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SAMENVATTING

Voor de Kader Richtlijn Marien (KRM) en OSPAR is monitoring en rapportage
van microplastics in marien sediment dringend nodig. De focus ligt daarbij op
microplastics in de grootterange 100 - 5000 µm. Het co-analyseren van
microplastics in de range 20 - 100 µm is wenselijk maar niet verplicht. Een
selectieve monstervoorbehandelings- en analysemethode is nodig om de
plastic en rubber deeltjes te kunnen scheiden van de niet-plastic deeltjes
(zand, slib en natuurlijke organische deeltjes). Andere belangrijke criteria zijn
een voldoende hoge recovery (bij voorkeur >80%) en zo min mogelijk blanco
microplastic contaminatie. In dit werkdocument worden de resultaten van de
ontwikkeling van een monstervoorbehandelingsmethode weergegeven.
Naast de monstervoorbehandeling is ook gekeken naar de monsteropslag en
homogenisatie. Voor monsteropslag van marien sediment worden minder
snel roestende RVS-containers aangeraden die gekoeld bewaard moeten
worden bij 4 ± 2 ºC voor maximaal 1 jaar. Voor homogeniseren zijn een
tuimelaar en cuproerder getest. Deze technieken werken niet goed voor
zowel slibrijk als zanderig materiaal. Met de hand homogeniseren levert de
beste resultaten op maar is wel contaminatiegevoelig. Het is daarom
essentieel dat het homogeniseren van monsters en deelbemonsteren in een
speciaal schoon microplastic laboratorium (met o.a. een laminaire flowkast)
wordt uitgevoerd.
De monstervoorbehandeling voor microplastics bevat vaak vier soorten
stappen: dichtheidsextractie, chemische digestie, zeven en filtratie. In het
onderzoek is voornamelijk gekeken naar de eerste drie stappen.
Bij een dichtheidsextractie wordt op basis van verschil in dichtheid een
scheiding verkregen tussen plastic deeltjes (met lagere dichtheid) en
zand/slib (deels met hogere dichtheid). Er zijn verschillende typen
extractoren getest. Met de Coppock-extractor wordt de laag met plastics
afgescheiden via een ball valve in het midden en is in dit onderzoek van PVC
gemaakt. De Coppock extractor geeft helaas te hoge blanco PVC waarden en
door de constructie blijven er makkelijk plastic deeltjes achter in de extractor.
Hierdoor is de Coppock-extractor niet geschikt gebleken. Bij de cilindrische
scheitrechter van glas treden deze problemen niet op indien het monster is
voorgezeefd over een 1 mm zeef om verstopping van de scheitrechterkraan
met grote deeltjes te voorkomen.
Er zijn diverse extractiezouten getest en geëvalueerd op basis van diverse
criteria. Hieruit blijkt dat natriumjodide en zinkchloride de beste analytische
prestaties geven en over het geheel het beste scoren als dichtheidszout.
Zinkchloride heeft als belangrijke nadeel dat het corrosief is en een
contaminatiebron kan zijn voor zinkanalyses op het lab. In de OSPAR
microplastic expert groep en in de literatuur blijkt natriumjodide steeds meer
te worden gebruikt. Daarom is natriumjodide gekozen voor verdere methodeontwikkeling. Een dichtheid van 1.5 g/mL wordt daarbij aanbevolen (conform
de concept OSPAR CEMP guidelines) waarmee voldoende microplastics
worden geëxtraheerd zonder teveel co-extractie van slib en organisch
materiaal.
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Een chemische digestie is nodig voor het verwijderen van organisch materiaal
uit het dichtheidsextract. Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat
natriumhypochloriet organisch materiaal het beste verwijdert zonder
aantasting van de plastics zelf. Ook een combinatie met kaliumhydroxide
wordt veel gebruikt, met name voor vetrijke biota. De experimenten in dit
project laten zien dat met natriumhypochloriet en kaliumhydroxide visueel
beduidend meer organisch materiaal verwijderd kan worden dan met het
veelgebruikte waterstofperoxide. Bij de chemische digestie vóór de
dichtheidsextractie is een extra zeef- en spoelstap nodig om reactie tussen
natriumhypochloriet en natriumjodide te voorkomen.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van zeven met verschillende
maaswijdtes. Bij zeven met een maaswijdte van >500 µm om grove deeltjes
te verwijderen treden geen problemen op in een scheitrechter en spoelen de
kleinere deeltjes makkelijk door. Bij de zeef met maaswijdte van 63 µm, o.a.
nodig om sediment tussentijds te spoelen, treden er een aantal praktische
complicaties op. Bij zeven vóór de dichtheidsextractie slaat de zeef snel dicht,
vooral bij slibrijke monsters, waardoor de zeefstap lang duurt en er veel kans
is op verlies van microplastics. Ook het overspoelen vanaf de zeef naar een
filter of dichtheidsextractor is een potentiële bron van verlies van
microplastics. Verder zijn er indicaties dat zeven microplastics in enige mate
kan fragmenteren, waardoor er vermoedelijk verliezen van microplastics
>100 µm kan optreden. Het gebruik van zeven moet daarom worden
geminimaliseerd.
Op twee momenten tijdens de methode-ontwikkeling zijn testextracten door
de WUR gemeten met FTIR om te controleren of de clean-up voldoende is.
Belangrijkste verschillen tussen de twee methoden zijn chemische digestie
vóór of ná dichtheidsextractie en gebruik van andere type extractoren.
Opvallend is dat bij beide methoden de recovery van microplastics >100 µm
laag lijkt te zijn in vergelijking met eerder gevonden resultaten van het KWRlaboratorium op de geteste locaties (Bauerlein, 2021), wat een aanwijzing is
voor verliezen en/of onvoldoende extractie-rendement van microplastics.
Verder is voor de locatie Noordwijk 2 het gevonden microplastic gehalte
vergelijkbaar met het blanco-gehalte, wat ook een blanco-probleem
aanduidt. De recovery-experimenten met een polyethyleen referentiemateriaal (200 µm deeltjes) laten zien dat de recovery vergelijkbaar is met
het voorgaande onderzoek van KWR met een gemiddelde van 60% (5070%).
De volgorde van de dichtheidsextractie en chemische digestie en eventuele
spoel- of zeefstappen is nog niet duidelijk geworden omdat de geteste
methoden een lage recovery van microplastics uit monsters lijken te hebben.
De conclusie van dit project is dat op basis van de uitgevoerde experimenten
nog geen betrouwbare RWS-monstervoorbehandelingsmethode voor
microplastics in marien sediment is gerealiseerd. Belangrijkste struikelblok is
de geringe hoeveelheid plastics die overblijft na de monstervoorbehandeling,
vermoedelijk door verliezen van plastics tijdens de verschillende stappen. Het
vereenvoudigen van de voorbehandeling door zeefstappen te elimineren kan
hierbij helpen en het beperken van de verliezen door meer na te spoelen.
De bemonstering van microplastics is in 2021 in samenwerking van CIV met
WVL al wel georganiseerd. Momenteel wordt de microplastic blanco
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contaminatie in de bemonsteringsfase tot een minimum beperkt en gaan CIVbemonsteraars veldblanco’s meenemen voor verificatie van de contaminatie
tijdens de bemonstering.
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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding
Binnen OSPAR en voor KRM wordt gewerkt aan harmonisatie van de analyse
van microplastics in marien sediment. Enkele randvoorwaarden vastgesteld
door de EU en OSPAR zijn:
 Ondergrens voor de microplastics en microrubbers is 100 µm (OSPAR,
EU TGML), bovengrens 5 mm
 Focus op aantallen microplastics en microrubbers per kg droog
sediment, lengte/breedte-informatie en identificatie van type plastic
is wenselijk (EC, 2017)
 Massa-data zijn ook gewenst door de KRM maar secundair (TGML,
2021)
De gekozen locaties moeten primair de KRM-gebieden in kust en zee
beoordelen, en secundair een koppeling met bronnen/rivierinvoeren van
microplastics mogelijk maken.
Binnen Nederland is in 2017 een start gemaakt met het verkennen van de
mogelijke methoden om microplastics en ook rubbers in marien sediment te
meten. Hierbij was de methode ontwikkeld binnen het TRAMP-project als
startpunt gekozen (Mintenig et al. 2020). Sedimenten bemonsterd in 2017
afkomstig van twee Nederlandse kustlocaties (Noordwijk 2, Kornwerderzand)
en twee estuaria (Vlissingen, Bocht van Watum) zijn door KWR volgens het
TRAMP-protocol opgewerkt en gemeten op aanwezigheid van microplastics.
Elke locatie is in triplo bemonsterd en gemeten en de resultaten tonen
redelijk grote spreidingen. Daarnaast is de methode voor het verwijderen van
de niet-plastic deeltjes redelijk bewerkelijk met veel contaminatiegevoelige
stappen. De resultaten van het eerste KWR-onderzoek zijn gerapporteerd
(Bauerlein et al., 2020).
Om tot een goede monitoringmethode te komen zijn vanaf 2019
verschillende discussiemomenten geweest tussen Rijkswaterstaat, KWR en
buitenlandse instellingen waarbij de verschillende voorbewerkingsstappen
onder de loep zijn genomen. Drie stappen zijn daarin cruciaal en worden in
de literatuur op verschillende manieren uitgevoerd en in wisselende
volgordes. Belangrijk is dat de niet-plastic deeltjes van de plastics en rubbers
gescheiden kunnen worden. De drie stappen (in willekeurige volgorde) zijn:
1) Dichtheidsextractie voor verwijderen bulk aan minerale delen
2) Chemische digestie voor verwijderen organisch materiaal
3) Zeven om bulk aan slib kwijt te raken en zeer grove deeltjes
Deze stappen zijn in deze studie onderzocht om tot een optimale
voorbewerking voor de analyse van microplastics in marien sediment te
komen.

1.2

Doelen en eisen
Doel 1: het ontwikkelen van een selectieve, effectieve en praktisch goed
uitvoerbare monstervoorbehandelingsmethode voor microplastics en
microrubbers in marien sediment.
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Doel 2: het ontwikkelen van een methode die zoveel mogelijk is
geharmoniseerd met gangbare OSPAR en EU methoden en richtlijnen.
De volgende eisen worden onder andere gesteld aan de methode (Van Loon,
2022):
 Gemiddelde recovery >80%
 Relatief lage blanco-waarden
 Relatief eenvoudige en praktisch goed uitvoerbare methode
 Methode moet toepasbaar zijn op zowel slibrijke als zanderige
mariene sedimenten
 Omdat de digestie tijd kan kosten, is er geen eis gesteld aan de
tijdsduur van de totale opwerking
 Aan de herhaalbaarheid van de analyse wordt vooralsnog geen eis
gesteld (feitelijke variatie nog niet goed bekend).
1.3

Leeswijzer
In de hierop volgende hoofdstukken worden de resultaten weergegeven van
de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. Hierbij worden
deelaspecten van de methode nader beschouwd en wordt gekeken naar de
meest logische opbouw van de monstervoorbehandeling. Op twee momenten
in het onderzoek is de tot dan toe optimale methode getest door middel van
FTIR-metingen
bij
de
WUR.
Naast
de
ontwikkeling
van
de
monstervoorbehandeling is ook gekeken naar de stappen ervoor: opslag en
homogenisatie van de sedimentmonsters. De volgende hoofdstukverdeling
wordt gehanteerd:
H2: Monsteropslag en homogenisatie sediment
H3: Startmethode monstervoorbehandeling van Universiteit Hamburg (CEN)
H4: Optimalisatie dichtheidsextractie
4.1: Optimalisatie zouten
4.2: Optimalisatie extractie-glaswerk/apparaat
4.3: Optimalisatie bezinktijd
H5: Optimalisatie chemische digestie
H6: Optimalisatie zeefstappen
H7: Test ontwerp RWS-extractie methode met FT-IR
H8: Conclusies en aanbevelingen
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2

MONSTEROPSLAG EN HOMOGENISATIE SEDIMENT

2.1

Inleiding
De mariene sedimenten worden in het veld bemonsterd via een box-corer of
middels een schep vanaf droogvallende platen. Voor de uitvoering van de
bemonstering zijn protocollen opgesteld (RWSV 913.00.W100 en RWSV
913.W101). Na monstername worden de sedimenten opgeslagen in
contaminatievrij materiaal. Voor de monstervoorbehandeling is vervolgens
een deelmonster van circa 100 gram nat materiaal nodig. Om een goed
deelmonster te verkrijgen, is homogeniseren van het sediment een
belangrijke maar ook lastige stap. In de onderzoeksperiode zijn verschillende
aspecten van monsteropslag en homogeniseren bekeken om te komen tot
een werkbare methode.
Doel: Opstellen werkbare methode voor monster opslag en homogenisatie
van sedimenten met beperking van contaminatie en benodigde stappen.

