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1.O1.O1.O1.Onderwerpnderwerpnderwerpnderwerp    
 
Dit werkvoorschrift heeft als doel seleniumspeciatie uit te voeren in voedingssupplementen en voormengsels van 
dierenvoeders. De methode die in dit werkvoorschrift beschreven wordt betreft de analyse van selenomethionine, en 
seleniet (SeIV). Deze seleniumspecies worden gebruikt bij toevoegingen van selenium aan voedingssupplementen en 
diervoeders. Van de vernoemde species heeft selenomethionine de hoogste biobeschikbaarheid. 
    

2.2.2.2.ToepassingsdomeinToepassingsdomeinToepassingsdomeinToepassingsdomein        
    
Deze methode is van toepassing op Se-aangerijkte voedingssupplementen en Se-aangerijkte voormengsels voor 
dierenvoeders 
    

3.Definities, afkortingen, referenties en normen3.Definities, afkortingen, referenties en normen3.Definities, afkortingen, referenties en normen3.Definities, afkortingen, referenties en normen    
 
3.1. Afkortingen  

 

3.1.1. Chemische elementen en apparatuur 

 
Ar    argon 
CRI « Collision Reaction Interface », dit voorwerp laat toe om interferenties uit te schakelen , 

door het toedienen van bepaalde gassen bij de metingen met ICP-MS.  
CRI-gas   gas dat gebruikt wordt in de CRI : waterstof (H2) 
CRM   gecertificeerd referentiemateriaal 
HPLC   hoge druk vloeistofchromatografie 
ICP-MS   inductief gekoppeld plasma – massa spectrometrie 
H2Obidist   dubbel gedistilleerd water 
mQ - water  ultra zuiver water 
MeOH   methanol 
Se    selenium 
SeIV   seleniet 
SeVI   selenaat 
SeMet  selenomethionine 
MeSeCys   methyl-seleno cysteïne 
TUNE  multi-element oplossing gebruikt voor de optimalisatie van de ICP-MS, en die de volgende 

elementen bevat:  Ba, Be, Ce, Co, In, Mg, Pb, Th en Tl (Momenteel: ICP-MS tune solution 
10µg mL-1 in 5% HNO3 van Bruker) 

 
3.1.3. Eenheden 
 
g    gram 
kDa   kilodalton 
kg    kilogram 
L   liter 
mL   milliliter 
µg    microgram 
µL    microliter 
 
 
3.2. Referenties  
 
Richtlijn  2002/657/EC  van 12/08/2002 (datum publicatie: 17/08/2002),  betreffende de doeltreffendheid van 
analytische methodes en de interpretatie van de resultaten, die zorgt voor de implementatie van de richtlijn  
96/23/EC. Official Journal of the European Communities L221/8 (2002). 
 
SOP/TRA/PRE/01 : Voorbereiding van de stalen voor het bepalen van spoorelementen 
 
PRO/5.5/01 : Interne controles 
 
PRO/5.1/04 : afvalverwijderin  
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4.Principe4.Principe4.Principe4.Principe    
    
4.1. Voorbereiding 
 
De voorbereiding en de homogenisatie van de stalen is beschreven in de SOP/TRA/PRE/01. Na homogenisatie van 
de stalen worden deze onderworpen aan een enzymatische extractie.  
 
Deze enzymatische extractie omvat de volgende stappen: 

1.  afwegen van een bepaalde hoeveelheid staal in conische buizen van 15 mL, 
2.  toevoegen van een bufferoplossing die een mengsel van specifieke enzymes bevat 
3.  aflsuiten van de buizen met schroefdop, en vortexen 
4.  plaatsen van de buizen in een gethermostatiseerd waterbad, 
5.  sonicatie van de inhoud van elke buis met een ultrasoon sonde 
6.  centrifugatie gevolgd door filtratie van het supernatans over een 10 kDa filter 
7. herhaling van stap 2 tot 6 met de vaste fase die overblijft na de centrifugatie.  
8. samenvoeging en verdunning van de 2 gefiltreerde fracties 

 
4.2. Meting 
 
De blanco’s, de ijkoplossingen en de oplossingen van de stalen worden in de carrousel van de monsterwisselaar van 
de HPLC geplaatst. De HPLC-ICP-MS keten en de analysen worden gestuurd door de programma’s ICP_MS expert 
en Galaxie. Deze controleren alle functies van het meetapparaat, met inbegrip van de programmering van de 
chromatografische scheiding van species in de stalen, de behandeling van de ruwe data en de archivering van de 
gegevens. 

    
5. VALIDATIEPARAMETERS 
 
Zie validatiedossier 
  
6. GOEDEREN 
 
6.1 Klein Laboratoriummateriaal en verbruiksgoederen 
 
Maatkolven 
Pipetpunten 
Proefbuizen van 15 mL met stop, aangepast voor centrifugatie bij 10000 g 
Proefbuizen van 15 mL met stop en met een moleculaire filter van 10 kDa, aangepast voor centrifugatie bij 7500 g 
Houders voor proefbuizen van 15 mL 
Handschoenen 
Spatel  
Monsterwisselaar ICP-MS 
HPLC:   Monsterwisselaar HPLC 

Plastic vials voor de monsterwisselaar van de HPLC 
Reversed Phase kolom (Grace Alltima C8 5µ 250 x 4,6 mm) 
Prekolom (Grace Alltima C8 5µ 7.5 x 4,6 mm) 

 HPLC-pompen 
 Oven voor de kolom 
 Controle-eenheid voor de kolomoven 
 
6.2. Specifieke reagentia 
 
Alle reagentia worden bewaard bij omgevingstemperatuur (20±5 °C) tenzij anders is aangeduid.  
 

� Geconcentreerd HNO3  (65%), kwaliteit extra pur 
� Geconcentreerd HCl (37%), kwaliteit ultrapur  
� Dubbel gedistilleerd water (H20bidest) 
� MilliQ-Water (mQ-water) 
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� HCl oplossing 10% (v/v) (deze oplossing wordt bereid door een 1/10 verdunning (v/v) van de 

geconcentreerde oplossing met mQ-water) 
� TUNE 5ppb: ICP-MS tuningoplossing verdund tot 5 µg/L. Om deze oplossing te bereiden moet de 

stockoplossing TUNE 10 mg/L verdund worden tot 250 µg/L. Daartoe wordt 1,25 ml stockoplossing en 1 ml 
geconcentreerd HNO3 in een maatkolf van 50 ml of in een falconbuisje gebracht en aangevuld met dubbel 
gedistilleerd water tot de maatstreep. Vervolgens wordt 2 ml van deze intermediaire oplossing evenals 2 ml 
HNO3 in een maatkolf van 50 ml of in een falcon buisje gebracht en aangevuld met dubbel gedistilleerd 
water tot de maatstreep. 

� Heptafluoroboterzuur (HFBA , C4HF7O2) (99%) 
� Methanol (MeOH), HiPerSolv CHROMANORM, voor HPLC gradient grade 
� Mobiele fase: HFBA 0,1 % v/v MeOH 1% v/v: pipeteer 1 ml HFBA en 10 ml MeOH in een maatkolf en vul 

aan met mQ-water tot 1L. 
� Methanol 50% (v/v): meng gelijke hoeveelheden MeOH en mQ-water in een maatcilinder. 
� Protease enzyme (van Streptocyces griseus Protease XIV, wordt bewaard in de diepvriezer, ≤-16°C) 
� Lipase enzyme (van Candida rugosa, , wordt bewaard in de koelkast 5±5 °C).  
� Tris (2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propaandiol)  
� Tris Buffer oplossing  60 mM : weeg 3,135 g Tris af, breng dit in een beker en vul aan tot ±450 ml. 

