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ONDERZOEK NAAR INTERFERENTIES BIJ DE BEPALING VAN CHROOM(VI) IN VERFSCHILFERS 

 

W. Klarenaar – SGS INTRON wil.klarenaar@sgs.com ● S. Askour – SGS INTRON 16 oktober 2020 

 

SAMENVATTING 

Voor de analyse van chroom(VI) in verfschilfers kan gebruik worden gemaakt van de combinatie van eerst 

een alkalische destructie gevolgd door een colorimetrische analyse van het magenta gekleurde complex dat 

ontstaat door reactie van het vrijgemaakte chroom(VI) met diphenylcarbazide (DPC). Door de grote 

reactiviteit van chroom(VI) is deze methode gevoelig voor het optreden van storingen waardoor verkeerde 

chroom(VI) gehaltes worden gemeten. In de literatuur worden veel voorbeelden gegeven van stoffen die bij 

deze analyse interfereren maar welke stoffen specifiek problemen veroorzaken bij de analyse van 

verfschilfers is onduidelijk. Dit onderzoek probeert hierin duidelijkheid te bieden. Hiervoor zijn de effecten van 

stoffen onderzocht die in verf worden toegepast en ook stoffen uit de geverfde oppervlakken of uit 

gereedschap dat gebruikt kan worden voor het nemen van de verfmonsters. Door de mechanische 

bewerking van het geverfde oppervlak tijdens de bemonstering van de verf, kunnen deeltjes van deze 

stoffen in het analysemonster belanden.  

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat veel toegepaste materialen zoals constructiestaal en RVS geen 

interferenties veroorzaken en dat ook de corrosieproducten daarvan (zoals bruine en zwarte ijzerroest en 

mangaandioxide, ook wel toegepast als pigment) geen grote effecten hebben op de kwaliteit van het 

analyseresultaat. Wel worden zeer sterke interferenties vastgesteld door de metalen: aluminium, koper, 

molybdeen en zink die tijdens de destructie het chroom(VI) reduceren naar chroom(III). Bij een 

aluminiumgehalte in de verf van ca. 35% bijvoorbeeld, wordt onder de toegepaste omstandigheden in het 

monster geen chroom(VI) meer teruggevonden.  

Storingen tijdens de colorimetrische analyse zijn anders van aard en betreffen interacties met DPC door 

metaalionen. Van de onderzochte ionen blijkt alleen koper(II) een significante interferentie te veroorzaken: bij 

een gelijke verhouding van chroom(VI) en koper(II) in de meetoplossing wordt ca. 13% minder chroom(VI) 

gevonden. De aanwezigheid van chroom(III) in de meetoplossing geeft geen aanleiding tot hogere 

chroom(VI) resultaten. 

 

1. INLEIDING 

Voor het analyseren van het chroom(VI) bestaan talrijke internationale normen. Zo zijn genormeerde 

meetmethoden beschreven voor het analyseren van chroom(VI) in verschillende afvalstromen, water, lucht 

en leer bijvoorbeeld maar niet voor verfschilfers, ook niet internationaal. Sommige procedures uit deze 

normen zijn echter wel geschikt om toe te passen op verfschilfers. Zo is in Nederland inmiddels 

geaccepteerd dat een alkalische ontsluiting zoals beschreven in NEN-EN-IEC 62321-7-1 (2016)1 het beste 

resultaat geeft om chroom(VI) uit verfschilfers op te lossen zodat het chroom(VI) voor de analyse 

beschikbaar komt. Nadat het monster met loog is ontsloten, kan het vrijgemaakte chroom(VI) reageren met 

diphenylcarbazide (DPC) waarmee het een magenta gekleurd complex vormt dat bij een golflengte van 541 

nm colorimetrisch kan worden geanalyseerd. Ook deze methode wordt in Nederland vaak toegepast. Waar 

deze combinatie echter niet in voorziet is het verhinderen van verstoringen (interferenties) door 

bestanddelen uit de verf. Feitelijk is de analyse van chroom(VI) in verfschilfers een voortdurende competitie 

tussen enerzijds het vrijmaken van chroom(VI) uit de verfschilfers en anderzijds het voorkomen dat het vrije 

chroom(VI) meteen weer wordt afgebroken waardoor het niet in het monster wordt teruggevonden. In de 

literatuur worden uiteenlopende stoffen genoemd die de analyse van chroom(VI) verstoren: aluminium, zink, 