2.2

2.3
2.3.1

Methoden
Voor de opslag van marien sediment zijn verschillende materialen
beschikbaar. Belangrijk is dat het materiaal niet van plastic is en dat het
makkelijk in het veld mee te nemen is. In dit onderzoek zijn verschillende
materialen getest.
Voor het homogeniseren is het belangrijk dat contaminatievrij gewerkt kan
worden en dat zowel slibrijk als zanderig materiaal homogeen verdeeld kan
worden. Voor het homogeniseren zijn verschillende methoden getest:
- Tuimelaar
- Cuproerder
- Handmatig
De resultaten worden in de volgende paragraaf besproken.
Resultaten en discussie
Monsteropslag
In het veld is het belangrijk om te werken met stevig materiaal waar het
sediment makkelijk in geschept kan worden (grote opening). Hiervoor zijn
grote blikken containers in gebruik genomen. Deze blikken containers met
inhoud van 10 liter blijken echter al vrij snel te roesten waardoor er
roestdeeltjes in het sediment terecht komen. Het zeewater tast het materiaal
makkelijk aan. Hierop zijn RVS-containers besteld met een kleiner volume.
Grote voordelen van de RVS-containers zijn dat het sediment hierin
makkelijker te homogeniseren is (kleiner volume maar nog wel voldoende
voor microplastic onderzoek), minder roest en beter afsluit (deksel valt om
de pot heen).
De RVS-containers met inhoud van ongeveer 2 liter zijn na 1 jaar in de
koeling (4 ± 2 ºC) bijna roestvrij en dus zeer geschikt voor verdere
bewerking. Het heeft dan wel de voorkeur om binnen 1 jaar het sediment te
gaan homogeniseren voor het bereiden van een deelmonster voor opwerking
en analyse van microplastics. Een ander aandachtspunt voor het snel
verwerken van de sedimenten is dat bij oudere sedimenten (>1 jaar) met
veel slib een ontmenging ontstaat. Dit kan het homogeniseren en verder
verdelen van het monster moeilijker maken.
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De temperatuur waarbij het sediment wordt opgeslagen is standaard 4 ± 2
ºC. In 2021 zijn de sedimenten tijdelijk in de vriezer gezet om de ontmenging
tegen te gaan maar invriezen kan ook weer negatieve effecten hebben op de
plastics vooral bij het laten invriezen en ontdooien. Plastics kunnen daarbij
mogelijk breken. Als bewaartemperatuur wordt daarom 4 ± 2 ºC
aangehouden.
2.3.2

Homogeniseren sediment
Voor het homogeniseren is een aantal technieken geprobeerd die deels al
aanwezig waren op het lab en in het verleden goede resultaten gaf. Een
belangrijk aandachtspunt bij het homogeniseren voor microplastics is dat het
nog niet helemaal duidelijk is of plastics op dezelfde manier homogeen
verdeeld kunnen worden als sediment. Voor de testen is daar in eerste
instantie wel van uitgegaan.

2.3.2.1

Tuimelaar
Op figuur 2.1 is de tuimelaar te zien zoals aanwezig bij Rijkswaterstaat. In
het verleden is de tuimelaar ingezet bij het homogeniseren van grote
hoeveelheden sediment voor verschillende onderzoeken. Met de tuimelaar
wordt het hele sediment gehomogeniseerd door meerdere blikken containers
er in te plaatsen en rond te laten draaien. De snelheid van het ronddraaien
kan ingesteld worden.

Figuur 2.1: Geteste tuimelaar voor homogeniseren sediment
De tuimelaar is geschikt voor een bepaald formaat blikken. De geteste
blikken containers van 10 liter bleven niet heel goed in de tuimelaar zitten
waardoor de blikken makkelijk los konden schieten. Het mengen van plastic
was tevens getest door aan een aantal blikken gekleurde plastic deeltjes (2.5
mm, gekocht bij een hobbywinkel) toe te voegen. Na een tijdje ronddraaien
werd de inhoud van het blik op een plaat geschept om te kijken of de plastic
deeltjes goed verdeeld waren. De plastic deeltjes zijn niet meer geclusterd
en komen goed verspreid in het sediment voor. Wat wel opvalt, is dat bij een
slibrijk monster het slib nog duidelijk geclusterd in het monster zit. Kleine
deeltjes worden dus niet goed gemengd met de tuimelaar. De tuimelaar is
dus vooral geschikt voor zanderig materiaal.
2.3.2.2

Cuproerder
Na de tuimelaar is gekeken naar de cuproerder. Figuur 2.2 geeft een
voorbeeld van een dergelijke opstelling. Met de cuproerder wordt het
sediment in beweging gebracht zonder het sediment te beschadigen. Een
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belangrijk aandachtspunt met de cuproerder is dat het mechanisme het beste
werkt als er water wordt toegevoegd omdat het anders het sediment schuurt.
Voor zowel een slibrijk als een zanderig monster is gekeken hoe de
cuproerder werkt.
De cuproerder werkt goed met slibrijk sediment. Bij een hoge toerental wordt
het sediment goed gemengd en ontstaat er een homogeen, zeer troebel
papje. Met zanderig sediment treden er echter problemen op zoals ook in
figuur 2.3 te zien is. De cuproerder kan het zwaardere zand bijna niet in
beweging krijgen. Bij een zeer hoog toerental komt het in beweging maar
zodra de cuproerder uit wordt gezet, slaat het zand meteen neer. Het is
daardoor niet mogelijk om een goed deelmonster uit het bekerglas te halen.

Figuur 2.2: Voorbeeld cuproerder

Figuur 2.3: zanderig monster
wordt gemengd met de
cuproerder

De cuproerder werkt dus goed met slibrijke monsters maar niet met
zanderige monsters. Het is daarmee moeilijk om een instrument te vinden
die voor zowel zand als slib geschikt voor het homogeniseren. Er is daarop
besloten om verder te gaan met de hand.
2.3.2.3

Handmatig homogeniseren
Bij het handmatig homogeniseren is geprobeerd zoveel mogelijk te
homogeniseren in de RVS-container zelf waarna een deelmonster in een
glazen pot wordt overgebracht. Ook bij het handmatig homogeniseren moet
onderscheid gemaakt worden tussen slibrijk en zanderig. Een slibrijk monster
kan met een grote RVS-lepel in de RVS-container goed geroerd worden
waarbij al het materiaal in beweging komt. Bij een zanderig monster lukt dat
niet omdat vooral het materiaal in de hoeken blijft zitten. Daarop werd
besloten het sediment op een plaat over te scheppen en uit verschillende
hoeken een steekmonster te nemen om het zo homogeen mogelijk over te
brengen. Met deze methode lukt het om zowel zand als slib goed te
homogeniseren maar is wel arbeidsintensief.

2.3.3

Contaminatievrij werken
Voor zowel bemonstering als monsteropslag als homogeniseren is
contaminatievrij werken van groot belang omdat plastics overal aanwezig
zijn. Inzichten van de afgelopen twee jaar laat zien dat het reduceren van
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het aantal benodigde stappen daarin essentieel, naast het meenemen van
representatieve blanco’s uit het veld. Daarmee kan gecontroleerd worden wat
er zoal uit de omgeving kan komen bij bemonstering en homogenisatie. Voor
verdere beperkingen van contaminatie is werken in een laminaire flowkast
bij homogeniseren en vervolgstappen belangrijk.
2.4

Conclusies
Voor de opslag van sediment zijn de iets duurdere RVS-containers van
ongeveer 2 liter geschikt. Het sediment wordt bewaard in de koeling (4 ± 2
ºC) en om ontmenging van het sediment te voorkomen, is het belangrijk dat
het sediment zo snel mogelijk (< 1 jaar) gehomogeniseerd en verdeeld
wordt.
Voor het homogeniseren zijn de tuimelaar, cuproerder en met de hand
getest. De tuimelaar blijkt vooral geschikt voor zanderige monsters terwijl de
cuproerder meer geschikt is voor slibrijk sediment. Met de hand
homogeniseren werkt wel het beste maar voor zanderig sediment is een extra
handeling nodig. Het overbrengen op een plaat en het nemen van een
deelmonster bij zanderige monsters is een extra bron van contaminatie.
Om contaminatie tijdens het bemonsteren, opslag en homogeniseren in de
gaten te houden, is het meenemen van een veldblanco essentieel. Deze
blanco omvat een extra RVS-container waar zich een laagje water in bevindt
en wat tijdens de sediment bemonstering open wordt gezet om contaminatie
uit de omgeving op te vangen. Een ander belangrijk punt voor het reduceren
van contaminatie is het werken in een laminaire flowkast.
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3

TEST EXTRACTIEMETHODE UNIVERSITEIT HAMBURG (CEN)

3.1

Inleiding
De methode van Universiteit Hamburg (Fischer, 2019) is als startpunt
genomen omdat in deze methode alle belangrijke stappen voorbijkomen in
een volgorde die goed werkbaar leek. Dit experiment is een goed
uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de voorbewerking.
Aanvullend wordt één stap van de opwerking nader bekeken omdat hier in
de literatuur niets over te vinden is. Dit gaat om de reactie van het sediment
met waterstofperoxide waarbij gecontroleerd wordt of de temperatuur niet te
hoog wordt.
Doelen: 1) Ervaring opdoen met de voorbewerking van marien sediment voor
microplastic analyse; 2) werkbaarheid protocol Universiteit Hamburg testen;
3) inzicht verkrijgen in temperatuurverloop reactie met waterstofperoxide

3.2

Methoden
De volgende stappen van de methode van Universiteit Hamburg zijn
overgenomen:
1. 75 gram sediment voor 7 dagen laten reageren met 80 ml 10%
waterstofperoxide. Indien nodig na 3-4 dagen nog een hoeveelheid
(50 ml) peroxide toevoegen.
2. Sediment overbrengen op 100 µm zeef en waterstofperoxide
uitspoelen.
3. Sediment wordt overgebracht naar een dichtheidsextractor van glas
(zie bijlage 1) die speciaal voor RWS is nagemaakt. Bij voorkeur wordt
dit overgebracht met het dichtheidsextractiemiddel. In dit experiment
is gekozen voor zinkchloride met een dichtheid van 1.6 g/mL.
4. De extractor wordt tot 500 ml gevuld met zinkchloride en goed
geschud (minimaal 12 keer over de kop). De extractor wordt
vervolgens teruggezet in de houder.
5. Na 10 minuten wordt de eerste 250 ml voorzichtig via de kraan
afgevoerd. Dit bevat niet-plastic deeltjes. De tweede 250 ml opvangen
in een ander bekerglas om dit vervolgens te filtreren.
In onderstaande punten wijkt de uitgevoerde werkwijze van dit experiment
af van het protocol van de Universiteit Hamburg:
 Gebruik van zinkchloride in plaats van natriumpolytungstaat voor
dichtheidsextractie omdat zinkchloride voorradig was.
 Gebruik van 100 µm zeef ipv 20 µm zeef vanwege gewenste
ondergrens microplastics in marien sediment.
 Geen reactiestap met natriumhypochloriet na waterstofperoxidestap
omdat verwacht wordt dat peroxide stap voldoende zou moeten zijn
om organisch materiaal te verwijderen in mariene sedimenten.
 Dichtheidsextractie wordt éénmaal uitgevoerd in plaats van driemaal.
 Voor de filtratie wordt een ander type filter gebruikt waarmee de op
het filter liggende deeltjes te zien zijn onder een microscoop.
Om de grootste variaties in locaties en samenstelling mee te kunnen nemen,
wordt in dit experiment gebruik gemaakt van sediment van de locatie
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Noordwijk 2 (veel zand, weinig organisch materiaal) en Kornwerderzand (veel
slib en redelijk veel organisch materiaal).
Het effect van de voorbewerking wordt visueel beoordeeld via foto’s en onder
de microscoop omdat er geen FTIR beschikbaar is om de overgebleven
deeltjes direct te meten.
3.3

Resultaten en discussie

3.3.1

Temperatuurverloop bij reactie met waterstofperoxide
De methode wordt getest met twee sedimentmonsters afkomstig van
Kornwerderzand (slibrijk) en Noordwijk 2 (zanderig) bemonsterd in 2019.
Vanwege de mogelijk heftige reactie met waterstofperoxide worden de
sedimentmonsters in hoge glazen potten afgewogen. Van beide locaties is
ongeveer 75 gram gehomogeniseerd sediment in de pot gedaan.
Om te registreren of bij het toevoegen van de peroxide de temperatuur ook
omhoog gaat, wordt van beide sedimentmonsters de temperatuur
bijgehouden. Elk uur wordt een hoeveelheid van 10 ml 10%
waterstofperoxide toegevoegd. De temperatuurverloop wordt in tabel 3.1
weergegeven.
Tabel 3.1: Verloop van de temperatuur na toevoeging van 8 keer 10 ml 10%
peroxide met tussenpozen van 1 uur
Stap

Kornwerderzand

Noordwijk 2

toevoeging

Starttemperatuur

T na toevoeging

Starttemperatuur

peroxide

(°C)

(°C)

(°C)

(°C)

1

17.5

26-27

17.5

26-27

2

19.5

22-23

19.5

22-23

3

20.5

21-22

20.5

21-22

4

21.5

21.5

21.0

21.0

5

22

21

21.5

20.5

6

22.3

21.5

21.7

20.8

7

21.7

21.7

21.6

21.1

8

21.6

21.6

21.6

21.6

T na toevoeging

Om het effect van de toevoeging van waterstofperoxide te kunnen
beoordelen, is vóór elke toevoeging de temperatuur ook gemeten
(starttemperatuur). De starttemperatuur ligt in het begin nog wat lager
omdat de sedimentmonsters een uur voor de test uit de koeling waren
gehaald en nog niet helemaal op kamertemperatuur waren.
De temperatuurstijging is in de eerste stap het hoogste. Dit is ook visueel te
zien want bij beide locaties is de reactie bij de eerste stap het heftigst met
bruisen en redelijk veel bellen. De temperatuur komt echter nooit boven de
27 °C uit dus weinig kans op vervorming van de plastic deeltjes. De
temperatuur neemt geleidelijk toe na toevoegen van de peroxide. Pas na 510 minuten wordt de hoogste temperatuur bereikt. Hierna loopt de
temperatuur geleidelijk aan terug.
Het monster van locatie Noordwijk 2 laat vooral bij de eerste toevoeging veel
bellen zien. Daarna is er wel gesis te horen als peroxide wordt toegevoegd
en zijn er nog wel wat kleine luchtbellen in de oplossing maar het
vloeistofniveau blijft laag. Bij Kornwerderzand (slibrijk) is meteen veel reactie
te zien. Ook hier is de reactie het meest heftig bij de eerste toevoeging maar
hier neemt het vloeistofniveau wel toe na elke toevoeging. De luchtbellen die
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in het sediment komen, drukken het materiaal omhoog. In figuur 3.1 is dit
verschil tussen Kornwerderzand en Noordwijk 2 duidelijk te zien.
De volgende dag is het vloeistofniveau van Kornwerderzand zelfs zo hoog dat
de hele pot is bedekt met sediment. Er is nog weinig reactie (bubbels/bellen)
te zien.

