruikt. De
opbrengstpercentages varieerden daarbij tussen 97 en 102.
Gezien deze gunstige resultaten werd besloten aan de hand
van procedure 6 het hieronder beschreven voorschrift voor
de bepaling van de genoemde elementen in drinkwater en
gecentrifugeerd oppervlaktewater op te stellen en te toetsen
aan proefnemingen met oppervlaktewater.
Voorschrift
Voeg aan 500 ml helder (gecentrifugeerd) oppervlaktewater
of drinkwater 0,5 ml salpeterzuur 65 % en 5 ml geconcentreerde ammoniumperoxodisulfaatoplossing toe en verhit tot
koken. Kook gedurende 10 minuten, laat een minuut afkoelen en voeg 25 ml verdunde ammoniumperoxodisulfaatoplossing toe. Kook in tot 350 ml. Koel af tot 20°, voeg
5 ml ascorbinezuuroplossing toe, meng en wacht 10 minuten.
Breng de inhoud van het bekerglas over in een scheitrechter
van 500 ml, voeg achtereenvolgens toe 4 ml kaliumhydroxyde-oplossing (tot p H 2 à 2,5) en 25 ml MIBK, schud
even en voeg 15 ml APDC-oplossing toe. Schud dan gedurende 30 seconden en breng het geheel met KOH-oplossing
op p H 3,5 (kontroleer met indicatorpapier).
Schud krachtig gedurende 15 seconden en voeg 30 ml
DADDTC-oplossing toe, schud even, breng met KOH-oplossing op pH 6-7 en wacht 5 minuten. Schud vervolgens krachtig gedurende 1 minuut, laat de lagen scheiden en tap de
organische vloeistof in een scheitrechter van 100 ml af.
Schud de waterige laag na met 5 ml DADDTC-oplossing en
voeg dit bij de inhoud van de kleine scheitrechter. Indien
bij deze na-extractie een rose kleur van het mangaancomplex wordt waargenomen, is de pH-regeling niet goed geweest en dient dit mangaan uitputtend verder te worden
geëxtraheerd. De verzamelde organische extracten mogen
geen waterdruppels bevatten.
Pipetteer bij de verzamelde extracten 10 ml verdund salpeterzuur en 3 druppels broom. Schud krachtig gedurende
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Reagentia en glaswerk
Gedestilleerd water: aqua bidest. uit kwartsapparatuur.
Ammoniumperoxodisulfaatoplossingen:
Los 500 g ammoniumperoxodisulfaat (p.a. Merck) op in
gedest. water en vul aan tot 1 liter.
Bereid de verdunde oplossing door de geconcentreerde oplossing met gedest. water 1 : 10 te verdunnen.
Ascorbinezuuroplossing 1 0 % :
Los 10 g ascorbinezuur (p.a. Merck) op in gedest. water en
vul aan tot 100 ml.
Kaliumhydroxyde-oplossing, Merck „Suprapur" 30 %.
Methyl-iso-butylketon (MIBK), p.a. Merck.
Ammoniumzout van tetramethyleendithiocarbaminezuur
(APDC), Schuchardt:
Los 2,5 g op in gedest. water en vul aan tot 100 ml.
Breng de oplossing over in een scheitrechter van 100 ml en
schud de vloeistof met 25 ml MIBK.
Indicatorpapier, p H 1-12, Dual Tint, Baker.
Diëthylammoniumzout van diëthyldithiocarbaminezuur
(DADDTC), Schuchardt:
Los 2 g op in chloroform en vul met chloroform aan tot
100 ml.
Chloroform, p.a. Merck.
Salpeterzuur, Merck „Suprapur":
Vul 70 ml met gedest. water aan tot 1 liter.
Broom, p.a. Merck.
Voor de extracties dient met voorkeur gebruik gemaakt te
worden van scheitrechters met teflon kranen. Al het glaswerk dient na reiniging nog eens met ca. 5N salpeterzuur
te worden behandeld en nagespoeld te worden met gedestilleerd water.
Instelling van de atoomabsorbtiespectrofotometer
Stel de monochromator in op de meest gevoelige absorptielijn van het te meten element. De hoogte van de spleetbrander wordt voor alle elementen zodanig ingesteld dat de
lichtbundel net boven de kern van de vlam wordt gesitueerd.
Voor zink, mangaan en ijzer wordt de brander, afhankelijk
van de gevoeligheid, enigermate dwars geplaatst. Voor lood
wordt een koele, niet reducerende acetyleen-lucht vlam gebruikt, voor de andere elementen een hete vlam. Waar nodig
wordt schaalexpansie toegepast.
Toepasbaarheid op oppervlaktewater
In eerste instantie werden voor het onderzoek monsters
oppervlaktewater met het bijbehorende slib, in feite dus
suspensies, gebruikt. Hierop werd de analyse toegepast volgens het voorafgaande voorschrift. Van elk monster werd op
deze wijze naast het gehalte (x) van ieder element, tevens
het gehalte (y) in een met een gelijke hoeveelheid gedestilleerd water verdunde suspensie en het gehalte (z) in een met
gelijke hoeveelheid standaardoplossing (concentratie a) verdunde suspensie bepaald. In het ideale geval moeten dus de
volgende betrekkingen gelden:
y = Hx
z = Vix+ y2&
Na aanvankelijke moeilijkheden met het homogeniseren van
de monsters bleken deze relaties gevolgd te worden binnen
een nauwkeurigheid van ca. 5 % voor concentraties x > 10
iug/l voor alle elementen met uitzondering van cadmium,
waarvoor deze nauwkeurigheid bereikt werd bij concentraties > 1/tg/l.
Bij een nader onderzoek van de residuen zwevende stof van
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enkele onderzochte monsters bleek evenwel, dat een deel
van de te bepalen elementen hierin achtergebleven was. In
de meeste gevallen zal dit echter een betrekkelijk kleine fout
veroorzaken in de gehaltes van de elementen Pb, Cu, Zn,
Cd, Ni en Mn. Zo bleek bij een onderzoek van 6 monsters
Waalwater de afwijking van het ware gehalte voor Cu,
Zn, Cd en Mn hoogstens 5 % en voor Pb en Ni hoogstens
10 % te zijn. Voor Fe kan de bepaling niet toegepast worden
bij aanwezigheid van zwevende stof, terwijl het Co-gehalte
in de Rijn te laag is om duidelijk te kunnen vaststellen of
hier te hoge afwijkingen kunnen optreden.
Strikt genomen mag deze redenering niet toegepast worden
op andere monsters oppervlaktewater, vooral als aanzienlijke
hoeveelheden zwevende stof aanwezig zijn, zodat in analytisch-chemische zin de geschetste methode alleen geschikt is
voor gecentrifugeerd of gefiltreerd oppervlaktewater en
drinkwater.
Aangetoond werd dat in dat geval standaardaddities vrijwel
exact worden teruggevonden. Een voorbeeld is gegeven in
tabel III voor oppervlaktewater na snelfiltratie.

