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METALEN 
(Bepaling van metalen met behulp van inductief gekoppeld plasma massa spectrometrie) 
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Samenvatting 
In dit produktinformatieblad vindt u uitgebreide informatie over de analyse van Metalen zoals die bij 
Eurofins Analytico wordt uitgevoerd. 
 
Zware metalen in grond en water worden na de benodigde voorbehandeling, filtratie of destructie, 
bepaald met behulp van een inductief gekoppeld plasma (ICP) massa spectrometer (MS). De 
gedetecteerde intensiteit is een maat voor het gehalte aan metalen. 
 
Inleiding/Achtergrond 
Zware metalen worden omschreven als metalen met een soortelijke massa die groter is dan 5 
g/cm3. Onder de categorie zware metalen vallen onder andere cadmium, koper, kwik en lood. 
Arseen wordt over het algemeen ook tot de zware metalen gerekend, hoewel dit eigenlijk geen 
metaal, maar een half-metaal is. 
Door diverse industriële activiteiten zijn in het verleden grote hoeveelheden zware metalen in de 
bodem en het grondwater terecht gekomen. Dit is vooral gebeurd bij de verwerking van 
metaalertsen, galvaniseren, verfproductie en emailleren. 
Metalen worden op grote schaal gebruikt in onder andere legeringen, kleurstoffen, drukinkt, toners, 
cosmetica, accu’s en batterijen. Ook verbrandingsafval zoals sintels, cokes, slakken en vliegas 
bevat doorgaans hoge concentraties aan zware metalen. 
Cadmium en kwik behoren tot de meest milieugevaarlijke stoffen. Kwik kan voorkomen als vloeibaar 
metaal, in kwikzouten of in organokwikverbindingen. In Nederland komt het vooral voor in 
kwikbatterijen, in meet- en regelapparatuur en wordt gebruikt bij een aantal chemische processen. 
Cadmium komt in de aardkorst altijd samen voor met andere metalen zoals bijvoorbeeld zink. 
Cadmium wordt onder andere gebruikt in pigmenten voor kunststoffen en verfen, chemische 
processen (als stabilisator) en in nikkel-cadmium batterijen. 
Sinds 1988 zijn de streef- en interventiewaarden voor metalen afhankelijk gesteld van het lutum- 
en/of organische stofgehalte van de bodem. Dit heeft te maken met adsorptieprocessen in de 
bodem waarbij kleideeltjes (lutum) en organische stof (humus) een belangrijke rol spelen. 
  
Normalisatie 
Zowel grond- als watermonsters worden na binnenkomst gekoeld bewaard. Nadat een deelmonster 
is genomen, worden de monsters volgens de geldende voorschriften opgewerkt en geanalyseerd. 
Voorbewerking* 
Grond NEN 6961 
Waterbodem NEN 6961 
Grondwater NEN-EN-ISO 5667-3** 
Afvalwater Eigen Methode** 
Eluaten AP04V en AP04U 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

www.eurofins.nl 

. 

Analyse* 
Grond & NEN-EN-ISO 17294-2 en AS3000 
Waterbodem 
Grondwater & NEN-EN-ISO 17294-2, AS3000 en AP04E  
Eluaten  
Afvalwater  NEN-EN-ISO 17294-2  
**: De normverwijzingen per element staan vermeld in onze “Specificatie analysemethoden” 
**: Voorbewerking (filtreren en/of aanzuren) dient te gebeuren in het veld 
 
Technische beschrijving 
Grondwatermonsters worden in het veld gefiltreerd en aangezuurd, conform NEN-EN-ISO 5667-3. 
Afvalwater- en grondmonsters worden in een speciale magnetron ontsloten met een mengsel van 
salpeterzuur en zoutzuur (aqua regia). De grondmonster worden na malen, zeven, ontsluiten en 
verdere voorbehandeling overgespoeld in de betreffende monsterhouders en in een autosampler 
geplaatst. Vervolgens worden de monsters gemeten met ICP-MS. 
 
In een ICP wordt de te meten oplossing verstoven in een argonplasmatoorts, bij een temperatuur 
van ongeveer 6.000 Kelvin. Door de hoge temperatuur wordt het aerosol vervolgens gedroogd, 
verast, geatomiseerd en geïoniseerd. De elementen worden met behulp van een 
massaspectrometer gedetecteerd. De intensiteit, het signaal veroorzaakt door de massa van het te 
meten element gedeeld door de lading van het element (m/e), is een maat voor de concentratie van 
dat element in de oplossing. Viscositeitverschillen in de meetoplossingen worden gecorrigeerd door 
gebruik te maken van een interne standaard welke voor de meting aan de monsterstroom wordt 
toegevoegd.  
Daarnaast is het mogelijk om ook andere elementen, zoals zwavel en fosfor mee te nemen tijdens 
de bepaling. 
 
Ter afsluiting 
Voor het bepalen van de diverse concentratie aan zware metalen is het van belang dat de monsters 
in de correcte verpakkingen worden aangeleverd. Indien men bijvoorbeeld een watermonster 
aanlevert in een fles die geconserveerd is met H2SO4 (ten behoeve van organische verbindingen) 
kan hieruit geen bepaling worden gedaan, vanwege de noodzakelijk verdunningen en vanwege de 
kans op het ontstaan van neerslagen.  
Ook dient men rekening te houden met de filtratiestap in het veld voor grondwatermonsters. Indien 
men het monster in een aangezuurde fles brengt vóór filtratie zal dit een vals positieve uitslag tot 
gevolg hebben, aangezien ook een deel van de metalen die zijn geadsorbeerd aan de zwevende 
stof in oplossing zullen gaan. 
 
In gevallen van een verhoogde concentratie van één of meerdere componenten of in het geval van 
een zware monstermatrix kan het voorkomen dat de rapportagegrenzen voor de overige 
componenten verhoogd op het rapport worden gerapporteerd. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen 
met uw persoonlijke projectcoördinator.  
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