Figuur 3.1: Verschil in reactie met 10% waterstofperoxide 1 dag na 8 x 10
ml toevoegen voor locaties Kornwerderzand (links, veel reactie) en Noordwijk
2 (rechts, weinig reactie).
Na 4 dagen is gekeken of een tweede portie aan peroxide nodig is voor
verdere reactie en dus verwijdering van organisch materiaal. Aan beide
sedimentmonsters werd 10 ml 10% waterstofperoxide toegevoegd. Bij
Noordwijk 2 is er weinig reactie te zien, bij Kornwerderzand treedt nog wel
een reactie op met lichte bubbels en bellen. Later op de dag is nog meer
peroxide toegevoegd (tot nogmaals een totaal van 80 ml) maar de reactie is
niet meer heftig. Het sediment van Kornwerderzand komt niet steeds hoger
in de glazen pot dus er zijn nog maar weinig bellen. De reactie lijkt aardig
compleet.
3.3.2

Opvallende punten tijdens de opwerking
Na de reactie met waterstofperoxide is de methode vervolgd met de stappen
genoemd in paragraaf 3.2. Hieronder een aantal punten die zijn opgevallen:


Grote hoeveelheid sediment moeilijk te zeven: na de reactie met
waterstofperoxide
wordt
het
overgebleven
sediment
van
Kornwerderzand en Noordwijk 2 overgebracht op een zeef met een
maaswijdte van 100 µm. Op de zeef is vervolgens gravimetrisch
vastgesteld hoeveel materiaal er tijdens de behandeling met peroxide
is verwijderd en dit bedraagt minder dan 1%. Het zeven van slibrijk
materiaal levert problemen op doordat de mazen van de zeef
dichtraken door de samengeklonterde slibdeeltjes. Het materiaal moet
in beweging blijven (schudden) om dit te voorkomen. De kans op
verlies is bij deze stap groot.
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Kraan dichtheidsextractor loopt vast: na het zeven wordt het
materiaal overgebracht in de dichtheidsextractor. Om ervoor te
zorgen dat alle deeltjes kwantitatief worden overgebracht is veel
vloeistof nodig. Bij de dichtheidsextractie is duidelijk beweging van de
deeltjes te zien na goed schudden. Het sediment van Noordwijk 2
(zanderig) zit echter verstopt in het kraantje van de extractor. Er zijn
te veel grote deeltjes en schelpstukjes aanwezig (zie ook figuur 3.2).
Bij het slibrijke monster Kornwerderzand treedt dit probleem niet op.
Een ander nadeel van de glazen extractor is dat de glazen kraan al
vrij snel niet meer soepel draait. Het insmeren met smeermiddel is
niet wenselijk omdat dit een bron van plastics kan zijn.

Figuur 3.2: Kraan van de dichtheidsextractor is verstopt geraakt met
sediment van Noordwijk 2 door aanwezigheid van grof materiaal (>1 mm).


Filter slaat snel dicht: Het resterende materiaal van de
dichtheidsextractie wordt op een filter gespoeld. In eerste instantie
zou gebruik worden gemaakt van glasvezelfilters met een poriegrootte
van ongeveer 1 µm. Met dit type filter stroomt het overgebleven
materiaal niet goed door waardoor de filtratie heel lang duurt. Filters
waar de poriën er in “gedrukt” zijn, stromen veel makkelijker door
dan filters waarvan de poriën worden gevormd door laagjes materiaal
als een wollen trui. Daarom is gezocht naar een filter met een grotere
poriegrootte en waarvan de poriën er in “gedrukt” zijn. Nylonfilters
met een poriegrootte van 20 µm bleken hiervoor het beste te werken.
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RWS INFORMATIE

Figuur
3.3:
Overgebleven
materiaal
Noordwijk
2
na
chemische digestie, zeven over
100 µm en dichtheidsextractie van
75 gram nat sediment.

Figuur
3.4:
Overgebleven
materiaal
Kornwerderzand
na
chemische digestie, zeven over
100 µm en dichtheidsextractie van
75 gram nat sediment (haartje is
afkomstig van kwastje).

Op figuur 3.3 en 3.4 is te zien hoeveel materiaal na de dichtheidsscheiding
nog overblijft. Vooral bij locatie Kornwerderzand zijn nog veel deeltjes te
zien, waarvan verschillende deeltjes ook glimmen. Onder de microscoop is
vervolgens bekeken waar de resterende deeltjes uit bestaan.

Figuur 3.5: Extract sediment
Kornwerderzand, op filter
4x vergroot
10x

Figuur 3.6: Vermoedelijk diato- Figuur 3.7: Vermoedelijk
meeën extract Kornwerderzand,plantenrest extract Kornop filter 10x vergroot
werderzand, op filter

Figuren 3.5 t/m 3.7 geven een paar voorbeelden van het overgebleven
materiaal van Kornwerderzand. Op het filter worden verschillende type
deeltjes gezien waaronder mineralen, dierlijk materiaal, eencellige algen
(diatomeeën) en plantenresten. Plastics zijn niet duidelijk te herkennen
tussen de grote hoeveelheid niet-plastic deeltjes. Dit geeft aan dat de
voorbewerking nog niet optimaal is.
3.4

Conclusies
Dit eerste, verkennende experiment heeft de volgende inzichten gegeven:








Toevoegen van kleine volumes 10% H2O2 aan de sedimenten zorgt
voor een minimale verhoging van de temperatuur in het sediment
maar ook een geringe verwijdering van organisch materiaal.
Met de dichtheidsextractie of het zeven over 100 µm wordt het meeste
materiaal verwijderd omdat het grootste deel van de niet-plastic
deeltjes van minerale oorsprong is.
De dichtheidsextractie levert voor het zeer zanderige Noordwijk 2
problemen op omdat de kraan van de extractor verstopt raakt bij
gebruik van de glazen extractor zoals in bijlage 1 weergegeven.
Met de geteste voorbewerking lijken nog redelijk veel niet-plastic
deeltjes
mee
te
komen.
Verdere
optimalisatie
van
de
dichtheidsextractie, zeefstappen en chemische digestie is nodig.
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4

OPTIMALISATIE DICHTHEIDSEXTRACTIE

4.1

Inleiding
In het startexperiment, besproken in hoofdstuk 3, wordt gebruik gemaakt
van een zinkchloride-oplossing met dichtheid van 1.6 g/mL en wordt de
extractie gedaan in een custom made glazen extractor met glazen kraan. De
extractie is nog niet optimaal met deze opstelling. Er worden nog te veel nietplastic deeltjes mee geëxtraheerd en de glazen kraan raakt makkelijk
verstopt.
In de literatuur zijn verschillende methoden te vinden om de
dichtheidsextractie uit te voeren. De belangrijkste variabelen:
 Dichtheid van het zout: Voor de dichtheid moet een balans gevonden
worden tussen zoveel mogelijk plastics extraheren en zo min mogelijk
mee-extraheren van de matrix. In bijlage 2 is een overzicht te vinden
van de dichtheid van de meest voorkomende plastics. Bij een
dichtheid van 1.4-1.5 g/mL worden alle plastics geëxtraheerd en
wordt alleen PTFE gemist. Daarom wordt in de verdere
methodeontwikkeling met deze dichtheid gewerkt.
 Type zout: Om de dichtheidsextractie uit te kunnen voeren, is een
zout nodig die tot een hoge concentratie kan oplossen in water. De
meest gebruikte zouten zijn natriumchloride en zinkchloride.
Zinkchloride wordt veel gebruikt vanwege de lage aankoopkosten
maar is daarnaast wel zeer belastend voor het milieu. Natriumchloride
is nog goedkoper maar kan maar tot een dichtheid van 1.2 g/mL
opgelost worden waardoor enkele zwaardere soorten plastics worden
gemist. In dit onderzoek zijn enkele veel gebruikte zouten die opgelost
kunnen worden tot een dichtheid van minimaal 1.4 g/mL op een aantal
punten vergeleken om te beoordelen welk zout het meest geschikt is
voor verder onderzoek. Dit is in paragraaf 4.3.1 uitgewerkt.
 Type extractor: Voor de extractie is het belangrijk dat de plastic en
niet-plastic deeltjes gescheiden kunnen worden op basis van
dichtheid. Bij de extractor van hoofdstuk 3 bevindt de kraan zich
onderaan de extractor waardoor eerst de niet-plastic deeltjes spoelen
en daarna de plastic deeltjes worden opgevangen. Bij een tweede type
extractor zit een grote afsluitkraan (ball valve) in het midden die
gesloten kan worden nadat de extractie klaar is. Vervolgens wordt het
bovenstaande vloeistof met plastic deeltjes overgespoeld op een zeef
of een filter. Deze extractor is vrij makkelijk na te maken vanuit het
artikel van Coppock et al. (2017). Een derde type extractor wordt
omschreven in Karlsson et al. (2017) en maakt gebruik van een
custom opstelling waarbij de plastics in het supernatant naar boven
worden gedrukt via een peristaltische pomp. Het supernatant wordt
dan opgevangen op een filter. Deze opstelling is niet getest vanwege
de complexiteit door de vele onderdelen in de opstelling en de
toepasbaarheid voor een kleine hoeveelheid sediment (<50 gram).
Een vierde mogelijkheid is het gebruik van een centrifuge (bv. Bakir,
2022; Bronzo et al., 2021; Grause et al., 2022; Nguyen et al., 2019)
maar deze methode is ook beperkt tot kleine hoeveelheden sediment.
 Bezinktijd: De bezinktijd is de tijd waarin de echte dichtheidsextractie
plaatsvindt nadat de deeltjes goed geschud of gemengd zijn met het
dichtheidszout. In het experiment van hoofdstuk 3 wordt een
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bezinktijd van 10 minuten aangehouden en deze tijd lijkt te kort.
Zolang er nog steeds deeltjes in beweging zijn in de vloeistof is de
extractie nog niet compleet. De kans is dan groot dat er meer nietplastic deeltjes mee geëxtraheerd worden. In paragraaf 4.3.3 wordt
hier een toelichting op gegeven.
Doel: 1) optimaliseren van het zout voor dichtheidsextractie; 2)
optimaliseren van het type extractor; 3) optimaliseren van de bezinktijd.
4.2

Methoden
Voor de dichtheidsextractie zijn de onderzoeken opgedeeld in drie
onderwerpen. Voor elk onderwerp staat in deze paragraaf omschreven hoe
de onderzoeken zijn uitgevoerd.

4.2.1

Aanpak optimalisatie zouten voor dichtheidsextractie
Voor de dichtheidsextractie zijn verschillende zouten mogelijk. Het meeste
gebruikte zout is natriumchloride: zeer goedkoop, makkelijk verkrijgbaar en
niet toxisch. Een probleem is dat met dit zout geen dichtheid hoger dan 1.2
g/mL bereid kan worden vanwege oververzadiging: het zout lost niet meer
op. In dit onderzoek is een vergelijking gedaan van geschikte zouten met een
dichtheid van minimaal 1.5 g/mL. Onderstaande zouten komen het vaakste
voor in de literatuur:
 Zinkchloride (ZnCl 2)
 Natriumjodide (NaI)
 Calciumchloride (CaCl2)
 Natriumpolytungstaat (3 Na2WO4•9WO3•H2O)
Voor natriumpolytungstaat is er voor gekozen om twee varianten uit te
testen. De ene variant moet nog opgelost worden (poedervorm), de andere
variant is al een oplossing met dichtheid van 1.6 g/mL.
Voor de bereiding van de zouten wordt er voor gekozen om een dichtheid van
1.6 g/mL te maken zodat dit beter te vergelijken is met de kant-en-klare
oplossing van de natriumpolytungstaat. In tabel 4.1 wordt weergegeven
hoeveel gram zout nodig is om 1 liter vloeistof te maken (dus aanvullen tot
1 liter met milli-Q water). Voor calciumchloride kan een maximum van 1.5
g/mL gehaald worden vanwege oververzadiging.
Tabel 4.1: Overzicht zouten voor dichtheidsextractie en benodigde
hoeveelheid van het zout om dichtheid van 1.6 g/mL te bereiken
Stof

Dichtheid stof (g/mL) bij

Toe te voegen aan water

kamertemperatuur

om tot 1 liter vloeistof te
komen (g)

Zinkchloride

2.91

Natriumjodide

3.67

920
820

Calciumchloride

2.15

1120 (930 g voor 1.5 g/mL)

Natriumpolytungstaat

5.47

740

Bovenstaande hoeveelheden zijn gebaseerd op de theoretische berekening.
De dichtheid zal ook nog gecontroleerd worden via een areometer.
In de vergelijking, uitgewerkt in paragraaf 4.3.1, wordt naar onderstaande
criteria gekeken:
 Kosten
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Milieubelasting en veiligheid
Bereiding (hoe makkelijk is de oplossing te bereiden)
Analytische prestaties als dichtheidsextractiezout
Overige nadelen (heeft het zout nog andere nadelige effecten die niet
bij de eerste punten zijn bekeken)
Bij elk onderdeel worden punten gegeven. Onderdelen 1, 2 en deels 5 zijn
theoretisch te benaderen. Voor onderdelen 3 en 4 zijn praktische resultaten
nodig.