Controleer de pH met een geijkte pH-meter. Pas de pH van de bufferoplossing aan tot pH=7,5 met een HCl 
10% (v/v) oplossing. Breng over in een maatkolf van 500 mL en vul aan tot de maatstreep met mQ-water.  

� Enzyme-oplossing: De enzyme-oplossing bevat 4g/L protease en 2 g/L lipase. Deze wordt vers aangemaakt 
afhankelijk van de hoeveelheid stalen (10 mL per staal), tevens wordt extra enzyme oplossing aangemaakt 
voor de ijklijn:  

de te bereiden enzyme-oplossing: aantal stalen x 10 ml +20 ml 
protease: aantal stalen x 10 x 4 mg + 80 mg 
lipase: aantal stalen x 10 x 2 mg + 40 mg 

 
6.3. Gecertificeerde referentiematerialen 
 
CRM* : « Selm-1, selenized enriched yeast » gecertifieerd total Se gehalte:  2059 ± 64 mg/kg. Gecertificeerd totaal 
gehalte aan  SeMet:  3448 ± 146 mg/kg (i.e. 1371 ± 58 mg/kg Se onder de vorm van SeMet) (wordt bewaard in 
de diepvriezer ≤-16°C) 
SeMet: Selenomethionine standaard, C5H11NO2Se (100%, wordt bewaard in de diepvriezer ≤-16°C) 
SeIV: natriumseleniet standaard, Na2SeO3 (99%)  
SeIV: natriumselenaat standaard, Na2SeO4 (≥ 98,0%) 

MeSeCys: Methyl-seleno cysteïne C4H9NO2Se (≥ 98,0%)  
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7.7.7.7.    UitrustingUitrustingUitrustingUitrusting    
 
ICP-MS (VARIAN 820-MS) met computerprogramma’s VARIAN ICP-MS expert en VARIAN Galaxie    
Analytische balans 
Pipetten met regelbaar volume 
Koelkast (5±5 °C)  
Diepvriezer (≤-16°C) 
Milli-Q system  
Ultrasoon sonde met regelaar 
Gethermostatiseerd waterbad 
Centrifuge 
 
8.8.8.8.    WerkwijzeWerkwijzeWerkwijzeWerkwijze    
    
8.1. Reiniging 
 

� Maatkolven voor de bereiding van de standaarden: een aparte reeks maatkolven is bestemd voor de 
bereiding van de standaarden. Deze moeten gevuld blijven met water tussen de bereidingen in. Vóór het 
gebruik worden ze 3 maal gespoeld met mQ-water.  

� Pipetpunten: de punten van 5 en 10 ml moeten gespoeld worden met de oplossing die moet gepipetteerd 
worden vooraleer ze te gebruiken voor het bereiden van de oplossingen. 

� Reversed Phase kolom C8: voor elk gebruik moet de kolom gereinigd worden met een oplossing die 50% 
MeOH (v/v) bevat. De minimum tijdsduur van deze stap hangt af van het debiet en de afmetingen van de 
kolom. Men rekent dat 20 keer het volume van de kolom doorgespoeld wordt, waarna deze kan beschouwd 
worden als in evenwicht. De tijd kan berekend worden op basis van de formule (E1). Bv. voor een kolom van 
250 mm lengte en 4,6 mm interne diameter, moet men 1h30 spoelen aan een debiet van 1 mL min-1. 

� Eq. E1:   

Waarbij : trinse de tijd is die nodig is om de kolom te spoelen (in min) ; l is de lengte van de kolom die de 

stationaire fase bevat (in mm), ∅ de interne diameter van de kolom (in mm), D het debiet van de mobiele 

fase (in mL.min-1). 

 

� Na de analyse en vooraleer de kolom opgeborgen wordt, is het nodig om de kolom te spoelen met een 

MeOH oplossing (MeOH 50% v/v ) gedurende een tijdsduur die overeenkomt met deze van de reiniging 

voor gebruik.  

� De prekolom: Een spoeling van de prekolom met MeOH-oplossing (gradient van 10 % tot 100 % MeOH 
gedurende 30 min; debiet 0,5 mL/min) kan nodig zijn indien de gemeten druk te sterk varieert, of 
abnormaal hoog is (cfr. registratie technische parameters). Vooraleer de spoeling aan te vatten moet de 
prekolom in elk geval van de kolom afgekoppeld worden ). 

Meer gedetailleerde informatie over het onderhoud en het gebruik van de kolommen en de prekolommen 
wordt beschreven in het document  “SOP/TRA/ANA/0y/DOC01: Reinigen en onderhoud van de kolom, 
prekolom en chromatografiesysteem” in bijlage 1. 

8.2.  Voorbereiding van de stalen 
 
� Een deel van het gehomogeniseerde staal (zie SOP/TRA/PRE/01) wordt afgewogen in een proefbuis van 15 

mL (in tweevoud). Er wordt ± 0,05 g afgewogen, uitgezonderd voor de CRM (SELM), waar ± 0,01  g wordt 
afgewogen. Noteer het afgewogen gewicht in het document  “SOP/TRA/ANA/0y/DOC05: formulier voor het 
noteren van de technische parameters” (cfr. bijlage 5). Voeg per proefbuis 5,00 mL van de gebufferde 
enzymoplossing toe. Sluit de proefbuis met de schroefdop en vortex elke buis 10 sec. De procedureblanco’s 
(2 herhalingen) worden op dezelfde wijze behandeld.   

� De buisjes worden in een houder geplaatst en vervolgens in een gethermostatiseerd bad gedompeld 
gedurende 1 uur bij 37 °C.   
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� Elk staal wordt gedurende 2 minuten met een ultrasoon-sonde behandeld (20kHz). De afgeleverde energie 

moet gelijk zijn aan 50 % van het maximum (50W). Na elk staal wordt de sonde gereinigd met H2Obidist en 
wordt de punt afgedroogd.   

� Na sonicatie worden de stalen in een centrifuge geplaatst en gecentrifugeerd gedurende 15 minuten bij 
7500g om de vaste bestanddelen van het staal (pellet) te kunnen afscheiden en het supernatans 
(vloeistoffase die de Se species bevat) te recupereren. In geval van onvoldoende afscheiding van de vaste 
bestanddelen dient de centrifugatiesnelheid verhoogd te worden tot max 10000g. 

� Het supernatans wordt overgebracht in een proefbuis van 15 ml met moleculaire filter (10 kDa) die 
afgesloten wordt met een schroefdop. Ze worden vervolgens in de centrifuge geplaatst en 20 minuten 
gecentrifugeerd bij 7500 g om de restanten van de enzymes uit de oplossing te verwijderen. 

� De filter wordt uit de proefbuis weggenomen, de buisjes worden gesloten en opgeslagen in de koelkast 
(5±3°C). 

� Het pellet van de eerste centrifugatie dient een tweede keer geëxtraheerd worden om de de 
extractieëfficientie te verhogen. Daatoe wordt, na decantatie, opnieuw 5,00 mL enzyme-oplossing 
toegevoegd aan het residu en wordt, na vortexen, de procedure herhaald. 

� Na het doorlopen van de 2 extractiestappen worden de twee fractie samengevoegd en verder verdund voor 
analyse. In een proefbuis van 15mL wordt telkens 500 µL van elke fractie samengevoegd en dit mengsel 
wordt opgeschud. Dit staal wordt verder verdund voor analyse, courant (voor stalen met maximum 40 mg 
Sespec/kg) worden de stalen 10 keer verdund in TRIS oplossing. Hiervoor wordt 9 ml TRIS aan de proefbuizen 
toegevoegd (de finale verdunningsfactor ligt rond de 2000). OPM: bij hogere concentraties dient aangepast 
verdund te worden. Bv. voor de CRM (SELM), worden de stalen 100 keer verdund in een extra proefbuisje 
(100 µl van het mengstaal en 9,9 mL TRIS, de finale verdunningsfactor varieert rond de 100000).  