 
1 Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische producten – Deel 7-1: aanwezigheid van zeswaardig chroom (Cr(VI)) in kleurloze 

en gekleurde corrosiebestendige coatings op metalen met behulp van colorimetrie. 
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ijzer(II), ijzer(III), koper, lood, kobalt, vanadium etc.2 3 4 Welke hiervan de analyse van chroom(VI) in verf 

daadwerkelijk verstoren is echter niet goed bekend. Omdat een beter begrip van deze problematiek de 

analysemethode kan verbeteren, heeft SGS INTRON een onderzoek uitgevoerd om vast te stellen welke 

stoffen de analyse van chroom-6 in verf verstoren en in welke mate. 

 

2. ACHTERGRONDEN 

De analyse van chroom(VI) is te onderscheiden in twee stappen. In stap 1 wordt het chroom(VI) uit het 

verfmonster met een alkalische extractie vrijgemaakt en in stap 2 wordt het opgeloste chroom(VI) met DPC 

colorimetrisch geanalyseerd. 

 

Interferenties tijdens de ontsluiting in stap 1 worden veroorzaakt door redoxreacties die chroom(VI) 

reduceren naar chroom(III) zoals bijvoorbeeld met metallisch zink het geval is: 

 

Zn ↔ Zn2+  +  2e 3x (1) -0,762 E0/V 

Cr2O7
2-  +  14H+  +  6e ↔ 2Cr3+  +  7H2O   (2)  1,232 E0/V 

3Zn  +  Cr2O7
2-  +  14H+ ↔ 3Zn2+  +  2Cr3+  +  7H2O  (3)  

 

Afhankelijk van het milieu bedraagt de redoxpotentiaal voor de reductie van chroom(VI) (reactie 2) in zuur 

milieu (pH 1) 1,232 E0/V en in alkalisch milieu (pH 14) -0,13 E0/V (reactie 4). Dit verklaart waarom 

chroom(VI) bij een alkalische ontsluiting stabieler is dan in een zuur milieu.  

 

3Zn  +  2CrO4
2-  +  8H2O ↔ 3Zn2+  +  2Cr(OH)3  +  10OH-  (4)  -0,13 E0/V 

 

Bij de colorimetrische analyse in stap 2 zijn de vaste deeltjes door filtratie uit het monster verwijderd en 

kunnen alleen opgeloste stoffen interferenties veroorzaken. In tegenstelling tot bij stap 1 zijn dit geen 

redoxreacties maar betreft het andere metaalionen die met DPC kleurcomplexen kunnen vormen of ionen 

die met DPC een competitiereactie aangaan. 

Tot slot moet er rekening mee worden gehouden dat ook reacties kunnen optreden waardoor chroom(III) uit 

het monster kan worden geoxideerd naar chroom(VI) waardoor een te hoog chroom(VI)-gehalte kan worden 

gevonden. 

 

3. STORENDE STOFFEN 

Het onderzoek betreft interferenties als gevolg van metalen en anorganische stoffen. Storingen als gevolg 

van organische componenten zijn niet uit te sluiten maar lijken op basis van metingen aan praktijkmonsters 

van minder invloed vergeleken met de storingen door anorganische verbindingen. Onderzochte stoffen zijn 

geselecteerd op basis van literatuurgegevens en op de toepassing ervan: 

1. Stoffen toegepast in verf (corrosiebescherming, pigmenten e.d.). 

2. Materialen van geschilderde objecten (staal, aluminium etc.). 

3. Roestproducten (ijzerroest in diverse vormen). 

4. Materialen in gereedschappen voor bemonstering van verfschilfers (staal en RVS). 

 
2 Ashley et al. (2003). Sampling and analysis considerations for the determination of hexavalent chromium in workplace. Journal of 

