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De huidige verplichte kwantitatieve microbiologische risicoanalyse voordrinkwaterbedrijven vereist
meer kennis overdeverwijdering van pathogène micro-organismen in hetzuiveringsproces. Langzamezandjiltratie vervult als laatste barrière van dezuivering hierbij een belangrijke rol.Met metingen indepraktijk' werd nuttige informatie verzameld overdeverwijdering van bacteriën ensporen,
maar voorvirussen enprotozoa, zoals Cryptosporidium wasdat niet mogelijk. Bovendien ontbreekt kennisoverde invloed van diverse procesfactoren. Zoals blijkt uit het hier beschreven onderzoek, kan deze informatie worden verkregen doorhetdoseren van micro-organismen aan ecu proefinstallatie met langzame zaudf Itersenaan een laboratoriumopstelling met kolommengevuld met
zand afkomstig uit werkende filters.
Tijdens passagedoor een langzaam zandfilter blijven micro-organismen gedeeltelijk
achter in het filter door filtratie ofzeving en
door hechting aan dezandkorrels.Bij zeving
kunnen ze(permanent) achterblijven, omdat
demicro-organismen tegroot zijn om een deel
van deporiën in het filter tepasseren. Dit kan
het geval zijn voor bacteriën en parasieten,
maar speelt geen rolbij deveel kleinere virussen.Door hechting kunnen micro-organismen
permanent achterblijven, maar voor een deel
kunnen zeook weer langzaam loskomen en na
verloop van tijd het filter verlaten. Hoe langer
micro-organismen in het filter verblijven, des
temeer tijd iservoorafsterving. Wanneer het
micro-organisme isafgestorven, vormt het
geen risico meer. Debelangrijkste factoren die
deverwijdering in een filter beïnvloeden zijn
deaanwezigheid vaneen vuillaagje op het
oppervlak, dewaterkwaliteit, de eigenschappen van het zand, de watertemperatuur
en de filtratiesnelheid.

Overzicht van het onderzoek
Allereerst werden van ptaktijkfilters van
WaterleidingbedrijfAmsterdam, Duinwater22
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bedrijfZuid-Holland engegevens van WaterbedrijfGroningen overde verwijdering van
thermotolerante bacteriën van de coligroep
(C0H44J,Campylobacteren sporen van sulfietreducerende Clostridia verzameld en geëvalueerd
(tabel 1). Deresultaten hiervan zijn in het vori-

Afb. 1:

LangzamezandjiltersmdeproefinstallarieteLeiduin(WLB).
genummer van H 2 0 beschreven1'. Op proefinstallatieschaal in Leiduin werden doseerproeven met bacteriofagen (conservatieve surrogaatparameter voorvirussen3' enE.coli
(surrogaatparameter voor pathogène bacteriën) uitgevoerd. E.colidiende eveneens als
referentie voor depraktijkgegevens.De doseerproeven werden uitgevoerd met twee filters die
verschilden in devoorbehandeling van het
aangevoerde water (tabel 1). Gedurende 24uur
werden de micro-organismen in een lage en
hoge concentratie aan het influent van beide
filters gedoseerd. Het effluent werd bemonsterd om dedoorbraakcurve tebepalen en op
grond van de maximale concentratie in influent en effluent werd deverwijdering ofdecimaleeliminatiecapaciteit (DEC)berekend. Om
het effect van het laagje vuil op het oppervlak
opde verwijdering te bepalen, werd bij filter 2
een doseerproefvooren na schrapen uitgevoerd.

HetverloopvandeconcentratieE.coliinde aanvoerenhetfiltraatvanjïlter 2vande proefinstallatie bijtwee
achtereenvolgende doseerproeven (voorennaschrapen).
(Maximum ^'"-concentratie influent)- (maximum ^'"-concentratie ejluent) =verwijdering(DEC).
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Tenslotte werden in het Kiwa-laboratorium kolomproeven uitgevoerd.Dit bood de
gelegenheid om onder goed geconditioneerde
omstandigheden devraag te beantwoorden
watdeonderlinge verhouding in verwijdering
istussen dediverse relevante micro-organismen:oöcysten van depathogèneCryptosporidiumparvum,sporen vanC.perfringcns,E.coli,S.
fatcalis en MS2-bacteriofagen. Daarnaast kon
ook het effect van het verschil in korrelgrootte
tussen het zand van Duinwaterbedrijf ZuidHolland enWaterleidingbedrijf Amsterdam
worden bekeken (tabel r).Kunststof kolommen (09 cm)werden gevuld met 40cm gerijpt
zand uit een proeffüter van de proefinstallatie
van WaterleidingbedrijfAmsterdam en van