TABEL III - Onderzoek van oppervlaktewater met standaardaddities
Pb Cu
monster*)
toevoeging
monster + toevoeging
teruggevonden
in %

Ni

Co

180
200

0,8
4,0

11
10

1,5
4,0

225
200

Mn

150
200

Fe

30

40

380

4,7

21

5,5

415

355

105

95

100 97,5 100 100

95

102,5
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Geen verbetering van kwaliteit Rijnwater
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Cd

21
20

*) Snelfiltraat van het pompstation te Jutphaas van de WRK.

JAARVERSLAG RIWA 1972

De RIWA kon, ondanks alle toezeggingen en inspanningen, vorig jaar geen
enkele verbetering van de kwaliteit van
het Rijnwater constateren. Uit metingen blijkt, dat ook in 1972 de lozingen
met verontreinigende stoffen niet zijn
verminderd. Het Rijnwater is daardoor
te vergelijken met dat van 1971, dat
slechter was dan ooit tevoren. Omdat
ook de kwaliteit van het Maaswater nog
veel te wensen overlaat, maken de drinkwaterleidingbedrijven in Nederland zich
zorgen om de watervoorziening voor de
ongeveer zes miljoen mensen die voor
wat hun drinkwater betreft afhankelijk
zijn van de Rijn en de Maas. Niettemin
menen zij, dat een schone rivier haalbaar
en betaalbaar is.
In haar op 17 augustus verschenen jaarverslag meldt de rijncommissie waterleidingbedrijven, dat het chloridegehalte
van het Rijnwater op 28 maart van vorig
jaar een absoluut record van 368 mg per
liter bereikte. Het gemiddelde bedroeg
226 mg. De ministers van de Rijnoeverstaten stelden vorig jaar tijdens het topoverleg in Den Haag de maximaal toelaatbare belasting op 200 mg per liter.
De drinkwaterleidingbedrijven achten dit
zelfs nog te hoog.
Ook de verontreiniging met zware metalen en andere giftige en schadelijke stoffen nam niet af. De hoeveelheid zink,
die jaarlijks via de Rijn ons land binnenstroomt is zelfs toegenomen tot 12.500
ton. De vrachten chroom (3000 ton),
koper (2.500) en lood (2.000) zijn ongeveer hetzelfde gebleven. Er worden zo
concludeert de commissie, nog steeds
zeer veel zware metalen geloosd. Deze
zijn schadelijk voor het milieu. Via de
IJssel komen honderden tonnen zware
metalen in het IJsselmeer terecht. Deze
hopen zich vooral in de monding van de
IJssel op. De commissie acht het gevaar
niet denkbeeldig, dat deze metalen onverwacht vrijkomen. Juist nu de overheid