 
8.3. IJking, ijkstandaarden en procedureblanco’s 

  
HPLC is een kwalitatieve en kwantitatieve analysemethode. De identificatie van de in het staal aanwezige 
verbindingen gebeurt door vergelijking van de retentietijden van de geëlueerde species met de retentietijd van 
standaarden. De standaardoplossing bevat naast SeIV en SeMet ook SeVI en de organische species 
methylselenocysteïne (MeSeCys). Zo kan, ten informatieve titel, tevens informatie over deze species bekomen 
worden. 

Omdat de meting van Se in de beoogde matrices (voormengsels en voedingssupplementen) met ICP-MS onderhevig 
is aan matrixeffecten, dient de concentratie van elk species te worden bepaald met behulp van de methode van 
standaardtoevoegingen. Hiertoe wordt voor één replica van elk staal, enerzijds een oplossing die enkel het verdunde 
staal bevat geanalyseerd en anderzijds een reeks van 4 gelijkaardige aangerijkte oplossingen, waaraan de 
afzonderlijke Se-standaarden in 4 toenemende concentraties werd toegevoegd. De toe te voegen concentraties 
dienen zodanig te worden gekozen dat ze bij benadering 50%, 100%, 200% en 400% van het analiet toevoegen, 
supplementair aan de concentratie die verwacht wordt in het te analyseren staal.  

Om de beoogde analietconcentraties aan de staaloplossingen toe te kunnen voegen worden eerst individuele 
standaardoplossingen bereid van 1000 µg/L (zie tabel 1). Vervolgens wordt een intermediaire oplossing bereid  
(‘Solspike SeIV’ en ‘Solspike SeMet’) die het respectievelijke Se-species bevat aan 1000 µg/L. Voor het aanmaken 
van elke ‘Solspike SeXXX’ van 1 mg/L wordt 100 µL van elke individuele standaard van 1000 mg/L overgebracht in 
een maatkolf van 100 mL en aangelengd tot de maatstreep met mQ-water zodat de concentratie van elke specie     
1 ppm is. Deze oplossing wordt vervolgens gebruikt voor aanrijking van de staaloplossingen, overeenkomstig de te 
bereiken concentratie De aanrijking gebeurt steeds na de extra verdunning van het mix staal.  

Voorbeeld: indien het volume staaloplossing dat gaat aangerijkt worden 1 ml bedraagt en de beoogde 
analietconcentratie voor SeMet is 5 ppb, dan zal 1*5/1000 = 0,005 ml van de Solspike SeMet -oplossing bij 1 ml 
staal toegevoegd moeten worden om de concentratie van 5 ppb te bereiken. Het verdunningseffect bedraagt daarbij 
0.005/1= 0.5% en wordt als verwaarloosbaar beschouwd (<1%). Indien nodig kan (bij hoge beoogde 
analietconcentraties), om verdunningseffecten te vermijden, een meer geconcentreerde Solspike Se oplossing worden 
bereid.  
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 SeIV SeVI SeMet MeSeCys 
 Seleniet Selenaat Selenomethionine Methyl seleno cysteïne 

     
Hoeveelheid af te wegen  
produkt (mg) 109 120 120 111 

Volume van de maatkolf  
(ml) 50 50 50 50 

  
   

 

Concentratie. (mg/L) 1000100010001000    1000100010001000    1000100010001000    1000100010001000    

 

Tabel  1 : Bereiding van de standaardoplossingen van 1000 mg/L in maatkolven van 50 ml 

 
De “procedureblanco’s” zijn bedoeld om de verschillende stappen in de voorbereiding van de stalen te controleren. 
Ze omvatten dan ook alle manipulaties, en de gebruikte reagentia gedurende de extractie, maar dan zonder 
toevoeging van een staal. De “procedureblanco’s” worden uitgevoerd in 2 herhalingen ten einde een representatief 
resultaat voor de procedure te bekomen en de afwezigheid van contaminaties na te gaan. 
   
8.4. Meting en export van resultaten 
 
8.4.1. Opstarten van het apparaat.  
 
8.4.1.1. ICP-MS  
 
Omwille van de stabiliteit en het behoud van de luchtledigheid in de ICP-MS spectrometer, blijft het toestel steeds 
onder spanning en blijven de vacuumpompen in werking.  
 

� Opstarten van de koeler (temperaturregeling op 20°C) 

� De toevoer van de gassen controleren:  

Ar: 7 bar (6,0-8,3)  

H2 :4 bar (2,75-4,8)  

Nagaan van de toestand van de leidingen van de peristaltische pomp en deze vervangen indien er zichtbare slijtage 
wordt waargenomen. Aanvoerleidingen zijn zwart-zwart (0.030" ID =0,76mm) en afvoerleidingen blauw-blauw 
(0.065" ID =1,65mm) of grijs-grijs (0.050" ID =1,27mm). 

� Indien nodig het reservoir met spoelvloeistof  (HNO3 2%) aanvullen  

� Het  niveau van de vloeistof in het reservoir voor de afvalvloeistoffen controleren en indien nodig ledigen  

� De autosampler van de ICP-MS aanschakelen 

� Opstarten van de computer en het programma ICP_MS Expert. 

 

� Het plasma ontsteken.  

Indien zich een probleem voordoet tijdens de ontsteking, op de oranje noodstopknop drukken die 
vooraan op de spectrometer is aangebracht. Nadien nogmaals op dezelfde knop drukken om de 
ontsteking van het plasma opnieuw mogelijk te maken. 

� Indien nodig het CRI-gas openzetten en de leidingen spoelen door op ‘Actions’ – ‘CRI gas supply purge’ – 
‘Test’ te klikken.  
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� Aanmaken van een nieuw werkblad vertrekkend van een model via de menubalk “File”, “New Form 

Template”. Een venster wordt geopend en een lijst van directories verschijnt. Selecteer :  «specSe.MSWS». 
Kopieer de optimalisatieparameters  van een werkblad van de dag voordien waarop analyses gebeurden 
(C:\Program Files\Varian\ICP-MS Expert\Run\My Results\Speciation\Selenium\AAAA (lopend jaar)) en 
kopieer de optimalisatieparameters van het werkblad in het nieuw aangemaakt werkblad.  

� Bijlage 2 beschrijft hoe dergelijk nieuw werkblad kan aangemaakt worden indien de hogergenoemde 
bestanden verloren of beschadigd zijn.  

� De bemonsteringssonde wordt in water of in aangezuurd water gedompeld  en men laat het apparaat 
opwarmen gedurende 30 minuten. Gebruik de knop ‘Instrument’ en vervolgens ‘Autosampler control’ om 
de positie van het buisje aan te geven. 

� Nagaan of het pompen van de vloeistof correct verloopt : aankomst (aan de nebulizer) en afvoer (aan het 
afvalvat). 

Het document “SOP/TRA/ANA/0y/DOC03: Voorzorgen en onderhoud van de ICP-MS” (In bijlage 3) beschrijft de 
acties en bijkomende voorzorgen die regelmatig in acht moeten genomen worden op het vlak van ICP-MS om 
een goede werking te waarborgen.  

 
8.4.1.2 HPLC  
 

� De autosampler en de 2 HPLC-pompen aanschakelen. 

� De fles die bedoeld is voor het spoelen van de injector vullen met MeOH 50%.  De prekolom installeren in 
de houder en het geheel handvast aanschroeven.  