Environmental Monitoring, 5(5), 707–716. https://doi.org/10.1039/b306105c; Pui San, 2013) 
3 Andrade J.C. et al. (1985). Sequential spectrophotometric determination of chromium(III) and chromium(VI) using flow injection 

analysis. The Analyst, 110(2), 197. https://doi.org/10.1039/an9851000197 
4 Pui San, Y. (2013). Method validation for the determination of hexavalent chromium in seawater and other matrices by colorimetric 

method http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/4525  
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De onderzochte stoffen en materialen zijn samengevat in tabel 1. 

 

Tabel 1. De in deze studie onderzochte materialen en metaalionen. 

Bij stap 1 – de ontsluiting Bij stap 2 – de colorimetrische bepaling 

Metallisch aluminium Merck < 150 µm Koper(II) Merck 

Metallisch zink Alfa Aesar < 150 µm Chroom(III) Merck 

Metallisch molybdeen Merkloos 1 - 3 µm Vanadium(V) Merck 

Metallisch ijzer Merkloos < 150 µm Lood(II) Merck 

Metallisch koper  Molybdeen(VI) Merck 

Magnetiet (Fe(II)Fe(III)2O4) 

(zwarte ijzerroest) 

Sigma Aldrich < 150 µm Cadmium(II) Merck 

IJzer(III) Merck 

Goethiet (Fe(III)OOH) 

(bruine ijzerroest) 

Sigma Aldrich < 150 µm   

Mangaandioxide 

(mangaanroest) 

   

RVS 304 SGS INTRON < 180 µm   

RVS 316 SGS INTRON < 180 µm   

 

4. METHODE 

Verfschilfers met een gecertificeerde chroom(VI) concentratie zijn niet commercieel verkrijgbaar. Om dit 

onderzoek onder reproduceerbare omstandigheden uit te voeren is daarom gebruik gemaakt van een 

surrogaat ‘verfmonster’. Hiertoe is lood(II)chromaat poeder toegevoegd aan kalksteenmeel. Loodchromaat is 

een veel toegepast geel chroom(VI) pigment en kalksteenmeel wordt in verf vaak als vulstof toegepast. Het 

betreft een vastestof verdunning met een chroom(VI) concentratie van ca. 500 mg/kg die representatief is 

voor het chroom(VI) bestanddeel in verf in de praktijk. Dit ‘verfpoeder’ benadert het gedrag van droge 

verfschilfers die voor analyse van chroom(VI) in behandeling worden genomen. De onderzochte materialen 

zijn in poedervorm met bekende concentraties aan het verfmonster toegevoegd waarna het chroom(VI) 

gehalte is geanalyseerd. Hierbij werd in een glazen reageerbuis telkens 40 mg verfmonster in behandeling 

genomen dat gedurende 20 minuten met een alkalische destructie bij 96 °C werd ontsloten. Het gefilterde 

destruaat is na 15 minuten na de destructie colorimetrisch met DPC geanalyseerd. 

Voor het onderzoek naar storende metaalionen in de meetoplossing bij de colorimetrische bepaling, is 

gebruik gemaakt van een standaard chroom(VI) oplossing met een chroom(VI) concentratie van 0,76 mg/l 

wat bij een virtuele inweeg van 40 mg verfmonster overeenkomt met ca. 6.000 mg/kg chroom(VI) in de verf. 

Het betreft een goed meetbare hoeveelheid op ca. 1/3 deel van het meetbereik. De concentratie aan 

storende ionen is gevarieerd van 0 mg/l  tot 4 mg/l. Na het toevoegen en homogeniseren van de 

verschillende oplossingen is het chroom(VI) gehalte na ca. 15 minuten gemeten. 