4.2.2

Optimalisatie dichtheidsextractor
In de literatuur worden verschillende typen extractoren gebruikt. De meest
gebruikte extractoren zijn afgeleiden van glazen scheitrechters met glazen of
teflon kranen onderin of extractoren met een grote kraan in het midden
waarvan de Coppock-extractor het meest bekend is. In dit onderzoek is naar
beide type extractoren gekeken. Voor beide type extractoren is gekeken naar
de voor- en nadelen.

4.2.2.1

Coppock extractor
Een extractor met een grote kraan/afsluitstuk in het midden wordt in de
literatuur ook wel verwezen als de Coppock-extractor omdat in het artikel
van Coppock et al. (2017) dit type als eerste werd gepresenteerd. Deze
extractor is een miniaturisering van de extractor van Imhof (Imhof et al.
2012) wat van RVS was gemaakt en in het veld gebruikt kon worden. De
Coppock-extractor is voor gebruik in het laboratorium bedoeld en is van PVC
gemaakt. Figuur 4.1 is overgenomen uit het artikel en geeft een prototype
van de extractor weer.

Figuur 4.1: Extractor voor dichtheidsscheiding plastics en sediment,
overgenomen uit Coppock et al. (2017)
4.2.2.2

Scheitrechter
Uit het onderzoek van hoofdstuk 3 komt naar voren dat volledig glazen
scheitrechters problemen opleveren doordat de glazen kraan al vrij snel niet
meer goed draait. Een kraan van teflon is ook mogelijk, zoals bij een
scheitrechter, maar de bolling van de kraan maakt het moeilijk om na te
spoelen. Tevens kan de kraan vastlopen als er veel grof materiaal (>1 mm)
in het sediment zit. Voorzeven over een 1 mm zeef is dan noodzakelijk. Sinds
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2021 is er een commercieel verkrijgbare cilindrische scheitrechter
beschikbaar (figuur 4.2). In dit onderzoek wordt deze scheitrechter getest.

Figuur 4.2: Commercieel
dichtheidsextractie

verkrijgbare

cilindrische

scheitrechter

voor

4.2.3

Optimalisatie bezinktijd
Tijdens de experimenten voor het optimaliseren van het zout voor
dichtheidsextractie is ook gekeken naar de bezinktijd. De resultaten hiervan
zullen in een aparte paragraaf over resultaten bezinktijd nogmaals bekeken
worden.

4.3

Resultaten en discussie

4.3.1

Optimalisatie zouten voor dichtheidsextractie
De zouten worden op vijf punten beoordeeld, zoals in paragraaf 4.2.1
aangegeven.

4.3.1.1

Kosten
Voor het criterium “kosten” wordt gekeken naar de kosten die nodig zijn om
1 liter met een dichtheid van 1.6 g/mL te maken. In tabel 4.2 is een overzicht
van de kosten per stof per kilogram en omgerekend naar de dichtheid van
1.6 g/mL gemaakt. Tevens wordt in de tabel een toekenning van het aantal
punten weergegeven, waarin de goedkoopste stof 5 punten krijgt en de
duurste 1 punt. Alle andere stoffen liggen daar naar rato tussen.
De kosten voor de zouten is belangrijk om mee te nemen in de vergelijking
maar telt niet zwaar mee. Door hergebruik kunnen de kosten per liter
behoorlijk naar beneden gebracht worden.
Duidelijk is de tweedeling in redelijk goedkope zouten als zinkchloride en
calciumchloride en de twee tot drie keer zo dure natriumjodide en
natriumpolytungstaat. Het verschil in kosten tussen deze laatste stoffen is
niet groot en ook tussen zelf bereiden van natriumpolytungstaat en de kanten-klare oplossing zit weinig verschil.
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Tabel 4.2: Overzicht zouten en kosten per kilogram en voor de bereiding naar
een dichtheid van 1.6 g/mL. Tevens meegenomen is de toekenning van de
punten voor beoordeling prijs.
Stof

Leverancier +

Prijs per kg

Prijs voor

productnummer

(€)

bereiding 1.6

Punten

Zinkchloride

Acros; ACRO196840025

58.18

53.52

5

Natriumjodide

Acros; ACRO203180010

203.20

166.60

1

Calciumchloride

Acros;

71

79.52

4

220

162.80

1

--

168

1

g/mL (€)

ACRO349615000
Natriumpolytungstaat

TC-Tungsten compounds; SPT-1

(poeder)

crystalline

Natriumpolytungstaat

TC-Tungsten compounds; SPT-3

(oplossing)

liquid

Bij de vergelijking in tabel 4.2 moet rekening worden gehouden met het feit
dat dit de prijs betreft van genoemde leverancier en productnummer. Vooral
voor de zouten zinkchloride, natriumjodide en calciumchloride zullen andere
leveranciers mogelijk zijn met iets andere prijzen. Toch valt te verwachten
dat deze verschillen niet groot zullen zijn.
4.3.1.2

Milieubelasting en veiligheid
Bij dit criterium wordt vooral gekeken naar de gevarensymbolen die in de
MSDS (Material Safety Data Sheet) zijn opgenomen per zout. Een stof zonder
gevaren symbolen krijgt 5 punten. Voor elk gevarensymbool erbij worden 1
punt afgetrokken. Indien een stof het gevarensymbool
“schadelijk voor het milieu” =

of “kankerverwekkend” =
heeft dan krijgt deze stof 2 punten aftrek.
Tabel 4.3: Vergelijking gevarensymbolen vanuit de MSDS van de zouten en
beoordeling voor veilig werken.
Stof

Gevarensymbolen

Punten

Zinkchloride

1

Natriumjodide

2

Calciumchloride

4

Natriumpolytungstaat

3

Zinkchloride is het meest schadelijk van de meegenomen zouten. Vooral het
feit dat het schadelijk is voor het milieu zorgt voor veel punten aftrek. Dit
geldt ook voor natriumjodide terwijl dit door sommigen als goed alternatief
wordt beschouwd. De zouten calciumchloride en natriumpolytungstaat zijn
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beter voor het milieu en kunnen vooral irriterend zijn bij gebruik. Door goede
voorzorgsmaatregelen te nemen (stofvrije labjas aan, handschoenen dragen
en bril op) is werken met deze stoffen geen probleem.
4.3.1.3

Bereiding zouten
Alle zouten zijn bereid volgens het schema van tabel 4.1. Alle zouten worden
bereid in een bekerglas zodat de aanwezigheid van eventuele klonten de
bereiding niet te veel bemoeilijkt. In tabel 4.4 wordt naar een aantal
aandachtspunten gekeken bij de bereiding bij kamertemperatuur.
Tabel 4.4: Vergelijking bereiding van de dichtheidszouten en toekenning
punten.
Stof

Zinkchloride

Klontering in

Warmte bij

Snelheid

pot

bereiding

bereiding

Ja

Ja

Oplossen duurt

Punten

2

lang

Natriumjodide

Ja

Nee

Calciumchloride

Ja

Ja

Snel

4

Lost niet op!

0

Oververzadiging
Natriumpolytungstaat

Nee

Nee

Nvt

Nvt

4

(poeder)
Natriumpolytungstaat

Nvt

5

(oplossing)

Bij een aantal zouten zitten duidelijke klonten in de pot waardoor het
moeilijker wordt het zout uit de pot te krijgen. Bij de bereiding van
calciumchloride wordt duidelijk dat een dichtheid van 1.5 g/mL niet gehaald
kan worden. Figuur 4.3 laat zien dat het zout niet meer oplost en er
oververzadiging optreedt. Calciumchloride krijgt op dit onderdeel 0 punten
en kan in paragraaf 4.3.1.4 niet meer verder getest worden.

Figuur 4.3: Calciumchloride lost niet meer op: oververzadiging
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4.3.1.4

Analytische prestaties zout voor dichtheidsextractie
Bij dit criterium wordt geen calciumchloride meegenomen omdat deze zout
niet oplost tot de gewenste dichtheid.
De analytische prestaties zijn voor het werken in de praktijk het meest
belangrijk omdat dit bepalend is voor het goed kunnen scheiden van de
plastic en niet-plastic deeltjes. Daarom wordt bij dit onderdeel een maximum
van 10 punten gegeven.
In tabel 4.5 wordt een aantal kritische punten van de dichtheidsextractie zelf
vergeleken.
Om de werking van de zouten te testen voor de dichtheidsextractie is er voor
gekozen om de doorzicht visueel te beoordelen met het slibrijke monster
Kornwerderzand en het zanderige Noordwijk 2. Van elke locatie is 75 gram
in een bekerglas van 1000 ml gedaan waarna het zout met dichtheid 1.5
g/mL is toegevoegd en is er eerst 10 minuten geroerd. Na het stoppen met
roeren is na elk uur (eerste uur ook na 1, 15 en 30 minuten) een foto gemaakt
om de verschillen in doorzicht en bezinkingssnelheid weer te geven. In bijlage
3 is een selectie van deze tijdreeks weergegeven voor natriumjodide en
natriumpolytungstaat. Voor zinkchloride waren al eerder testen gedaan met
deze monsters maar waren er geen foto’s gemaakt.
Tabel 4.5: Vergelijking werking van de dichtheidszouten en toekenning
punten.
Stof
Zinkchloride

Soort vloeistof
Stroperig,

Doorzicht

Snelheid

bij bezinken

bezinken

Punten

Snel helder

Bezinkt snel

8

Snel helder

Bezinkt redelijk

8

moeilijk te
verwijderen
Natriumjodide

Helder, verkleurt

snel

na een tijdje in
bruin
Natriumpolytungstaat

Helder geel

Blijft lang

Traag, na 1 dag

troebel

nog troebel +

4

zout kristalliseert

Zowel zinkchloride als natriumjodide werken goed en laten al vrij snel een
heldere oplossing zien. Natriumpolytungstaat laat een heel ander beeld zien
en blijft veel langer troebel en daarnaast kristalliseert het zout wat eventueel
hergebruik lastig maakt. Deze minpunten zorgen ervoor dat Napolytungstaat veel lager scoort op dit criterium dan de andere zouten.
4.3.1.5

Overige nadelen
Per zout wordt gekeken welke andere nadelen de zouten hebben naast de
punten die al eerder zijn bedoeld. Hoe meer extra nadelen, hoe meer punten
aftrek. Als er geen extra nadelen zijn, dan krijgt het zout 5 punten.
Zinkchloride: corrosief; 4 punten
Natriumjodide: geen nadelen; 5 punten
Calciumchloride: kristalliseert, slechte oplosbaarheid; 3 punten
Natriumpolytungstaat: corrosief en kristalliseert; 3 punten

4.3.1.6

Conclusie vergelijking zouten
De zouten zijn op vijf verschillende onderdelen beoordeeld. In tabel 4.6 wordt
een samenvatting gegeven van deze beoordelingen.
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Tabel 4.6: overzicht resultaten beoordeling zouten voor dichtheidsscheiding
Zout/criterium

1

2

3

4

5

Kosten

Milieu

Bereiding

Prestatie

Nadelen

Totaal

Zinkchloride

5

1

2

8

4

20

Natriumjodide

1

2

4

8

5

20

Calciumchloride

4

4

0

--

3

11

Natrium

1

3

4

4

3

15

1

3

5

4

3

16

polytungstaat
(poeder)
Natrium
polytungstaat
(oplossing)

Uit de vergelijking komen zinkcloride en natriumjodide als beste uit de bus.
Het grootste verschil is de prijs. Indien een klein budget de beperkende factor
is dan kan zinkchloride gebruikt worden maar de corrosiviteit, lastige
bereiding door aanwezigheid grote brokken (is ook afhankelijk van de
leverancier) en de grotere milieubelasting maakt dit zout over het algemeen
minder geschikt. Natriumjodide wordt in de verdere experimenten van dit
onderzoek gebruikt.
4.3.2

Optimalisatie dichtheidsextractor

4.3.2.1

Coppock-extractor
Het grote voordeel van een Coppock-extractor is de mogelijkheid om de
plastics fysiek van de rest van de deeltjes te scheiden door de kraan/ball
valve dicht te draaien. Het bovenstaande vloeistof kan dan worden
overgeschonken naar een zeef, bekerglas of op een filter en kan ook
makkelijk nagespoeld worden. Een groot nadeel van dit systeem is dat het
meestal van PVC is gemaakt en dus voor contaminatie kan zorgen. De reden
dat dit systeem van PVC is gemaakt is vooral het gewicht en het gemak
waarmee PVC gevormd kan worden tot de gewenste vorm. Het is moeilijk
iets soortgelijks van glas te maken en met RVS wordt het veel te zwaar en
zie je tevens niet wat er in de extractor gebeurt. In het artikel van Coppock
et al. (2017) is de extractor succesvol gebruikt voor verschillende matrices
waaronder sediment.
Een soortgelijk systeem is voor Rijkswaterstaat bij de werkplaats van de WUR
gemaakt. De dimensies van de twee extractoren zijn gebaseerd op de
informatie uit het artikel zoals weergegeven in figuur 4.1.
In verschillende experimenten is de Coppock-extractor in gezet voor het
uitvoeren van de dichtheidsextractie om plastics te scheiden van het
sediment. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten naar voren gekomen:
 Het systeem is lastig schoon te maken ondanks dat de onderdelen uit
elkaar gehaald kunnen worden. In de ball valve blijft nog redelijk wat
vloeistof en deeltjes zitten die door meerdere keren open en dicht te
draaien wel weggespoeld kunnen worden. Daarnaast is het moeilijk
om, vooral zanderige, monsters goed weg te spoelen uit de extractor.
Zanddeeltjes blijven makkelijk in de hoeken onderin zitten. Dit hoeft
niet een probleem te zijn omdat het geen contaminatie van plastics
is.
 De ball valve draait steeds moeilijker na enkele keren gebruiken.
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De extractor is bij de ball valve van binnen niet helemaal vlak
waardoor allerlei soorten deeltjes op de oneffen oppervlakken kunnen
blijven hangen. In meerdere experimenten was zichtbaar dat nietplastic deeltjes op de ball valve bleven zitten na het sluiten van de
valve. Om geen verlies van plastics deeltjes te krijgen, moet de ball
valve wel goed nagespoeld worden en komen er nog relatief veel nietplastic deeltjes met deze extractie mee. In vervolgexperimenten met
de Coppock-extractor werd een tweede dichtheidsextractie met
scheitrechter gedaan om de niet-plastic deeltjes nog beter te kunnen
scheiden. Bij een extractor met vlakke binnennaden (overgang ball
valve naar schroefstukken) zou dit waarschijnlijk niet nodig zijn.
De ontwikkelde methode van 2020 is getest door 1 blanco en 1 monster
Kornwerderzand op te werken en met FPA-FTIR te meten bij de WUR (zie ook
hoofdstuk 7). In zowel de blanco als het monster zijn veel PVC-deeltjes te
zien. Opvallend is de veel hogere bijdrage van PVC in de blanco (ongeveer
1400 deeltjes tegenover 100 deeltjes in het monster). Dit kan verklaard
worden door de meer schurende werking van de zanddeeltjes uit de blanco
ten opzichte van de meer slibrijke deeltjes in het monster.