� De monsterwisselaar van de HPLC spoelen: selecteer “purge page” – “start purge” op het scherm van de 
monsterwisselaar. Dit zorgt voor een verversing van de mobiele fase in de leidingen en voor een 
verwijdering van eventuele luchtbellen uit de spuit van de monsterwisselaar). 

� De kolom verbinden met de prekolom en de schroef die het geheel samen houdt voldoende aanschroeven. 
Indien er tijdens het gebruik lekken ontstaan kan het nodig zijn ze lichtjes verder aan te spannen of dient, bij 
blijvend lekken, de ferrule vernieuwd te worden. 

� De blauwe leiding die van de autosampler komt aansluiten aan de prekolom en de rode leiding die naar de 
ICP-MS gaat aansluiten aan de uitgang van de kolom. Vervolgens de kolom in de gethermostatiseerde oven 
plaatsen en de oven inschakelen.  

� De solventflessen die bestemd zijn voor pompen A en B bijvullen: Solvent A is HFBA 0,1% MeOH 1% en 
solvent B is een 50% (v/v) MeOH oplossing. Bereid een voldoende hoeveelheid van elk solvent om te 
voorkomen dat de kolom droog loopt in de loop van de analyse (risico op ingang van lucht in het systeem 
en afname van de analytische performantie van de kolom). Elk staal zal ongeveer 23 mL solvent A en 0,5 
mL solvent B verbruiken. 

� Het niveau van het solvent in de afvalflessen controleren. Indien er te veel vloeistof aanwezig is wordt de fles 
geledigd. 

� Het niveau van de fles met dubbel gedistilleerd water voor de spoeling van de pompkoppen controleren. 
Indien de fles die onderaan staat vol is, wordt ze overgegoten in de bovenste fles; regel de druppelsnelheid 
om een zo laag mogelijk debiet te bekomen.  

� Opstarten van het programma “Galaxie” 

� In de balk “Systems” klikt men op het het vakje “LC System” waardoor de pompen geïnitialiseerd worden. 
Deze worden  vanaf dan gecontroleerd door het programma Galaxie via de hogervermeldde weg en m.b.v 
het volgende icoon 
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� Een spoeling van het chromatografiesysteem met 50 %  MeOH is noodzakelijk bij de aanvang van elke 

analyse. Het debiet wordt geregeld op 0,5 ml/min, de samenstelling van het eluens op 50 % MeOH (solvent 
B), en de tijd om tot het gewenste debiet te komen wordt op 5 minuten ingesteld. Deze spoeling (om het 
bewaarsolvent uit de kolom te verwijderen) moet minstens 30 min duren. 

� Wanneer de spoeling beëindigd is, moet de kolom geëquilibreerd worden met  de mobiele fase met 
volgende samenstelling: 100% solvent A bij een debiet van 1 ml/min gedurende minimum 30 minuten.  

� Wanneer de kolom voldoende geëquilibreerd is met het mengsel van de solventen dient het uiteinde van de 
rode leiding die aangesloten is op de uitgang van de kolom verbonden te worden aan de verstuiver van de 
ICP-MS. De aanvoerleiding op de peristaltische pomp van de monsterwisselaar van de ICP-MS wordt 
afgekoppeld. 

� De 2 peristaltische pompen die dienen voor de evacuatie van de spray-chamber worden aangezet en de 
tubings worden erop gelegd. 

 
8.4.2. Voorbereiding van de werkprogramma’s en van de analyse. 

 
8.4.2.1. ICP-MS 

 
� Neem de file “speciationSe.msws”  

� Plaats de sonde in de TUNE 5 ppb en bekijk het signaal door op ‘start’ te klikken in het blad “optimization” 
van het “Methode” menu. Wijzig eventueel de parameters in het menu om het signaal te optimaliseren. 

Er wordt aangeraden om minstens volgende waarden te bekomen: 

 Element (m) 
Benaderende intensiteit van het 

signaal (in c/s) 

In115 > 1,5.106 

Th232 > 1,5.106 

Be9 > 4.104 

As75 < 2.102 

  

Fractie oxiden en 

dubbele ladingen 
 

Ce/CeO < 3% 

Ba/Ba++ < 3% 

 
� Na optimalisatie van het systeem, het aparaat nog gedurende 1 uur  laten stabiliseren met de 

parameters van de dag, vooraleer de analyse te starten. 
 
De ICP-MS is nu correct geconfigureerd en klaar voor de analyse van de stalen. Controleer of er geen 
meetgegevens geregistreerd zijn in het deel ‘worksheet’ van de file. Indien dit wel het geval is dienen de 
aanwezige cijfers uitgeveegd te worden gebruik makend van het menu “Edit/erase worksheet data” anders zal 
de analyse niet opstarten.  
 

BELANGRIJKE OPMERKINGEN: 
 

� Zorg ervoor dat er slechts één ICP-MS werkblad actief is op het ogenblik van de analyse. 

� Het plasma zal niet automatisch uitgaan, wat ook de gekozen regelingen zijn. Voor een langdurige 
analysesequentie is het aan te raden een tijdvenster te kiezen dat moet toelaten verspilling van Ar te 
voorkomen.   
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8.4.2.2. HPLC 

 
� Maak een nieuwe analysereeks in Galaxie aan via het menu “Files”, “new”, “new sequence”. Geef een 

naam aan de analysereeks en kies de optie “Selenium” als analysedossier.  

� Begin met het invullen van het veld “method” en  het kiezen van een analysemethode “RUN Se 
Spec_VAL.meth” (C:\Galaxie\Data\Selenium). 

N.B.: Het document “SOP/TRA/ANA/0y/DOC04: Een nieuwe chromatografische methode configureren 
voor speciatie (Galaxie)” (Annex 4) beschrijft hoe de methode geconfigureerd moet worden voor 
speciatieanalyse.  

Het volstaat één enkel veld in te vullen met de methode en vervolgens op de hoofding van de kolom te 
klikken en ten slotte op het icoon om automatisch al de andere “method” velden voor de 
andere stalen in te vullen.  

� De velden “Rune Name (prefix)” invullen met de namen van de stalen en de tekens  « _ » toevoegen op het 
einde van elk staal om de naam van het staal te scheiden van de automatische nummering. Op het einde 
van een analysereeks moeten 2 ‘shutdown’ stalen (vials gevuld met milliQ-Water) toegevoegd worden en 
ingesteld worden met de respectievelijke methoden “Lowflow02-95A 5B_SeSpec_Altima_A.Meth” en 
“Lowflow02-95A 5B_SeSpec_Altima_B.Meth”. Deze twee methoden dienen om het debiet aan mobiele fase 
te verminderen eens de analyse beëindigd is. 

� Een typsiche sequentie begint met tweemaal een TRIS-staal (ten einde de achtergrondruis te schatten en om 
eventuele verontreinigingen na te gaan), vervolgens komen de procedureblanco’s, de  ijkoplossingen (in 
stijgende concentratie), een kwaliteitscontrole oplossing van 10 ppb van elk Se species, terug een TRIS staal, 
gevolgd door de stalen. Op het einde van de analysereeks, vlak voor de “shutdown” oplossingen wordt de 
kwaliteitscontrole oplossing opnieuw gemeten om de stabiliteit van het signaal na te gaan. 

� Het veld “Run Id postfix” invullen. Het eerste veld van de kolom kiezen en daarin het getal 1 invullen. Klikken 
op de hoofding van de kolom en het icoon      kiezen, waardoor een venster verschijnt dat toelaat om 
de rest van de velden automatisch in  te vullen. 

� De analysereeks (sequentie) opslaan. 