Zn

9
20

het meer als bron voor de drinkwatervoorziening heeft aangewezen, vormt
dit een gevaar voor het waterleidingbedrijf.
Er is een toeneming van de belasting
met organische stof van het Rijnwater
bij Lobith geconstateerd met 10 à 20
procent. Datzelfde percentage geldt voor
ammoniak en fosfaat. Het bevordert de
kans op een storende en schadelijke algenbloei. Het Rijnwater bevat een veelvoud van de hoeveelheden fenolen, die
door de wereldgezondheidsorganisatie
als norm voor oppervlaktewater wordt
voorgesteld.
In 1972 stroomde via de Rijn 25.000 ton
olie ons land binnen. Dit is minder dan
het jaar daarvoor. De Rijncommissie
meent, dat dit voor een groot gedeelte
te danken is aan de 5.380 ton afvaloliën
die de „gele vloot" in de Bondsrepubliek
Duitsland van de schippers ontvangt. De
Rijncommissie betreurt het, dat Nederland het voorbeeld van het buurland
niet volgt. Doordat ons land niet het
systeem van de ophaalboten hanteert, bestaat volgens de commissie het gevaar,
dat de schippers die in Duitsland aan
de afvaldienst gewend zijn, in Nederland
hun afvalolie in de rivier laten lopen.
Als gevolg van de koelwaterlozingen is
de temperatuur van het Rijnwater merkbaar toegenomen. De Rijn is daardoor
thermisch vrijwel maximaal belast.
Iedere uitbreiding hiervan raadt de commissie dan ook sterk af.
Ondanks de teleurstellende cijfers is de
Rijncommissie op grond van internationale afspraken en toezeggingen door
de overheid gematigd optimistisch omtrent mogelijk succes bij de bestrijding
van de verontreiniging van de Rijn.
Resultaten op korte termijn mogen volgens de commissie echter niet worden
verwacht.
De al vier jaar durende toeneming van
de slechte smaak van het Maaswater is

thans tot staan gekomen. De hoeveelheid stikstofverbindingen en de fosfaten
is vorig jaar in vergelijking met 1971 toegenomen. Hetzelfde geldt voor het
ammoniakgehalte. Ofschoon het fluoridegehalte een geringe daling onderging is
dit op sommige plaatsen onaanvaardbaar hoog.
Opvallend in het Maaswater is de stijging van het zinkgehalte van 20 microgram per liter in 1971 tot 58 vorig jaar.
De afvoer van dit metaal is toegenomen
van 400 tot 700 ton. De olieverontreiniging vormt evenals bij de Rijn een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van het
water.
De Rijncommissie is teleurgesteld over
de nog steeds toenemende fosfaatbelasting van de Maas, waarvoor Nederland
voor 40 procent verantwoordelijk is. De
verantwoordelijke instanties nemen volgens haar een te afwachtende houding
aan. Deze zouden een verlaging van het
fosfaatgehalte van de wasmiddelen moeten voorschrijven.
De commissie meent, dat een algehele
vernieuwing van de Maas slechts succes
kan hebben, als Frankrijk, België, Duitsland en Nederland tot een gelijktijdige
krachtiger aanpak komen. Nederland zal
in het overleg slechts serieus genomen
worden, als het zelf in eerste instantie
de eigen maatregelen neemt.

NEDERLANDSE DELEGATIE NAAR
TWEEDE RIJNCONFERENTIE
Nederland zal met twee ministers, een
staatssecretaris en een groep ambtenaren
vertegenwoordigd zijn op de tweede conferentie inzake de verontreiniging van de
Rijn, die waarschijnlijk 15 en 16 november in Bonn wordt gehouden, wanneer
niet, zoals in Bonn verluidt, de Fransen
er in zullen slagen de conferentie tot
volgend jaar uit te stellen. Naar
Bonn zouden gaan de ministers van
Verkeer en Waterstaat, van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en staatssecretaris Brinkhorst van Buitenlandse
Zaken.
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