De hoge PVC achtergrondwaarden van de Coppock-extractor maakt deze
type extractor ongeschikt voor een dichtheidsextractie van marien sediment.
Bij enkele leveranciers is nog navraag gedaan of een extractor van deels RVS
(ball valve) en deels glas een optie is maar dit is lastig te maken. Ook met
RVS en glas is het heel belangrijk dat de binnenwand egaal is en dat is bijna
onmogelijk door de overgang naar de verschillende onderdelen (opzetstuk,
ball valve, onderstuk).
4.3.2.2

Scheitrechter
In 2021 is een cilindrische scheitrechter met teflon kraan aangeschaft om te
kijken of deze opstelling wel de gewenste scheiding van plastics en nietplastics geeft zonder dat de kraan vastloopt. Na het voorzeven over een 1
mm zeef werkt de cilindrische scheitrechter goed. Nog een aantal
aandachtspunten:
 Homogeniseren is wat lastig in een scheitrechter. Bij het omschudden
is het belangrijk dat er een goede stop op de scheitrechter zit die dicht
is anders gaan daar deeltjes in zitten. Bij het omschudden blijven er
nog deeltjes boven de vloeistof zitten die weer onder het
vloeistofniveau gespoeld moeten worden.
 Bij grote hoeveelheden sediment in de extractor is de kans groot dat
niet alle niet-plastic deeltjes goed wegspoelen door de kraan. Een
tweede of derde dichtheidsextractie is dan nodig. Een voordeel van de
scheitrechter is dat dit makkelijk uit te voeren is door de scheitrechter
weer te vullen met een nieuwe hoeveelheid van het
dichtheidsextractie zout.
 Doordat alles van glas is, is wel makkelijk te zien of er nog deeltjes
zijn achtergebleven in de scheitrechter.
Het werken met een cilindrische scheitrechter geeft over het algemeen de
beste resultaten voor de dichtheidsextractie. De scheitrechter geeft bij de
test met FTIR in 2021 geen verhoogde achtergrondwaarden van bepaalde
plastics.

4.3.3

Bezinktijd
Bij de onderzoeken naar dichtheidzout en type extractor is ook gekeken naar
bezinktijd. De bezinktijd is afhankelijk van type zout, hoeveelheid sediment
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en type extractor. Over het algemeen wordt gezien dat hoe meer sediment
er in de extractor zit, hoe langer de bezinktijd is. Met alle zouten wordt een
goede scheiding gezien bij een bezinktijd van 1 nacht (>12 uur) voor een
eerste dichtheidsextractie. Een tweede dichtheidsextractie is vaak nodig om
het extract verder op te schonen en kan veel sneller uitgevoerd worden
omdat er al veel minder slib over is, vaak binnen 30 minuten. Bij een zeer
slibrijk monster kan een derde of vierde dichtheidsextractie nodig zijn. Dit
hangt er ook van af of het sediment wordt voorgezeefd over een zeef van 63
of 100 µm (zie ook hoofdstuk 6).
De bezinktijd kan versneld worden door het sediment te centrifugeren. Met
centrifugeren kan echter niet veel sediment in behandeling worden genomen
(max 20 gram droog sediment). Extracties in centrifuge-buizen worden
gebruikt door zowel het CEFAS-laboratorium (UK) als het NIVA-laboratorium
(Oslo) en lijkt praktische voordelen te hebben.
4.4

Conclusies
In de experimenten die in 2020 en 2021 zijn uitgevoerd leveren voor de
dichtheidsextractie de volgende adviezen op:
 Adviesdichtheid van 1.4 – 1.5 g/mL
 Zout voor dichtheidsextractie: natriumjodide
 Type extractor: Cilindrische scheitrechter met teflon kraan
 Bezinktijd: 1 nacht (>12 uur) voor eerste extractie; 30 minuten voor
volgende extracties
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5

OPTIMALISATIE CHEMISCHE DIGESTIE

5.1

Inleiding
Voor het verwijderen van organisch materiaal zijn verschillende methoden
mogelijk. In het eerste experiment, omschreven in hoofdstuk 3, was de
methode van Universiteit Hamburg getest waarbij eerst een chemische
digestie werd uitgevoerd met een verdunde waterstofperoxide-oplossing met
daarna een dichtheidsextractie. De resultaten van dit experiment gaven aan
dat nog niet al het organisch materiaal is verwijderd. Dit kan meerdere
redenen hebben:
 Te lage concentratie waterstofperoxide --> een hogere concentratie
of verhitten kan de verwijdering verbeteren maar kan ook voor
afbraak van de plastics zorgen.
 Andere volgorde chemische digestie en dichtheidsextractie --> indien
de chemische digestie na de dichtheidsextractie worden uitgevoerd
kan het organisch materiaal makkelijker afgebroken worden --> vraag
is of je hierdoor eventuele plastic deeltjes mist vanwege biofouling
(wat een hogere dichtheid oplevert en je deze deeltjes kwijt kunt
raken bij de dichtheidsextractie).
 Andere middelen voor chemische digestie --> waterstofperoxide
alleen is niet voldoende om alle soorten organisch materiaal af te
breken.
Om meer duidelijkheid te krijgen op bovenstaande vraagstukken is allereerst
in de literatuur gekeken naar de beschikbare methoden en de ervaringen
hiermee.
Chemische digestie
met waterstofperoxide
of
Fenton’s
reagent
(waterstofperoxide met toevoeging ijzersulfaat als katalysator) komt nog
vaak terug en lijkt voor veel onderzoeken goed te werken (bv. Hurley et al.,
2018; Mendoza et al., 2021; Pan et al. 2021). In een recent artikel van
Pfeiffer and Fischer (2020) zijn verschillende chemische digesties naast
elkaar gezet om te kijken op welke manier het meeste organisch materiaal
wordt verwijderd waarbij geen aantasting van het plastic wordt
waargenomen. In figuur 5.1 wordt een overzicht van hun resultaten
weergegeven.
De beste resultaten werden behaald met 7.5-10% hypochloriet op 40 °C (zie
figuur 5.1). Alleen schelpachtig materiaal kan hier niet mee verwijderd
worden. De geteste zuren kunnen dit wel verwijderen maar zijn minder
effectief voor het verwijderen van organisch materiaal en kunnen sommige
plastics aantasten. De geteste basen zijn minder effcient in het verwijderen
van organisch materiaal en tast bij te hoge concentraties PET aan. Opvallend
is dat ook waterstofperoxide het organisch materiaal minder goed kan
verwijderen. Vanwege de positieve resultaten van natriumhypochloriet als
digestiemiddel in de literatuur is besloten om in de eigen experimenten hier
mee verder te gaan. Hierbij wordt gekeken naar de benodigde reactietijd en
of de digestie voor of na de dichtheidsextractie zou moeten worden
uitgevoerd.
Doel: Optimaliseren van de chemische digestie met natriumhypocloriet vóór
en ná dichtheidsextractie met natriumjodide.
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Figuur 5.1: Overzicht resultaten testen verschillende chemische
digestiemethoden, overgenomen uit Pfeiffer and Fischer (2020). Gekeken is
naar polymeerresistentie en de efficiency van de digestie voor verwijderen
organisch materiaal.
5.2

Methoden
De eerste experimenten in 2020 met natriumhypochloriet zijn uitgevoerd ná
een dichtheidsextractie. Net als in het artikel van Pan et al. (2021) wordt het
materiaal na de extractie opgevangen op een RVS zeef maar wordt er een
afwijkende maaswijdte gebruikt, namelijk 100 ipv 20 µm. Dit scheelt weer
een spoelstap en maakt de opwerking een stuk makkelijker. De zeef met het
overgebleven materiaal wordt in een glazen bak gedaan waar een 10%
natriumhypochloriet oplossing aan wordt toegevoegd (10-voudige
verdunning gemaakt van 7-15% actieve Cl2 oplossing, effectief 0.7-1.5%
actief Cl 2*) zodat het overgebleven sediment op de zeef onder staat. In de
experimenten is gekeken hoe lang het monster met de natriumhypochloriet
in contact moet zijn om voldoende organisch materiaal te verwijderen.
Bij de latere experimenten in 2021 met natriumhypochloriet wordt de
chemische digestie uitgevoerd vóór de dichtheidsextractie. De bereiding van
de oplossing is net anders met 2-voudig verdund hypochloriet (7.5% actief
Cl 2) en 3% KOH (afgeleid van: Setälä et al. 2019 en Strand and Tairova,
2016). Natriumhypochloriet en natriumjodide (zout voor dichtheidsextractie)
reageren heftig en daarom is het belangrijk dat het natriumhypochloriet voor
de dichtheidsextractie verwijderd is.
* = De concentratie hypochloriet is lager dan in het artikel van Pfeiffer and Fischer (2020) stond aangegeven
omdat bij de bereiding niet duidelijk was wat met een concentratie van 7.5-10% werd bedoeld. Interpretatie
was een 7.5-10% van de geconcentreerde hypochloriet oplossing maar er werd bedoeld 7.5-10% actief Cl2.
Dit is ongeveer gelijk aan een 2-voudige verdunning van de geconcentreerde hypochloriet oplossing.
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Hiervoor zijn twee manieren getest, te weten:
 Wegreageren van de hypochloriet zodat het niet meer actief is
 Goed wegspoelen van het hypochloriet met veel water
5.3

Resultaten en discussie

5.3.1

Chemische digestie met natriumhypochloriet ná dichtheidsextractie
Om te beoordelen hoeveel materiaal de chemische digestie nu weghaalt, zijn
twee deelmonsters van Kornwerderzand opgewerkt met dichtheidsextractie
en is de één daarna wel behandeld met natriumhypochloriet en de ander niet.
De overgebleven deeltjes worden daarvoor overgespoeld op een filter en
onder de microscoop bekeken. Figuur 5.2 en 5.3 laten de verschillen zien.

Figuur 5.2: Sediment Kornwerderzand
na dichtheidsextractie en zonder
chemische digestie op nylon filter,
10x vergroot

Figuur 5.3: Sediment Kornwerderzand
na dichtheidsextractie en chemische
digestie op nylon filter, 40x vergroot

Een aantal punten valt op:
 Het totaal aantal deeltjes is een stuk kleiner na de chemische digestie,
wat aangeeft dat er met de digestie daadwerkelijk veel organisch
materiaal wordt verwijderd.
 Bij beide opwerkingen zijn synthetische vezels te zien wat aangeeft
dat er contaminatie van kleding e.d. bij komt.
 Zonder chemische digestie klonteren de aanwezige deeltjes veel meer
samen. Op figuur 5.2 is duidelijk te zien dat er een soort vezelachtige,
dunne fibers de deeltjes bij elkaar houden. Dit lijkt materiaal van
dierlijke afkomst te zijn. Het is niet bekend van wat voor soort
organisme dit komt. Deze draadachtige vezels zijn ook na chemische
digestie nog aanwezig maar veel meer fragmentarisch en veel minder.
 Ondanks de chemische digestie lijkt er nog wel wat organisch
materiaal op het filter over te blijven, voornamelijk van biologische
oorsprong. In figuur 5.3 zijn hier wat voorbeelden van te zien (o.a.
diatomeeën). Mogelijk hebben deze organismen een harder skelet wat
tegen de chemische digestie is bestand. Deze deeltjes zullen
waarschijnlijk geen problemen geven omdat ze niet overlappen met
andere deeltjes en een heel ander FTIR spectrum hebben.
 De deeltjes op het filter na chemische digestie zijn grotendeels zwart.
De vorm doet vermoeden dat het om plastic deeltjes gaat maar de
kleur zou problemen kunnen geven bij het opnemen van het spectrum
met FTIR. Van enkele zwarte deeltjes is via de “hot needle” test
gekeken of het plastics zijn. Plastic deeltjes smelten namelijk en
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organisch materiaal niet. Alle zwarte deeltjes die op deze manier zijn
getest, gingen smelten en zijn dus plastics (rubbers?).
Een digestietijd van 5 uur lijkt goed te werken want er wordt voldoende
organisch materiaal verwijderd. Om te kijken naar het effect van een langere
chemische digestietijd is een deelmonster van Kornwerzand in gezet met een
digestietijd van 24 uur. Dit geeft echter problemen met de zeef. Het
natriumhypochloriet tast de RVS zeef aan wat te zien is aan de zichtbare
roestdeeltjes op de zeef. Om deze reden is niet verder gegaan met een
langere digestietijd.
5.3.2

Chemische digestie met natriumhypochloriet vóór dichtheidsextractie
Bij de chemische digestie vóór de dichtheidsextractie is het van belang dat
het chemische digestiemiddel goed gemengd kan worden met het sediment.
De hoeveelheid sediment is dan nog aanzienlijk groter en het mengen is
daardoor moeilijker. In de literatuur wordt tevens vaak een mengsel van
natriumhypochloriet en KOH gebruikt bij een chemische digestie vóór de
dichtheidsextractie zodat de verwijdering nog effectiever is. Tevens is het aan
te raden om het sediment kort te ultrasoneren om de deeltjes goed los te
maken en de digestie te verbeteren.
Een probleem die optreedt bij de chemische digestie vóór de
dichtheidsextractie, is dat het natriumhypochloriet en natriumjodide met
elkaar reageren. Op figuur 5.4 is te zien wat er gebeurt als
natriumhypochloriet aan natriumjodide wordt toegevoegd. Door de
reactiviteit van hypochloriet ontstaat er jodideneerslag.