� De autosampler van de ICP-MS uitschakelen (SPS-3). 

� In de balk “Systems”, het ondermenu (ICP)   kiezen en op de knop “connect” drukken. Deze actie 

koppelt de HPLC aan de ICP-MS. In dit stadium is het systeem klaar om het verwerven van 

gegevens te beginnen. 

 

8.4.2.3. Instellen van de monsterwisselaar van de HPLC 

Het laatste apparaat dat moet geconfigureerd worden is de monsterwisselaar van de HPLC. Hiertoe dienen een 
aantal parameters ingegeven te worden via het controlepaneel van het apparaat. 

Na aanzetten van de autosampler dient op de knop die overeenkomt met het commando ‘auto page’ gedrukt te 
worden en kunnen de volgende gegevens ingegeven worden: 

• Het nummer van de eerste te analyseren vial (in principe 1) 
• Het nummer van de laatste te analyseren vial (in principe gelijk aan het totaal aantal vials aanwezig in 

de caroussel) 

• De analysetijd per staal: 23 minuten 
Deze tijd stemt overeen met de tijd voor het verwerven van een chromatogram, + 2 minuten  voor het 
spoelen van de naald van de injector en naar het volgende staal te gaan. 

• Het injectievolume: 60µL 
• Het aantal injecties per vial: 1 
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8.4.2.4. Start van de analyse 
 
Om de analyse te starten volstaat het om op de groene pijl, aanwezig boven de analysereeks te klikken. Het systeem 
zet zich in werking om de analyse op te starten (before run, prerun, stabilisation delay: zichtbaar als stappen in 
Galaxie). Wanneer ‘waiting for injection’ in Galaxie verschijnt, moet  de knop « start auto » op de autosampler 
geactiveerd worden binnen een bepaalde tijd, of Galaxie keert terug in wachtmodus. Het geheel van het verwerven 
en de controle gebeurt volledig en automatisch door de Galaxie-software.  
 
 
8.4.3. Einde van de analyse 
 
8.4.3.1 ICP-MS 
 

� Op het einde van de analysereeks wordt het plasma manueel gedoofd door te clicken op het icoon plasma 
(identiek aan dat om het plasma aan te steken)  

 

� Na het doven van het plasma: 

-wachten tot het einde van het aftellen van 120 s, wat moet toelaten om de cones volledig te laten 
afkoelen.  
-de leidingen van de peristaltische pomp losmaken 
-de monsterwisselaar uitschakelen 
-de toevoer van H2 afsluiten; nooit de Ar aanvoer afsluiten 

 
8.4.3.2 HPLC 
 

� De analysesequentie opslaan en sluiten 

� De chromatogrammen zijn automatisch opgeslagen in een dossier dat de datum draagt van de analyse 
(C:\Galaxie\Data)  

� De leiding die de uitgang van de kolom met de verstuiver verbindt losmaken en in de fles voor recuperatie 
van oplossingen brengen.  

� De caroussel uit de monsterwisselaar nemen en eventueel de “vials” bewaren in de koelkast. 

� Het spoelen van de kolom+ prekolom uitvoeren door gedurende één uur er een 50 % MeOH oplossing bij 
een debiet van 0,5 mL/min door te sturen. 

� Eens de spoeling is beëindigd, het debiet op 0 ml/min brengen gedurende 5 minuten. 

Niet vergeten om voor het stockeren van de kolom, de 2 plastiek doppen erop te vijzen om te 
verhinderen dat het solvent verdampt tijdens de stockage en de kolom zo uitdroogt. 

� De peristaltische pompen uitschakelen, evenals de kolomoven, de monsterwisselaar en de HPLC-pompen.    

 
8.5. Behandeling van gegevens 
 
8.5.1. Integratie van de pieken 
 
De integratie en identificatie van elke piek die gedetecteerd wordt in een chromatogram gebeurt automatisch 
afhankelijk van de gedefinieerde parameters in de methode. 

Een menselijke tussenkomst is soms nodig om tot correcte resultaten te komen, bijvoorbeeld wanneer onbekende 
pieken zich zeer dicht bij één van de te quantificeren pieken bevinden. 
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De corrigerende maatregelen zijn bvb. een manuele toewijziging van de integratielimieten van de pieken en een 
check of de identificatie van de betrokken species juist is verlopen.  

Om de integratielimieten van de pieken te corrigeren kunnen de groene en rode merkers die respectievelijk het 
begin en het einde van de integratie aanduiden verschoven worden met behulp van de knop  

De cursor van de muis verandert dan van vorm, een klik op de merker zet hem in de veranderingsmodus, en tweede 
klik valideert de gekozen positie als nieuwe positie van de merker. 

Na de behandeling van de chromatogrammen moeten ze bewaard en gesloten worden. 

 
8.5.2. Uitvoer van de resultaten naar een Excel file. 
 
In Galaxie kunnen de chromatogrammen op drie manieren worden voorgesteld.  

� Het chromatogram zelf 
� Het chromatogram samen met een tabel die de verschillende integraties van pieken samen brengt evenals 

de basislijn die de gebruiker kan toevoegen in functie van de resultaten van de scheiding.  
� Het chromatogram en een tabel, waarbij alle gegevens voor elke piek die op het chromatogram 

gedetecteerd werden, worden voorgesteld. Zo vindt men dan ondermeer de naam van de Se-species (indien 
deze kon geïdentificeerd worden), de retentietijd en de oppervlakte overeenkomend met  de betrokken 
species  

 
Om de gegevens verbonden met de pieken te exporteren naar excel volstaat het rechts op de tabel te klikken en 
de optie “copy” te kiezen en vervolgens een excel file te openen en de gegevens er in te plakken.  

 
8.5.3. Calibratie en berekening van de analietconcentraties in de stalen 
 
De methode die gebruikt wordt voor calibratie en berekening van de analietconcentraties in de stalen is deze van de 
standdaardtoevoegingen (zie paragraaf 8.3). 
Via de lineaire relatie tussen de toegevoegde analietconcentraties enerzijds en de overeenkomstige piekoppervlaktes 
van het analiet in de aangerijkte stalen anderzijds, kan de concentratie van het analiet in de niet aangerijkte 
oplossingen (stalen) berekend worden zoals hieronder is beschreven: 
 
1. In excell wordt per analiet een scatter-plot gemaakt met in de X-as de toegevoegde analietconcentraties en in 

de Y-as de piekoppervlakte voor het betrokken analiet in de betrokken oplossingen (deze waardes . 

2. De bijhorende lineaire regressievergelijking y= ax+b wordt opgevraagd door de puntenwolk te selecteren en 

via een rechter muisklik de functie ‘display equation on chart’ aan te duiden (y= piekoppervlakten in de 

oplossingen, x=analietconcentraties in de oplossingen; a en b zijn respectievelijk de intercept en de 

richtingscoëfficient van de resulterende rechte).  

3. De waarden van de parameters a en b kunnen afgelezen worden vanaf de regressievergelijking die na stap 2 

op de grafiek is verschenen. 

Om de concentratie analiet in elke afzonderlijke staaloplossing (µg/L) te bepalen dient in hogergenoemde 
vergelijking de intercept b gelijk aan 0 te worden gesteld. De concentratie in het staal kan dan berekend worden als 
x=y/a met y de piekoppervlakte van de betrokken piek voor het betrokken staal, en a de waarde van de 
richtingscoëfficient zoals afgelezen in punt 3. De calibratiecurve van het gespikete replica kan gebruikt worden voor 
beide replica’s. 
 