 

5. RESULTATEN 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat verschillende metalen chroom(VI) reduceren tijdens de 

alkalische destructie. Aluminium, molybdeen, koper en zink doen dit in ernstige mate waarbij, onder de 

toegepaste condities, ca. 35 %m/m aluminium in het verfmonster, de hoeveelheid chroom(VI) reduceert tot 

een niet meer aantoonbaar niveau. Dit is geïllustreerd in figuur 1 waarbij op de horizontale as de 

concentratie van het storende bestanddeel in de verf is afgezet. Opvallend is dat het reducerend effect door 

het ferri bestanddeel in magnetiet [Fe(II)Fe(III)2O4] pas merkbaar optreedt bij zeer hoge concentraties boven 

ca. 60 %m/m.  
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Figuur 1. Interferenties bij de alkalische ontsluiting van chroom(VI) 

 

 

IJzer (constructiestaal), roestvaststaal (RVS 304 en RVS 316), bruine ijzerroest [Fe(III)2O3] en 

mangaandioxide [MnO2] (mangaanroest) storen de bepaling niet. Dit is geïllustreerd in figuur 2 waarbij in de 

puntenwolk van alle metingen de gemiddelde gemeten chroom(VI)concentratie is weergegeven met de 

streepjeslijn begrensd door ± 2 σ d.m.v. stippellijnen. 

 

 
Figuur 2. Niet-interfererende bestanddelen bij de alkalische ontsluiting van chroom(VI) 
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Van de onderzochte ionen blijkt bij de colorimetrische bepaling alleen Cu(II) een duidelijke interferentie te 

veroorzaken. Bij een 1:1 verhouding met chroom(VI) bij 0,76 mg/L bedraagt deze storing een vermindering 

van ca. 13 % chroom(VI) . Vanadium(V) stoort alleen bij extreem hoge concentratie bij een verhouding met 

chroom(VI) > 4. Opmerkelijk is dat Cr(III) geen (positieve) verstoring veroorzaakt, ook niet bij zeer hoge 

concentraties. 

 

 
Figuur 3. Onderzochte metaalionen bij de colorimetrische bepaling van chroom(VI) 

 

6. CONCLUSIES 

De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat er ernstige interferenties kunnen optreden bij de analyse van 

chroom(VI) in verfschilfers bij de toepassing van een alkalische destructie in combinatie met een 

colorimetrische bepaling door reactie van chroom(VI) met DPC. Deze interferenties zijn te onderscheiden in 

interferenties als gevolg van de chemische reductie van chroom(VI) gedurende de alkalische destructie en 

interferenties die optreden bij de colorimetrische bepaling bij de kleurvormende DPC-reactie. Storende 

bestanddelen tijdens de alkalische destructie kunnen zulke vormen aannemen dat het chroom(VI) 

bestanddeel in de verf volledig wordt gereduceerd. De storingen bij de colorimetrische bepaling zijn 

beperkter van omvang. 

Deeltjes in het verfmonster van constructiestaal, RVS, bruine ijzerroest en mangaandioxide vertonen geen 

meetbaar storend effect op de analyse van chroom(VI).  

Metallisch aluminium, koper, molybdeen en zink reduceren het chroom(VI) tijdens de alkalische destructie in 

zulke mate dat ook zeer hoge chroom(VI) concentraties in de verf niet meer kunnen worden aangetoond. 

Onder de toegepaste onderzoeksomstandigheden kan bij een aluminiumgehalte in de verf van ongeveer 35 

%m/m geen chroom(VI) meer worden aangetoond. Zwarte ijzerroest (magnetiet, Fe3O4) stoort pas bij voor 

de praktijk onrealistische concentraties boven ca. 60 %m/m. 

Bij de colorimetrische bepaling blijken alleen koper(II) ionen het analyseresultaat te kunnen verstoren. Bij 

een gelijke concentratie aan chroom(VI) en koper(II) wordt ca. 13 % minder chroom(VI) gevonden. Storingen 

door de andere onderzochte ionen zijn niet meetbaar of verwaarloosbaar. Dit betreft de ionen vanadium(V), 
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lood(II), molybdeen(VI), cadmium(II) en ijzer(III). Chroom(III) ionen vertonen in de meetoplossing eveneens 

geen storing en veroorzaken ook geen toename van het chroom(VI) gehalte. 

 

 

 

 

 