Figuur 5.4: reactie van natriumhypochloriet met natriumjodide
Om de reactie te voorkomen zijn twee methoden getest:
5.3.2.1

Wegreageren van natriumhypochloriet
Natriumhypochloriet is basisch en vormt Cl 2-gas bij reactie met organisch
materiaal. Na de chemische digestie blijft er altijd nog actief
natriumhypochloriet over. Door toevoeging van een bepaald chemisch middel
kan het actieve natriumhypochloriet weggereageerd worden. De keuze is
gemaakt voor natriumascorbaat zodat het minder toxische NaCl wordt
gevormd. In een experiment is een oplossing met overmaat aan natriumascorbaat gemaakt (25 gram in 50 ml milli-Q water) en in stappen
toegevoegd aan een 4-voudig verdunde oplossing van hypochloriet. De pH
en temperatuur zijn bijgehouden en laat zien dat de pH na toevoegen van 20
ml geconcentreerd natrium-ascorbaat is gezakt van 12 naar 6 en dat de
temperatuur stijgt naar een waarde van >50 °C. De temperatuurstijging is
echter onwenselijk omdat hiermee plastics aangetast kunnen worden.
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Daarnaast is het hypochloriet nog steeds actief want na toevoeging van
natriumjodide ontstaat er nog steeds jodide-neerslag. Wegreageren van
hypochloriet heeft daarmee niet het gewenste resultaat opgeleverd.
5.3.2.2

Wegspoelen natriumhypochloriet
Een andere oplossing is het wegspoelen van de natriumhypochloriet oplossing
met een overmaat aan water voordat het sediment wordt overgebracht naar
de dichtheidsextractor met natriumjodide. Om het sediment niet kwijt te
raken, is het belangrijk dat het sediment wordt opgevangen en dat de
natriumhypochloriet kan wegspoelen. Het sediment wordt hiervoor op een
zeef gespoeld. Hiervoor is een zeef met maaswijdte van 63 µm en diameter
10 cm gebruikt zodat geen materiaal >100 µm wordt gemist (smalle fibers
kunnen door mazen van 100 µm). Het spoelen van sediment met veel zand
levert weinig problemen op en kan goed gespoeld worden. Bij sediment met
veel slib treden wel problemen op waarbij de zeef snel dichtslaat en er geen
vloeistof meer doorheen kan. Bij de methode van universiteit Hamburg
(Fischer, 2019) wordt dit ondervangen door de zeef schuin neer te zetten
zodat er meer ruimte ontstaat om het water weg te spoelen. Met de eigen
experimenten is dit echter niet gelukt. De enige oplossing is het gebruiken
van een zeef met een grotere diameter (>25 cm) wat ook niet wenselijk is.
Een aandachtspunt bij zowel een grote als een kleine zeef is het probleem
dat het materiaal op de zeef weer overgespoeld moet worden in de
dichtheidsextractor. Er treedt daarbij makkelijk verlies op en het is niet
eenvoudig uit te voeren.
De combinatie van natriumhypochloriet met natriumjodide levert dus wat
problemen op indien de chemische digestie vóór de dichtheidsextractie wordt
uitgevoerd.

5.4

Conclusies
De experimenten in 2020 en 2021 leveren voor de chemische digestie de
volgende inzichten op:
 Natriumhypochloriet lijkt een effectief middel om organisch materiaal
te verwijderen. Bij de digestie ná dichtheidsextractie wordt na 5 uur
reactie met 10-voudig natriumhypochloriet (in een slibrijk monster)
voldoende materiaal verwijderd om een goed meetbaar filter over te
houden.
 De chemische digestie met natriumhypochloriet vóór de
dichtheidsextractie met natriumjodide levert wat problemen omdat
hypochloriet en natriumjodide voor jodide-neerslag zorgt.
o Het wegreageren (deactiveren) van natriumhypochloriet met
natriumascorbaat heeft niet het gewenste resultaat. Er
ontstaat nog steeds jodide-neerslag.
o Het wegspoelen van natriumhypochloriet met veel water werkt
wel om de jodide-neerslag te voorkomen maar zorgt ook voor
een extra spoelstap bij de opwerking met contaminatie of juist
verlies tot gevolg. Het sediment wordt opgevangen op een zeef
met maaswijdte van 63 µm en heeft een minimale diameter
van 25 cm nodig bij slibrijke monsters omdat anders het
vloeistof niet goed kan weglopen.
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6

OPTIMALISATIE ZEEFSTAPPEN

6.1

Inleiding
Het gebruik van zeven tijdens de opwerking kan de opwerking
vergemakkelijken doordat niet relevant materiaal snel verwijderd wordt
(deeltjes > 1 mm of deeltjes <100 µm). De methode voor OSPAR is gericht
op microplastics groter dan 100 µm waardoor zeven over een zeef van 100
µm veel van het storende slib kan verwijderen. Het nadeel van een zeef van
100 µm is dat hier ook deeltjes doorheen kunnen gaan door hun vorm maar
eigenlijk wel tot de deeltjes langer dan 100 µm horen zoals fibers. Een zeef
van 63 µm kan dan beter als ondergrens gebruikt worden.
Als bovengrens kan een zeef van 500 µm of 1 mm gebruikt worden. Voor
spectroscopische analyse wordt vaak onderscheid gemaakt tussen
technieken voor deeltjes >500 µm en deeltjes <500 µm. Deeltjes >500 µm
hebben vaak ook geen chemische opwerking nodig omdat deeltjes op de zeef
visueel al goed te onderscheiden zijn.
Een ander voordeel van gebruik van een zeef is dat hierop het resterende
materiaal makkelijk schoon te spoelen is zodat in de volgende stap in de
opwerking met schoon sediment gewerkt kan worden.
Doel: uitzoeken welke zeefstappen nodig zijn in de opwerking voor
microplastic analyse.

6.2

Methoden
In de experimenten van hoofdstuk 4 en 5 is al veel informatie gegeven over
gebruik van verschillende zeven en wat de voor- en nadelen zijn. In dit
hoofdstuk wordt deze informatie samengevoegd.

6.3

Resultaten en discussie

6.3.1

Voorzeven over 1 mm
Het gebruik van een zeef van 1 mm is vooral van belang als de opwerking
wordt begonnen met een dichtheidsextractie in een scheitrechter. Zonder
voorzeven kan de kraan vastlopen. Het is bij het voorzeven van belang dat
het materiaal goed door de zeef spoelt en al direct met het
dichtheidsextractiemiddel. Dit om verlies van materiaal te voorkomen. Het
sediment spoelt makkelijk door de 1 mm zeef.

6.3.2

Zeven over 63 µm zeef
Bij de opwerking met chemische digestie vóór de dichtheidsextractie is zeven
over een zeef noodzakelijk om de natriumhypochloriet kwijt te raken. In de
testen is gebruik gemaakt van een 63 µm zeef en levert voor slibrijke
monsters problemen op omdat de mazen snel dichtslibben. Gebruik van een
grotere zeef (diameter 25 cm ipv 10 cm) zorgt ervoor dat de
natriumhypochloriet wel goed weggespoeld kan worden. Een grotere zeef
heeft echter als nadeel dat het overspoelen in de dichtheidsextractor
moeilijker wordt vanwege de veel smallere opening van de extractor. Via een
trechter kan het overgespoeld worden maar is wel weer een extra bron van
verlies.
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Na de dichtheidsextractie wordt het overgebleven materiaal ook opgevangen
op een zeef van 63 µm omdat anders het filter voor de FTIR-analyse niet
meer bruikbaar is door storing van het zout voor dichtheidsextractie. Ook dit
is weer een extra spoelstap met potentieel verlies van materiaal.
6.3.3

Geen zeefstap
In de experimenten is niet gekeken of de zeefstap overgeslagen kan worden.
De tussenzeefstap op 63 µm kan eventueel overgeslagen worden als de
chemische digestie ná de dichtheidsextractie wordt gedaan maar vaak wordt
een zeefstap wel aangeraden om storing van veel slibdeeltjes te voorkomen.
Bij het opwerken met kleinere hoeveelheden aan sediment (max. 20 gram)
kan door gebruik van centrifugeren en chemische digestie op een filter de
zeefstap vermeden worden. Dit scheelt wel een aantal verlies- en
contaminatiebronnen.

6.4

Conclusies
Voor het zeven zijn geen specifieke experimenten uitgevoerd maar is gebruik
gemaakt van informatie van voorgaande experimenten. De belangrijkste
conclusies:
 Voorzeven over 1 mm is vooral van belang bij gebruik van de
dichtheidsextractie met scheitrechter vóór dichtheidsextractie
 Zeven over 63 µm tijdens de opwerking is nodig om chemicaliën goed
weg te spoelen en om minder storing te krijgen van slib. Elke
spoelstap is echter een extra bron van verlies en contaminatie doordat
materiaal achter kan blijven. Hoe meer spoelstappen, hoe meer
verlies er kan optreden.
 Een methode zonder zeefstappen lijkt alleen mogelijk bij gebruik van
de centrifuge met kleinere hoeveelheden sediment
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7

TEST ONTWERP RWS EXTRACTIE-METHODE MET FTIR

7.1

Inleiding
Op twee momenten tijdens de methode ontwikkeling zijn twee testmonsters
door de WUR gemeten met FTIR om te toetsen hoe goed de methoden
werken. Eind 2020 is “methode 2020” met de chemische digestie ná de
dichtheidsextractie getoetst door het opwerken van een blanco (=50 gram
droog zeezand) en 75 gram nat sediment uit Kornwerderzand. Midden 2021
is nog een tweede set aan testmonsters gemeten door de WUR. In deze
testserie zijn het zanderige monster Noordwijk 2 en het slibrijke
Kornwerderzand meegenomen. De in 2021 gebruikte methode omvat een
opwerking met chemische digestie vóór dichtheidsextractie. Aanvullend is in
2021 de recovery van de methode bepaald door middel van het opwerken
van groen fluorescerende PE-bolletjes met een diameter tussen 180-212 µm.
In dit hoofdstuk worden de resultaten samengevat besproken. Uitgebreide
toelichting op de resultaten is verwerkt in het document van Mintenig and
Koelmans, 2021.
Doel: 1) uittesten van twee extractiemethoden met FTIR om te verifieren of
de methode werkbaar is; 2) vaststellen recovery van de extractiemethode.