De concentratie van de analieten in de matrix dient nog berekend te worden door vermenigvuldiging van de 
analietconcentratie in oplossing met de finale verdunningsfactor. Deze verdunningsfactor wordt berekend als  
VFtot=VFextractie*VFextra, waarbij : 

-VFextractie : kan berekend worden zoals beschreven aan de hand van het afgewogen gewicht.  
- VFextra =het aantal maal (courant 10x) dat de staaloplossing na bereiding wordt verdund in TRIS-oplossing. 
Indien dit meer dan 10 maal is moet de verdunning in 2 stappen gebeuren: eerst 10 maal in TRIS-oplossing 
en vervolgens verder in een 10 x verdunde enzyme-oplossing. Op deze manier blijft de matrix vergelijkbaar 
voor alle verdunningen. 
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8.6. Technische moeilijkheden en/of defecten 

 
8.6.1. ICP-MS 
 
Indien er een probleem optreedt, wordt dit onmiddellijk op het scherm ICP-MS_EXPERT weergegeven onder de 
vorm van een foutmelding die de details van de anomalie weergeeft en de mogelijkheden om het op te lossen. 
 
8.6.2. HPLC 
 
De hulp van Galaxie is minder duidelijk en in het merendeel van de gevallen betreft het een overschrijding van 
de maximum druk waarna een melding verschijnt. 

 
 
9. Specifieke veiligheidsvoorschriften 

 

• Bij de verschillende stappen in de voorbereiding van de stalen moeten de operatoren handschoenen 
dragen (bescherming tegen zuren en vermijden van contaminaties). 

• Geconcentreerd salpeterzuur kan verbrandingen van de huid  veroorzaken. Het contact met de huid en 
het inademen van de dampen moet vermeden worden.   

• Het bereiden van de bufferoplossing (loopmiddel A), moet in een trekkast gebeuren en het dragen van 
een beschermingsmasker en een veiligheidsbril zijn verplicht tijdens de bereiding. De samenstelling is 
irriterend bij contact, ingestie en inademing. 

• Het bereiden van de methanol oplossing (loopmiddel B), moet in een trekkast gebeuren en het dragen 
van een beschermingsmasker en een veiligheidsbril zijn verplicht tijdens de bereiding De oplossing is 
toxisch en kan blindheid veroorzaken.   

• Tijdens de metingen met de ICP moet de afzuiging van de gassen actief zijn anders schakelt het toestel 
zich uit. 

Hoge concentraties aan selenium kunnen toxisch en kankerverwekkend zijn. Het dragen van nitrile handschoenen is 
dus noodzakelijk om standaarden met een hoge concentratie te behandelen (concentratie ≥ 1000 mg/L of poeder). 
 
10. Interne controle 

 
Bij de aanvang van elke reeks van analysen, wordt een CRM die representatief is voor de te meten stalen 
gemeten in twee herhalingen.). Op dit moment is dit SELM-1, gecertificeerd voor totaal Se en SeMet. Wanneer 
de resultaten voor de CRM buiten de vastgelegde grenzen liggen, zie file ‘Accept CRM’, dan moeten de stalen 
opnieuw gemeten worden nadat de oorzaak van de afwijking werd opgespoord en aan de problemen verholpen 
werd.) 

 
11. INTERN RAPPORT 
 
Het intern rapport wordt opgemaakt in Excel. De naam van de excel file draagt de datum van de extractie + 
‘SpecSe’+plus een referentie die verband houdt met de stalen, en wordt bewaard onder ‘71/ICP-MS VARIAN/Se-
SPECIATION/jaar/results Se speciation) 
Het intern rapport omvat:  
- Excel werkblad « blancos » : de chromatogrammen van de species in de procedureblanco (area in c/s); de waarde 
van de blanco wordt afgetrokken van de waarden van de stalen 
- Excel werkblad « SELM » :  

-Alle chromatogrammen en meetwaardes van de SELM extracten  
-de bijhorende grafieken die de piekoppervlakte voorstelt in functie van de standaardtoevoegingen 
aan de stalen, met weergave van de lineaire regressievergelijking 
-de verdunningsfactoren (VFextractie, VFextra, VFtotaal) 
-de concentratie van de species in de oplossing en in de matrix 

- Excel werkblad « staalXXX » : een apart werkblad per staal waarbij XXX het nummer van het staal is met: 
-Alle chromatogrammen en meetwaardes van de extracten  
-de bijhorende grafieken die de piekoppervlakte voorstelt in functie van de standaardtoevoegingen 
aan de stalen, met weergave van de lineaire regressievergelijking 
-de verdunningsfactoren (VFextractie, VFextra, VFtotaal) 
-de concentratie van de species in de oplossing en in de matrix 

- Excel werkblad ‘Summary’ (uit te printen voor de technisch verantwoordelijke): 
 - het dossiernummer 
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 - het (de)  staalnummer(s) 
 - de concentraties van de species in de stalen en in de CRM (in 2 herhalingen). 
   
 

Een pagina met de registratie van de technische parameters (SOP/TRA/ANA/0y/DOC05: Formulier voor de 
registratie van technische parameters (Bijlage 5)) dient in de labomap ‘Extracties’ te worden bewaard en wordt ook 
bewaard onder ‘71/ICP-MS VARIAN/Se-SPECIATION/jaar/Extractie (technische parameters)’. 
 
Een maal per week worden de geregistreerde gegevens opgeslagen op een externe harde schijf. Deze back-ups 
 worden ingeschreven in het document SOP/TRA/ANA/0y/DOC06 (Bijlage 6).  
 
12.12.12.12.Bijlagen Bijlagen Bijlagen Bijlagen     
Bijlage 1 : SOP/TRA/ANA/0y/DOC01/V01 : : Reinigen en onderhoud van de kolom, pre-kolom en het 
chromatografisch systeem 
Bijlage  2 : SOP/TRA/ANA/0y/DOC02/V01 : Het opmaken van een nieuw werkblad voor Se- speciatie in ICP-
MS_expert. 
Bijlage  3 : SOP/TRA/ANA/0y/DOC03/V01 : Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsacties voor de ICP-MS 
Bijlage 4 : SOP/TRA/ANA/0y/DOC04/V01 : Het opmaken van een nieuwe chromatografiemethodefile voor Se-
speciatie in Galaxie  
Bijlage  5 : SOP/TRA/ANA/0y/DOC05/V01 : Formulier voor de registratie van de technische parameters 
Bijlage  6 : SOP/TRA/ANA/0y/DOC06/V01 : Formulier voor de registratie van de back-ups



 

 

BIJLAGE 1 :    SOP/TRA/ANA/0SOP/TRA/ANA/0SOP/TRA/ANA/0SOP/TRA/ANA/0yyyy/DOC01/V01/DOC01/V01/DOC01/V01/DOC01/V01    ::::        Reinigen en onderhoud van de kolom, prekolom en Reinigen en onderhoud van de kolom, prekolom en Reinigen en onderhoud van de kolom, prekolom en Reinigen en onderhoud van de kolom, prekolom en 
chromatografiesysteem. chromatografiesysteem. chromatografiesysteem. chromatografiesysteem.     
    
Onderhoud van de kolom en prekolom 

� Bij elk gebruik wordt de druk op de kolom (bij een bepaald debiet en bepaalde samenstelling van de 
mobiele fase) in het logboek genoteerd.  

� Gezien het debiet moet variëren tussen  0 mL/min en 1 mL/min of omgekeerd, moet men nagaan of dit 
gebeurt in 5 minuten tijd. Indien de verandering van de druk over een veel kortere  tijdspanne verloopt, kan 
dit belangrijke wijzigingen in de pakking van de kolom veroorzaken, die de werking  van de kolom 
ingrijpend kunnen wijzigen.   

� Tijdens de fase van conditionering of reiniging van de kolom moet er zorg voor gedragen worden om het 
debiet aan te passen wanneer de overgang van een waterig solvent naar een organisch solvent plaats vindt. 
Een dergelijke wijziging van het solvent heeft een belangrijke verhoging van de druk voor gevolg. Een debiet 
van 0,5 mL/min is in dat geval aangewezen. 

� Nooit een kolom open laten en blootstellen aan de lucht. De stationaire fase kan uitdrogen en zodoende 
kan de goede werking verloren gaan (vervorming van de pieken, verlaging van de kwaliteit van de 
scheiding,…). 
 

 
Het chromatografiesysteem 

� Spoeling van de leidingen van de HPLC pompen: voor en na gebruik van elk ander solvent dan milliQ-
water, is het nodig de leidingen te spoelen. Eerst wordt nagegaan of de pompen stil liggen, vervolgens de 
purgeerklep losschroeven die zich rechts van de pompen bevindt. Voor elke pomp de klep van het solvent 
naar zich toe richten (cf. schema) en een voldoende volume vloeistof opzuigen met een spuit van minstens 
25 mL millQ-water. Vervolgens de solventklep in de andere richting draaien en ongeveer 15 mL mQ-water 
injecteren.  De solventklep terug horizontaal plaatsen en de purgeerklep sluiten.  

� Spoeling van de monsterwisselaar van de HPLC (om mobiele fase in leidingen van monsterwisselaar te 
verversen): dit gebeurt voor het plaatsen van een kolom door een debiet van 1mL per minuut in te stellen en  
via  “purge page” – “start purge “ het spoelen te starten. 

� Eénmaal per week wordt het water in de fles voor de spoeling van de injector en in de flessen voor de 
spoeling van de pompkoppen van de HPLC vervangen (Grote bruine flessen). 

� Na elk gebruik moet het systeem gespoeld worden met milliQ-water om elk spoor van het solvent dat 
voordien gebruikt werd te verwijderen. 

 
Chromatografiesysteem en kolom 

� Het doorpompen van een bufferoplossing beladen met zout (dat nog in de leidingen zit) kan in contact met 
een organisch solvent een neerslag van  zouten teweeg brengen, wat tot verstopping van de kolom kan 
leiden. Het is dus aan te bevelen eerst te spoelen met milliQ-water alvorens over te schakelen op een 
organisch solvent. 

� Nooit een bufferoplossing of een oplossing die zouten bevat in het apparaat laten zonder een minimum 
debiet te verzekeren(0,05 mL/min) 
 

  



 
BIJLAGE 2 : SOPSOPSOPSOP/TRA/ANA/0/TRA/ANA/0/TRA/ANA/0/TRA/ANA/0yyyy/DOC02/V01/DOC02/V01/DOC02/V01/DOC02/V01: : : : Het opmaken van een nieuw werkblad voor SeHet opmaken van een nieuw werkblad voor SeHet opmaken van een nieuw werkblad voor SeHet opmaken van een nieuw werkblad voor Se----speciatie speciatie speciatie speciatie ((((ICPICPICPICP----
MS_expert)MS_expert)MS_expert)MS_expert)    
    
    

1. Het menu « files » openen en de optie « New » kiezen. 

2. Naam geven aan het werkblad 

3. De parameters van de methode wijzigen door verder te gaan naar « Edit Method ». Een serie knoppen wordt 

zichtbaar. Voor de volgende knoppen kunnen de aangeduide keuzes gemaakt worden.   

 

I. ElementElementElementElement : normaal is geen enkel element gekozen. Kies Se als te meten element (de formule voor correcties 

moet gedesactiveerd worden). 

 

II. OptimimalisatieOptimimalisatieOptimimalisatieOptimimalisatie :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De andere parameters voor de optimalisatie worden bepaald op basis van vroegere optimalisaties. 

 

III. StandardsStandardsStandardsStandards :   

Analysis type   quantitative 
    
IV. Scan SettingsScan SettingsScan SettingsScan Settings :  

 

Scan mode  Peak Hopping 

   Spacing   Coarse 
   Acquisition Mode Time Resolved 
   Sampling Time  600s 
   Points per Peak  1 
   Scans/Replicate  1 
   Replicate/Sample 1 

 
In de tabel rechts van de configuratieparameters wordt Se gekozen en de ‘dwell time’ wordt gewijzigd tot 
1.000.000 µs en de ‘detector dead time’ tot 20 ns. 

    
V. SamplingSamplingSamplingSampling : 

Sample presentation 
  Sample Uptake delay (s)  0 
  Rinse Time (s)   10  

   Fast pump during sample neen 
delay and rinse 

   Spray chamber cooling (C) 3 
   Smart Rinse   neen 

Devices 
   Use Autosampler  neen 
   Use Laser   neen 
   Galaxie Controles Run  ja 
   Run Application/s  neen  

Parameter  

Andere   

 RF Power (kW) 1.5 

 Pump Rate (rpm) 6 

 Stabilization delay (s) 15 

CRI (mL/min)   

 Skimmer Gas Source H2 

 Sampler Gas Source OFF 

 Skimmer Flow 90 

 Sampler Flow 0 



 
BIJLAGE  3 ::::    SOP/TRA/ANA/0SOP/TRA/ANA/0SOP/TRA/ANA/0SOP/TRA/ANA/0yyyy/DOC03/V01 :/DOC03/V01 :/DOC03/V01 :/DOC03/V01 : VoorzorgVoorzorgVoorzorgVoorzorgsmaatregelsmaatregelsmaatregelsmaatregelen en onderhoudsacties voor de ICPen en onderhoudsacties voor de ICPen en onderhoudsacties voor de ICPen en onderhoudsacties voor de ICP----MSMSMSMS  
 
    
Voorzorgen die moeten worden genomen bij een LC-ICP-MS analyse. 
Om te voorkomen dat de verstuiverkamer overstroomt en dat de elektrische leidingen van de ICP beschadigd 
worden, moet er voor gezorgd worden dat de externe peristaltische pompen in werking blijven en dat ze de vloeistof 
verwijderen, ook als het plasma gedoofd werd.  
Nazicht van de belangrijke analyseparameters voor en tijdens de analyse 
De ICP-MS is voorzien van verschillende systemen om het apparaat te beschermen tegen beschadigingen. Als 
bepaalde drempels overschreden worden zullen bepaalde delen uitgeschakeld worden. Het is dus nodig om de 
waarden van de parameters te controleren en eventueel de nodige maatregelen te  nemen om deze terug te 
brengen tot normale waarden.  
In het menu ‘instrument Status’ (onglet ‘status’) van  ICP-MS_expert, zijn de meest belangrijke parameters om op te 
volgen de volgende: 

1. Plasma ‘exhaust’ en ‘instrument exhaust’: indien de waarden van deze parameters lager zijn dan de 

drempelwaarde van 1,5V, dan dooft het plasma automatisch. De oorzaak van het probleem is meestal 

een slechte afvoer van de gassen t.g.v. stof dat zich opgestapeld heeft op een filter die zich achter in het 

apparaat bevindt. Het verwijderen van het achterpaneel van de ICP-MS is nodig om de filter te kunnen 

reinigen. 

2. De waarden van het vacuum : groen ‘lichtje’ nodig voor turbo 1 en turbo 2. Indien het vacuum te zwak 

is (lek of problemen met de vacuumpompen) dan is een interventie van Bruker (ex Varian) noodzakelijk. 