7.2

Methoden
De methoden 2020 en 2021 worden in figuur 7.1 en 7.2 in een flowschema
weergegeven en worden in bijlage 4 en 5 uitgebreid omschreven. De
belangrijkste verschillen zijn de chemische digestie vóór (methode 2021) of
ná (methode 2020) de dichtheidsextractie, type extractor en hoeveelheid nat
sediment wat is ingezet. De methode voor de recovery van de 2021 methode
staat ook in bijlage 5 omschreven en wijkt op een aantal punten af van de
methode voor de praktijkmonsters.
75 gram nat sediment

10-voudig verdund NaHClO
toevoegen aan materiaal op 100
µm zeef: 4 uur reactie

2e dichtheidsextractie in
scheitrechter: NaI 1.4 g/mL, 1
minuut schudden, 30 minuten
bezinken

1e dichtheidsextractie in
Coppock-extractor: NaI 1.4 g/mL,
30 minuten roeren, >12 uur
bezinken

Extract over 500 en 100 µm
zeven en spoelen; restant op 500
µm met ATR FTIR

Extract op 100 µm zeef,
naspoelen en op Anodisc filter

Figuur 7.1: Flowschema monstervoorbehandeling marien sediment voor
microplastic analyse methode 2020
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100 gram nat sediment

1e dichtheidsextractie in
cylindrische scheitrechter: NaI
1.5 g/mL, 12 keer over de kop
schudden, >12 uur bezinken

2e dichtheidsextractie in
cylindrische scheitrechter: NaI
1.4 g/mL, 12 keer over de kop
schudden, 30 minuten bezinken

Chemische digestie met 3%KOH
en 2-voudig verdund NaHClO op
35 °C voor 3 dagen

Extract over 500 en 63 µm zeven
en spoelen over NaHClO; restant
op 500 µm met ATR FTIR

Extract op 63 µm zeef --> slibrijk
monster 2 uur met 2-voudig
verdund NaHClO --> naspoelen
en op Anodisc filter

Figuur 7.2: Flowschema monstervoorbehandeling marien sediment voor
microplastic analyse methode 2021
7.3

Resultaten en discussie

7.3.1

Methode 2020
In tabel 7.1 worden de resultaten van de twee testmonsters weergegeven
(overgenomen uit het rapport van Mintenig and Koelmans (2021)).
Wat opvalt aan de resultaten uit tabel 7.1 is dat de bijdrage van PVC
ontzettend hoog is. Deze blanco-contaminatie komt van de PVC Coppockextractor af. Het aantal PVC-deeltjes is hoger in het blancomonster. Dit wordt
veroorzaakt door de schurende werking van het zeezand. In het artikel van
Pan et al. (2021) wordt met een soortgelijk systeem gewerkt en wordt geen
PVC-achtergrond waargenomen. In dat onderzoek zijn slibrijke monsters
gemeten. De overige type plastics komen in Kornwerderzand niet significant
hoger voor dan in de blanco. Veel van de plastic deeltjes zijn kleiner dan 100
µm ondanks de zeefstap. Vermoedelijk zijn deze deeltjes contaminatie en
komen niet uit het milieu.
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Tabel 7.1: Overzicht FTIR meting van Kornwerderzand (environmental sample) en
een blanco volgens methode 2020 opgewerkt. Aantallen zijn opgesplitst in type plastic
en grootteklasse. Tabel is overgenomen uit Mintenig and Koelmans (2021).
polymer type

PE

PP

PS

PA

PVC

NR

PEST

APV

PLA

PCL

EVA

EPDM

& cluster

3

4

5

7

8

10

11

12

21

22

23

32

25

1

2

1

48

2

12

5

6

3

5

50

1

environmental sample

75

1

24

1

13

100
125

15
1

1

1

8

1
1

12
4

1

150

1

2

1

175

3

0

200

0

0

225

0

1

250

1

275

0

300

1

blank sample

300- 500
total

3

2

25

2

1

50

1

75

2

2

1

1

108

1

38

5

573

2

16

1

348

1

5

1

1

0

215

100

117

125

75

150
175

7

3

8

2

4

1

48
1

22

200

19

225

8

250

8

275

1

300

1

300- 500
total

2

4
6

1

1

0

1439

3

0

22

1

0

2

Figuur 7.3: Resterende materiaal na opwerking volgens methode 2020. Links
Kornwerderzand, rechts blanco.
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6

Dat er weinig deeltjes groter dan 100 µm als plastic zijn geïdentificeerd is wel
opvallend omdat er duidelijk grotere deeltjes te zien zijn op het filter met het
resterende materiaal van Kornwerderzand (figuur 7.3). Dit zijn grotendeels
zwarte deeltjes die door hun kleur (gebrek aan transmissie en reflectie)
moeilijk te identificeren zijn met FTIR. Ook met ATR FTIR is het niet gelukt
om de deeltjes te identificeren. Vermoedelijk zijn deze zwarte deeltjes wel
plastics omdat via een “hot needle” test wel te zien is dat de deeltjes smelten.
De zwarte deeltjes kunnen rubber zijn omdat van rubber bekend is dat deze
niet goed te meten zijn met FTIR. Dit kan in 2022 mogelijk bevestigd worden
met meting van deze deeltjes met TED-GC-MS.
De hoge PVC-achtergrond heeft tot het inzicht geleid dat een alternatief voor
de Coppock-extractor nodig is. Die alternatief is pas later in 2021 gevonden.
Daarnaast werd het advies gegeven om met meer monstermateriaal te gaan
werken om te kijken of daarmee het aantal plastic deeltjes hoger dan de
blanco kan worden. In 2021 wordt daarom gewerkt met 100 gram nat
sediment in plaats van 75 gram.
7.3.2

Methode 2021
In tabel 7.2 de resultaten van de test methode 2021 (zie bijlage 5).
Tabel 7.2: Overzicht FTIR meting van Kornwerderzand (KNWZ) en Noordwijk
2 (Noordwijk) volgens methode 2021 opgewerkt.
polymer type &

PE

PP

PS

PA

PVC

NR

PLA

EPDM

4

5

7

8

10

21

32

14

34

1

2

2

1

2

2

cluster

1

KNWZ

11

Noordwijk

2

2

2

Ook het opwerken van meer sediment (100 gram ipv 75 gram nat sediment)
levert nog geen verhoging op van het aantal plastic deeltjes wat wordt
teruggevonden en dit is tegenstrijdig met wat eerder op deze locaties werd
gemeten (Bauerlein et al., 2020). Het aantal deeltjes is beduidend lager in
het zandmonster (Noordwijk 2) maar beide waarden komen nauwelijks boven
een blanco uit. Tevens zijn bijna alle gevonden plastic deeltjes kleiner dan
100 µm, wat aangeeft dat het voornamelijk contaminatie is.
Ook met de 2021 methode worden zeer lage aantallen plastics gevonden wat
niet overeenkomt met eerdere metingen op de locaties. De precieze oorzaak
is nog moeilijk aan te wijzen mede omdat er nog weinig ervaring is opgedaan
met het opwerken van praktijkmonsters onder gelijke omstandigheden.
Minder plastics terugvinden geeft aan dat er verlies optreedt. Dit kan komen
door verliezen bij de opwerking (alle overspoelstappen) of door hindering van
de matrix. Verliezen tijdens de opwerking zijn via een recoverybepaling
vastgesteld (zie paragraaf 7.3.3) en geven aan dat 30-50% van de
toegevoegde plastics verloren kunnen gaan bij de vele spoelstappen. Een
aantal van de toegevoegde plastics (fluorescerend groen PE) is nog
teruggevonden bij de FTIR metingen van de methode 2021. Dit geeft aan dat
het is blijven plakken in het gebruikte glaswerk, ondanks het vele voor- en
naspoelen met isopropanol en water. De recoverybepaling is gedaan met 1
soort plastic en kan nog afwijkend zijn bij andere type plastics en/of andere
groottes van de deeltjes.
Eventuele biofouling (laagje organisch of biologisch materiaal om plastic
deeltje heen) of fysische hinder van de minerale deeltjes wordt niet
gecontroleerd bij een recoverybepaling. Bij biofouling kan het extra laagje
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om de plastic heen voor een hogere dichtheid zorgen waardoor de plastic bij
een dichtheidsextractie kwijtraakt (bv. Kaiser et al., 2107; Mendoza et al.,
2021; Rummel et al., 2017). Chemische digestie vóór de dichtheidsextractie
zou dit probleem kunnen verhelpen maar dat is niet naar voren gekomen bij
de test methode 2021. Een ander aandachtspunt is fysische hinder van de
deeltjes bij de dichtheidsextractie. Ondanks het schudden of mengen van het
sediment bij de extractie lijkt er altijd nog wat samenklontering te zijn van
sediment vooral sediment met veel slib. Mogelijk dat het plastic “ingekapseld”
wordt door de andere deeltjes (mineraal, kalk) en daardoor de weg omhoog
niet kan vinden. Een derde punt is adsorptieverliezen waarbij de plastics aan
de minerale deeltjes (en aan de wand van het glaswerk) geadsorbeerd blijven
en bij de dichtheidsextractie niet loskomen. Goed schudden en ultrasoneren
zou hier bij kunnen helpen.
7.3.3

Recoverybepaling
Om de recovery van de opwerkmethode te bepalen, is met behulp van een
bekende hoeveelheid toegevoegde PE referentiemateriaal gekeken hoeveel
deeltjes er verloren gaan tijdens de opwerking. De deeltjes zijn van
Cospheric, zijn groen fluorescerend en hebben een nominale grootte van 180212 µm. Eerst werd gepoogd om het aantal deeltjes per gewichtseenheid
(deeltjes/mg) vast te stellen zodat de recoverybepaling gravimetrisch
vastgesteld kan worden maar dit blijkt te complex te zijn.
Voor het vaststellen van de recovery zijn twee aparte referentiemonsters
opgewerkt volgens het protocol genoemd in bijlage 5. Voor elk
referentiemonster is een x aantal PE-bolletjes in een petrischaal overgedaan
en het aantal bolletjes op de petrischaal is geteld onder de microscoop. Na
de opwerking is het aantal PE-bolletjes weer geteld onder de microscoop. Dit
levert de aantallen op zoals in tabel 7.3 staat vermeld.
Tabel 7.3: Recoverybepaling plastics opwerkmethode 2021
PE referentiemonster

Aantal bolletjes

Aantal bolletjes na

start

opwerken

Recovery (%)

1

410

211

51

2

324

239

74

Om de recovery goed vast te stellen, zou de recoverybepaling vaker
uitgevoerd moeten worden maar de resultaten van tabel 7.3 geven wel een
indicatie. Duidelijk is dat er redelijk veel verlies optreedt, meer dan de
gewenste recovery van 80%. Dit zal veroorzaakt zijn door de vele
spoelstappen wat reductie van de spoelstappen wenselijk maakt. Toch komen
de gevonden recoveries overeen met het eerdere onderzoek van KWR
(Bauerlein et al., 2020).
Een kanttekening die daarbij gemaakt moet worden, is dat de terugvinding
van een microplastic referentiemateriaal vermoedelijk een positiever beeld
geeft dan de recovery van microplastics in praktijkmonsters. Het referentiemateriaal is goed zichtbaar (groen fluorescerend) en heeft geen last van
fysische beperkingen zoals verwering en biofouling. In praktijkmonsters zal
de recovery vermoedelijk nog lager zijn.
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8

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1

Conclusies
De uitgevoerde experimenten uit 2020 en 2021 hebben veel inzicht gegeven
in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de opwerking van marien
sediment voor microplastic analyse. Tevens is naar monsteropslag en
homogeniseren van sediment gekeken. Dit heeft tot de volgende inzichten
geleid:
 Monsters kunnen opgeslagen worden in goede RVS-blikken in de
koeling bij 4 ±2 ° C voor maximaal 1 jaar
 Voor het homogeniseren zijn verschillende methoden getest maar
handmatig met een RVS-lepel werkt het beste voor zowel slibrijk als
zanderig materiaal
 Het meenemen van een veldblanco wordt aanbevolen voor 2022 om
contaminatie beter te beheersen
In de experimenten zijn de belangrijkste onderdelen van de opwerking aan
bod gekomen:
Dichtheidsextractie
 Uit de vergelijking tussen de dichtheidszouten natriumjodide,
calciumchloride, zinkchloride en natriumpolytungstaat komen
natriumjodide en zinkchloride als beste naar voren. Vanwege de
goede resultaten in de literatuur met natriumjodide zijn in dit
onderzoek verdere experimenten met natriumjodide uitgevoerd.
 Een dichtheid van 1.4-1.5 g/mL is in de verdere onderzoeken
gebruikt. Met deze dichtheid wordt de bulk aan plastics geëxtraheerd
zonder teveel co-extractie van slib en organisch materiaal.
 De dichtheidsextractie met de Coppock-extractor levert problemen op
vanwege slijtage van de PVC ball valve wat voor verhoogde PVC
achtergrond zorgt. Tevens is de binnenkant van de extractor niet effen
waardoor makkelijk deeltjes in de extractor kunnen blijven hangen.
 In 2021 is een cilindrische scheitrechter van 500 ml commercieel
verkrijgbaar en lijkt het beste te werken voor een dichtheidsextractie:
geen oneffenheden en contaminatie + door het glas goed zichtbaar
wat er gespoeld wordt.
Chemische digestie
 Literatuuronderzoek naar chemische digestie geeft aan dat met
natriumhypochloriet het meeste organisch materiaal wordt verwijderd
zonder aantasting van de plastics zelf. Praktijktesten laten zien dat bij
reactie met natriumhypochloriet een aanzienlijk deel van het
organisch materiaal wordt verwijderd.
 Bij de chemische digestie met natriumhypochloriet vóór
dichtheidsextractie met natriumjodide is een extra spoelstap nodig
vanwege reactie tussen de chemicaliën. De overmaat aan hypochloriet
moet eerst weggespoeld worden.
 De optie om het natriumhypochloriet te deactiveren met natriumascorbaat is getest maar dit neemt niet voldoende reactiviteit weg en
zorgt tevens voor een hoge reactietemperatuur tussen hypochloriet
en ascorbaat.
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Zeven
 Elke zeefstap is een potentiele bron van verlies en contaminatie en
moet zoveel mogelijk vermeden worden.
Op twee momenten tijdens de methodeontwikkeling zijn testmonsters door
de WUR gemeten met FTIR. Belangrijkste verschillen tussen de methoden
zijn chemische digestie vóór of ná dichtheidsextractie en gebruik van andere
type extractoren. Belangrijkste resultaten testmonsters:
 PVC-contaminatie bij gebruik Coppock-extractor
 Beide methoden geven lage aantallen aan plastics >100 µm, dit in
tegenstelling tot eerder onderzoek door KWR. De aantallen komen niet
boven het blanco-niveau uit.
 De overgebleven zwarte deeltjes kunnen met FTIR niet geïdentificeerd
worden en zijn vermoedelijk rubbers.
 Recoverybepaling laat recovery van 50-70% zien. Dit is een
aanzienlijk verlies van plastic deeltjes maar ligt wel in lijn met eerder
onderzoek
Het ontwikkelen van een goede monstervoorbehandelingsmethode voor de
analyse van microplastics in sediment heeft veel meer tijd nodig dan
beschikbaar was in 2020 en 2021.
8.2

Aanbevelingen
Ondanks de opgebouwde kennis in dit project is er echter nog geen goede
methode gevonden voor de opwerking van marien sediment. De beste
volgorde van de dichtheidsextractie en chemische digestie en eventuele
spoel- of zeefstappen zijn nog niet duidelijk omdat de geteste methoden een
lage opbrengst van microplastics in praktijkmonsters lijken te hebben. Dit
wordt deels veroorzaakt door verlies bij de spoelstappen maar lijkt ook
andere oorzaken te hebben. Voor methodeontwikkeling en monitoring zal
daarom samenwerking worden gezocht met andere partners binnen OSPAR.
Belangrijkste aandachtspunt voor vervolgonderzoek is het beperken van de
verliezen tijdens de opwerking en het verkrijgen van meer inzicht van
verliezen door biofouling, adsorptie aan mineralen en fysieke hinder door
andere deeltjes. Het beperken van verliezen tijdens de opwerking kan op
twee manieren aangepakt worden:


Bij elke spoelstap nog meer nadruk leggen op spoelen: langer spoelen
met meer isopropanol en alle oppervlakken goed naspoelen.