Gebruikelijk onderhoud 
-Reiniging van de toorts en/of de cones: de toorts en de cones moeten regelmatig gereinigd worden (± 1x per week; 
met een oplossing van 4% HNO3). Na deze interventie is het nodig om de toorts opnieuw goed te positioneren via 
het commando ‘Torch align’ (automatische mode) in het menu ‘Instrument Set up’. 
-Wanneer de gevoeligheid van het toestel laag geworden is, is het tevens noodzakelijk om bepaalde routines uit te 
voeren in het menu ‘Instrument Setup’: 

• Resolution and trim (automatische modus): verzekert een goede resolutie van de pieken, 0,8 atomic mass 

units (AMU) 

• Mass Cal (automatische modus): calibratie van de quadrupole voor de selectie van de goede mass/lading 

verhouding 

Tijdens het uitvoeren van deze routines dient een  TUNE oplossing  van 5ppb voor meting aangeboden worden. De 
uitgevoerde acties worden bijgehouden in de file C:/Documents and Setings/CODA/My 
Documents/general/logbooks/klein onderhoud VARIAN 820’. 
  



 
BIJLAGE 4 : SOP/TRA/ANA/0SOP/TRA/ANA/0SOP/TRA/ANA/0SOP/TRA/ANA/0yyyy/DOC04/V01 :/DOC04/V01 :/DOC04/V01 :/DOC04/V01 :    Het opmaken van een nieuwe chromatografiemethodefile voor SeHet opmaken van een nieuwe chromatografiemethodefile voor SeHet opmaken van een nieuwe chromatografiemethodefile voor SeHet opmaken van een nieuwe chromatografiemethodefile voor Se----
speciatie (Galaxie)speciatie (Galaxie)speciatie (Galaxie)speciatie (Galaxie)    
    
Creëer een nieuwe methodefile in het programma Galaxie, gebruik makend van het menu « File » en vervolgens het 
sub-menu “New Method”. Een configuratievenster wordt geopend en daarin kan worden nagegaan of de “Project 
name” wel degelijk overeenkomt met “Selenium”. Op “volgende” klikken. Vervolgens de naam van de method 
ingeven evenals een beschrijving en vervolgens op OK klikken. De aldus gemaakte methode verschijnt in het kader 
« Data » dat zich bevindt onderaan links in het belangrijkste venster van Galaxie. 
Op de methode klikken en er verschijnt een lijst in het kader dat zich er onmiddellijk onder bevindt.  
 
1. Control - Pump - Elution 

 
Compressiblity check ja 
 

Time (min) Flow (mL/min) %A (HFBA 0.1%v/v MeOH 1% v/v) %B (50% MEOH) 
Prerun 1 100  0 

6.00 1  100  0 

7.00 1  92  8 

17.00 1  92  8 

20.00 1  100  0 

Equilibration Time (min) : 1.00 
Hold Time (min) : 0.00 
 
2. Control - Pump - Miscellaneous 
Start mode   Inject Trigger on pimp A 
End of Sequence  Leave pump On 
On Manual Run Abort  Stop gradient immediately 
 
3. Control - Pump - Pressure 
Min. pressure (Bar)  0 
Max. pressure (Bar)  275 
 
4. Control – ICP-MS 
Scan Interval (s)   0 
Use current ICPMS Method  ja (de methode zoekt het actieve blad in  ICP-MS_expert)  
 
acquisition 

Acquisition parameters 
 Acquisition length 21 (min) 
 Injection Volume 60 (µL) 
 
5. Integration events 

Used RT (min) Name On/Off Value 

Ja 0.00 Set Peak Width  0.700 

ja 0.00 Set Threshold  1.000 

 
6. Peak identification 

 

Peak Name RT (min) Abs. Window (min) Window % Cal Mode 

SeIV 3.2 1 0  nearest 

SeVI  5.4 1 0  nearest 

MeSeCys 6.4 1 0  nearest 

SeMet 13.6 1 0  nearest 

 
  

Solvent Compressibility (1/Mbar) Pressure Constant (bar) Refill Time (msec) 

HFBA 0.1% v/v MeOH 1 % v/v 46.0 3231.0 125 

milliQ –water/MeOH (50 :50) 46.0 3231.0 125 



 

BIJLAGE 5 / ANNEXE 5 : SOP/TRA/ANA/0y/DOC05/V01 : Formulier voor de registratie van de technische 

parameters 

 

 
 

 

 
  

SOP/TRA/ANA/0y/DOC05/V01 :  Formulier voor de registratie van de technische parameters

Formulaire pour l 'enregistrement des paramètres techniques

p 1/2

����EXTRACTIE����

nr naam nr extractie gewicht VF

1 =IF(D9="";1;10/(D9/1000))

2 1.0

3 1.0

4 1.0

5 1.0

6 1.0

7 1.0

8 1.0

9 1.0

10 1.0

11 1.0

12 1.0

13 1.0

14 1.0

15 1.0

16 1.0

staat van de monsters: matrix:

balans:

+ 5ml gebufferde enzymopl. gebruikte pipet:

TRIS 60 mM 3.135 g TRIS per 500 ml mQ, pH aanpassen met 10 % HCl tot 7.5

datum

Enzyme-oplossing (protease 4g/L; l ipase 2g/L)

ml TRIS

=C40*4 mg protease

=C40*2 mg lipase

vortexen

1u bij 37°C (gethermostatiseerd bad)

2' ultrasone-sonde

centrifugeren: centrifuge:

moleculaire fi lter (10kDa): centrifuge:

opnieuw extractie van residu en fi ltraten samenvoegen

datum extractie: operator:

Se-speciatie:     filenaam: TEMPLATE__SpecSe_TP.xlsx

opm



 

 

p 2/2

����ANALYSE����

Spike oplossing: Solspike SeIV

datum bereiding Sol  spike Se IV: stock Sol  spike Se    lotnr.:

concentratie  Solspike Se IV 1 mg/L

te spiken hoeveelheid 1 ml

50% 100% 200% 400%

nr 

tube
nr extractie

verwachtte 

conc 

(mg/kg)

VF Vfextra

1 0

=IF(D9="";1;

10/(D9/100 10.0     

3 0 1.0 10.0     

5 0 1.0 10.0     

7 0 1.0 10.0     

9 0 1.0 10.0     

11 0 1.0 10.0     

13 0 1.0 10.0     

15 0 1.0 10.0     

Spike oplossing: Solspike SeMet

datum bereiding Sol  spike Se IV: stock Sol  spike Se    lotnr.:

concentratie  Solspike Se IV 1 mg/L

te spiken hoeveelheid 1 ml

50% 100% 200% 400%

nr 

tube
nr extractie

verwachtte 

conc 

(mg/kg)

VF Vfextra

1 0

=IF(D9="";1;

10/(D9/100 10.0     

3 0 1.0 10.0     

5 0 1.0 10.0     

7 0 1.0 10.0     

9 0 1.0 10.0     

11 0 1.0 10.0     

13 0 1.0 10.0     

15 0 1.0 10.0     

Mobiele fasen:

datum:

A: HFBA 0,1%, MeOH 1% 2 ml HFBA en 20 ml MeoH aanlengen tot 2 L met H2O MilliQ 

B: MeOH 50% (v/v)

Analytische kolom: Alltima C8 (Grace)

Serienummer:

Druk op kolom: bar

datum analyse: operator:

µL toe te voegen van Solspike SeIV

solspike SeIV - 14 -  

µL toe te voegen van Solspike SeIV

guard + analytical column_gradient (100% HFBA 0.1% 1% 

MeOH) en (50% MeOH) @1ml/min

solspike SeIV - 14 -  



 

 

BIJLAGE 6 / ANNEXE 6 : SOP/TRA/ANA/0y/DOC06/V01 : Formulier voor de registratie van de back-ups 

 
 
YEAR  

 
 

DATE FOLDER PARAPH DATE FOLDER PARAPH 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 
 