Elimineren van de spoelstappen door de methode te versimpelen: juist
minder
materiaal
in
bewerking
nemen,
centrifugeren
als
dichtheidsextractie waardoor overspoelen niet nodig is en chemische
digestie direct op een filter. Aandachtspunt bij het in bewerking nemen
van minder materiaal is de representativiteit van het monster: worden er
voldoende deeltjes geteld voor een betrouwbaar meetresultaat? Het
gebruik van bijvoorbeeld triplo metingen zal naar verwachting ook met
weinig deeltjes, die wel nauwkeurig kunnen worden geteld, toch een
voldoende betrouwbaar gemiddelde kunnen geven (Bakir, 2022).
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BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DICHTHEDEN VERSCHILLENDE
PLASTICS (OSPAR, 2017)
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BIJLAGE 3: TIJDREEKSEN VAN BEZINKINGSTIJDEN NA
DICHTHEIDSEXTRACTIE MET VERSCHILLENDE ZOUTEN EN MET
MONSTERMATERIAAL
VAN
TWEE
LOCATIES
(KORNWERDERZAND EN NOORDWIJK 2)

Tijdreeks 1: Kornwerderzand met natriumjodide op tijdstip T= 1 min, 1 uur
en 1 dag (>12 uur)

Tijdreeks 2: Kornwerderzand met natriumpolytungstaat op tijdstip T= 1 min,
1 uur en 1 dag (>12 uur)
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Tijdreeks 3: Noordwijk 2 met natriumjodide op tijdstip T= 1 min, 1 uur en 1
dag (>12 uur)

Tijdreeks 4: Noordwijk 2 met natriumpolytungstaat op tijdstip T= 1 min, 1
uur en 1 dag (>12 uur)
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BIJLAGE 4: OMSCHRIJVING
NOVEMBER 2020)

METHODE

2020

(VERSIE

4

Stap 1: dichtheidsextractie met PVC extractor (Coppock)
 NaI-oplossing zuiveren door over een 10 cm cellulosenitraat filter te
halen (filtratieopstelling eerst schoongemaakt met milli-Q water) en
controleren op juiste dichtheid (1.4 g/mL)
 Spoel het monster (75 gram nat sediment) over in de extractor via
een PFA spuitfles waar de gezuiverde NaI-oplossing zit.
 Als blanco wordt 50 gram gedroogd zeezand gebruikt. Dit wordt
direct in de extractor ingewogen.
 Voeg aan de extractor een speciale roerflow toe (driehoekig om
zanderig materiaal beter in beweging te krijgen).
 Vul de extractor aan tot ongeveer 750 ml met NaI-oplossing.
 Start de roerder en laat 30 minuten aan staan. Bij slibrijke monsters
kan nog wat materiaal aan de zijwand plakken. Maak dit voorzichtig
los met een metalen lepel.
 Dek de extractor af met aluminiumfolie en stop de roerder na 30
minuten.
Stap 2: zeven over 500 en 100 µm
 Draai de volgende dag de ball valve van de PVC-extractor dicht.
 Zet per monster twee zeven van 500 en 100 µm maaswijdte op elkaar
en breng het bovenstaande materiaal vanuit de extractor op de 500
µm zeef over.
 Spoel het resterende materiaal vanuit de extractor over, eerst met
ethanol/water (50%/50%) en daarna met alleen milli-Q.
 Koppel de bovenkant van de extractor los om alles goed te kunnen
spoelen.
 Spoel hierna de zeven goed na met milli-Q water om resten van NaI
en ethanol weg te halen + om alle deeltjes <100 µm weg te spoelen.
 Houdt het materiaal op de 500 µm zeef apart.
Stap 3: chemische digestie met 10-voudig verdund natriumhypochloriet
 Bereid een verse oplossing van 10-voudig verdund geconcentreerd
natriumhypochloriet.
 Zet de 100 µm zeef in een glazen petrischaal met hoge randen.
 Giet de verdunde hypochloriet oplossing in de petrischaal totdat de
mazen van de zeef (met de deeltjes) ruim onder het vloeistofniveau
staat (= ongeveer 80 ml).
 Onder de zeef ontstaat vrij makkelijk een luchtbel. Zo nodig de zeef
optillen en weer terugplaatsen net zolang totdat de luchtbel weg is.
 Dek de petrischaal met aluminiumfolie en laat voor 4 uur staan.
Stap 4: 2e dichtheidsextractie met scheitrechter
 Zuiver de NaI-oplossing voor gebruik over een filter en controleer op
dichtheid (>1.4 g/mL)
 Plaats een special trechter op de scheitrechter van 250 ml waarmee
het resterende materiaal makkelijk vanaf de zeef in de scheitrechter
overgespoeld kan worden.
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Spoel eerst de zeef met natriumhypochloriet goed om resten van de
hypochloriet te verwijderen.
Spoel vervolgens worden de deeltjes van de zeef af in de scheitrechter
met NaI-oplossing.
Vul hierna de scheitrechter met NaI-oplossing aan tot het brede deel
van de trechter.
Zet een stop op de scheitrechter en schud een paar keer om het
materiaal goed in beweging te brengen.
Hierna een bezinktijd van 15 minuten.

Stap 5: overbrengen op Anodisc filter na overspoelen op 100 µm zeef
 Zet na 15 minuten de kraan van de scheitrechter open zodat de
bezonken deeltjes kunnen wegspoelen en draai de kraan weer dicht
tot er ongeveer 20 ml aan vloeistof overblijft in de scheitrechter.
 Breng het resterende materiaal over op een 100 µm zeef om alle NaI
weg te spoelen.
 Spoel eerst de scheitrechter goed na met ethanol/water en daarna met
milli-Q water
 Spoel de filtratieopstelling voor de Anodisc filters (2.5 cm) eerst goed
voor met milli-Q water.
 Plaats hierna de Anodisc filter voorzichtig op de houder.
 Breng het resterende materiaal van de zeef kwantitatief over op het
filter met milli-Q water. Zorg ervoor dat het filter nog een klein beetje
vochtig blijft.
 Leg het filter voorzichtig in een glazen petrischaal waarin eerst een
speciaal papiertje is gelegd om het filter er bij de meting makkelijker
uit te kunnen krijgen
 Plaats op de petrischaal een glazen deksel waar monster informatie op
staat en zet dit als geheel in een stoof bij 35 °C voor minimaal 2 dagen.
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BIJLAGE 5: OMSCHRIJVING METHODE 2021 (VERSIE 31
AUGUSTUS 2021)

Stap 1: Chemische digestie met natriumhypochloriet en KOH
Dag 1:
 Bereid de oplossing met KOH en natriumhypochloriet. Per monster
wordt 3 gram KOH opgelost in 50 ml milli-Q water en hier wordt 50
ml geconcentreerd natriumhypochloriet aan toegevoegd en
gehomogeniseerd
 Voeg aan 100 gram nat sediment 100 ml van het KOH-hypochloriet
mengsel toe in de glazen pot (volume 720 mL). Weeg voor het
referentiemonster 50 gram gedroogd en uitgestookt zeezand in
waarna de bolletjes kwantitatief met weinig water worden
overgespoeld. Sluit de pot af met aluminiumfolie en deksel.
 Zet de pot voor 5 minuten in een ultrasoonbad.
 Zet de pot daarna in een stoof op 35 °C gezet voor 3 nachten.
Dag 3:
 Haal de glazen pot uit de stoof.
 Voeg 50 ml geconcentreerd hypochloriet aan de pot toe en
homogeniseer met een glazen of metalen staaf.
 Sluit de pot weer af en zet de pot daarna weer terug in de stoof bij 35
°C.
Stap 2: Eerste dichtheidsextractie (methode recoverybepaling/methode
testmonsters)
Dag 4:
 Bereid van tevoren NaI met een dichtheid van 1.6 g/mL. Filtreer de
oplossing om te zuiveren en schenk dit over in een PFA-spuitfles.
 Spoel het materiaal uit de glazen pot volledig over op een 500 (of
1000) µm zeef met een diameter van 10 cm met daaronder een zeef
van 63 µm en een bekerglas om overmaat aan KOH en hypochloriet
weg te spoelen. Zorg ervoor dat er geen lucht in de mazen van de
zeef komt door de zeef iets schuin te houden bij het overspoelen van
het sediment uit de pot. Spuit tevens krachtig na met demiwater/milliQ water zodat de doorstroming goed blijft en de chemicaliën
weggespoeld worden.
 Bij sedimentmonsters met veel slib zal de vloeistof niet makkelijk door
de 63 µm zeef gaan omdat de slibdeeltjes kunnen plakken. Als de zeef
niet meer goed doorloopt, dan moet een zeef met een grotere
diameter worden gebruikt (>25 cm).
 Als de zeven goed zijn gespoeld dan kan het materiaal van de 500 (of
1000) µm zeef apart gehouden worden voor aparte ATR-FTIR meting.
 Spoel het materiaal op de zeef van 63 µm kwantitatief over met de
NaI-oplossing van 1.6 g/mL in een cilindrische scheitrechter. Om alle
deeltjes goed over te spoelen wordt ook een weinig aan isopropanol
gebruikt. Bij de methode voor recoverybepaling is in deze stap de
Coppock-extractor gebruikt. Overspoelen gaat hetzelfde.
 Vul de scheitrechter aan tot ongeveer 300 ml met NaI-oplossing 1.6
g/mL en controleer of de dichtheid ongeveer 1.5 g/mL is met een
areometer. Mocht de dichtheid te hoog zijn dan wordt er wat milli-Q
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water toegevoegd, mocht de dichtheid te laag zijn dan wordt er wat
van de 1.6 kg/L NaI-oplossing toegevoegd. Bij gebruik van de
Coppock-extractor: vul aan tot ongeveer 750 ml.
Sluit de scheitrechter af met een glazen stop en schud 12 keer over
de kop . Hang de scheitrechter aan een standaard en spoel de stop en
eventuele deeltjes boven het vloeistofniveau naar beneden. Laat 30
minuten staan. Bij gebruik van de Coppock-extractor: roer het
sediment voor 30 minuten op een magneetroerder en dek de extractor
af met aluminiumfolie.
Herhaal bovenstaande stap nogmaals en laat hierna het materiaal 1
nacht bezinken. Bij gebruik van de Coppock-extractor: zet na 30
minuten de magneetroerder uit.

Stap 3: tweede dichtheidsextractie (methode recoverybepaling/methode
testmonsters)
Dag 5:
 Zet een bekerglas onder de scheitrechter en laat voorzichtig het
bezonken sediment in de bekerglas lopen.
 Zet de kraan dicht tot er ongeveer 20 ml NaI-oplossing met deeltjes
over is.
 Bij gebruik van de Coppock-extractor: sluit de ball valve en spoel het
bovenstaande materiaal kwantitatief over in een scheitrechter. Spoel
alles na met NaI-oplossing en een beetje isopropanol.
 Vul de scheitrechter weer tot 300 ml met NaI-oplossing en zorg ervoor
dat de dichtheid weer rond de 1.5 g/mL ligt.
 Sluit de scheitrechter af met een glazen stop en schud 12 keer over
de kop. Hang de scheitrechter aan een standaard en spoel de stop en
eventuele deeltjes boven het vloeistofniveau naar beneden. Laat 30
minuten staan.
 Plaats een 63 µm zeef onder de scheitrechter en vang het resterende
materiaal op. Spoel daarna de scheitrechter goed na met isopropanol
en daarna met milli-Q water.
 Spoel vervolgens de zeef goed na met milli-Q water om de overmaat
aan NaI-oplossing en isopropanol te verwijderen en om het materiaal
goed te zeven.
 Indien er nog veel organisch materiaal zichtbaar is op de 63 µm zeef,
dan is een tweede chemische digestie nodig. Ga daarvoor naar stap
4.
 Indien er geen tweede chemische digestie nodig is dan kun je meteen
naar stap 5.
Stap 4: Tweede chemische digestie
 Zet de 63 µm zeef in een glazen bakje en voeg hier 2-voudig verdund
geconcentreerd natriumhypochloriet aan toe (= ong 7.5% aan
NaHClO) tot de zeef onder staat.
 Dek de zeef af met aluminiumfolie en laat minimaal 2 uur zo staan.
Stap 5: Materiaal op Anodisc filter
 Indien een tweede chemische digestie is uitgevoerd spoel dan de 63
µm zeef eerst met milli-Q water om de overmaat aan hypochloriet te
verwijderen.

Pagina 54 van 55



Spoel het materiaal op de zeef op een Anodisc filter met 2.5 cm
diameter voor FTIR analyse of op een nylon filter voor kwalitatieve
analyse of recovery-bepaling onder een microscoop.
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