Tabel1.

een praktijkfilter van DuinwaterbedrijfZuidHolland. Onder gelijke condities alsin Leiduin
werden deze belast met hogeconcentraties van
genoemde micro-organismen.
D e v e r w i j d e r i n g van b a c t e r i o f a g e n
e n E.coli i n d e p r o e f i n s t a l l a t i e
Inafbeelding 1 wordt eenvoorbeeldgegeven van deverwijdering van E.colidoor filter 2
voor en na verwijdering van het laagje vuil.De
maximale doorbraakconcentraties werden
bepaald door de mate waarin de verwijderingsprocessen een rol spelen. Uit afbeelding 1 en
tabel 2 blijkt dat na schrapen van filter 2de
verwijdering vanE.coltafneemt van3,9-4,2
naar 2,0-2,8logeenheden. DeDECvoorE. coli,

Overzichtvanhetonderzoeknaarlangzame zandfiltrarie2,1

schaal

locaties en procescondities

rmcro-organismen

praktijkfilters

WLB,DZH,Waterbedrijf Groningen

natuurlijke organismen: thermotolerante bacteriën van decoligroep en
sporen van sulfietreducerende
Clostridia
gedoseerde micro-organismen:
bacteriofaag MS2,E.coli

proefinstallatie bedhoogte 1,5m; filtratiesnelheid
0,3m/h:
• filter 1: na snelfiltratie, ozonisatie,
ontharding en biologisch actieve
koolbij io°Ceni6°C
• filter 2:na snelfiltratie bij to°C;
voor en na verwijdering vuillaag
kolompr
i kolomhoogte 0,4m; filtratiesnelheid
0,3m/h bij 8-i3,5°C:
• kolom 1+2: zand vanWLB
(0,13-0,37 mm)
kolom 3:zand van DZH
(0,3-1,8 mm)

gedoseerde micro-organismen:
oöcystenvan Cryptosporidiumparvum,
sporen vanClostridiumperfringens,
E.coli,S.faecalis, bacteriofaag MS2

KolomopstellinginhetlaboratoriumvanKiwamNieuwegein voordoseerproeven.

bepaald in deproefinstallatie (tabel 2),bedroeg
2,1-4,2logeenheden en wasvergelijkbaar met
DEC-waarden van praktijkfilters, bepaald uit
depraktijkgegevens doorVissere.a. (ziede
vorigeH 2 0). Bacteriofaag MS2werd het best
verwijderd bij it>°Cmet een vuillaagje (filter 1).
Bijeen lagere tempetatuur (io°C)werd echter
MS21,7-2,2logeenheden verwijderd ongeacht
deaanwezigheid van een laagje vuil.Virussen
zijn opgrond van dezeDEC-waarden het
meest kririsch voorde microbiologische veiligheid, temeer omdargeen extra bijdrage van
een laagje vuil te verwachten valt.Tevens bleek
het verschil in waterkwaliteit tussen de aanvoervan filter 1 en filter 2onder gelijke filtratiecondities (voornamelijk verschil in troebelheid en DOC)niet vangrote invloed opde
verwijdering van beideorganismen doorde filters.
Verwijdering in de k o l o m m e n
Heronderzoek met de laboratoriumkolommen leverdevergelijkbare doorbraakcurvenop alsbepaald in de proefinstallatie
(afbeelding 1).Door verschil in verwijdering
(kortere kolommen, versgestapeld,geen laagje
vuil)waren deberekende DEC-waarden voor
E.colienMS2-fagen echter lager (tabel 3).De
oöcysten vanCryptosporidiumparvum werden zo
efficiënt doordekolommen tegengehouden
dat geen oöcysten inhet filtraat zijn waargenomen (DEC>5,3en >6,5log).En ookde hoge
aantallen sporen vanC. perfrimjens en enterococcen{S.faecalis)werden zeereffectief verwijderd.
Devolgorde in verwijdering isCryptosporidium >sporen van C. perfrirujens >S.jaccalis >
E.coli^ MS2-fagen. Ondanks eengrotere korreldiameter (tabel 1) werden alle organismen
uitgezonderd bacteriofagen (MS2)beter verwijderd door het zand bij DuinwaterbedrijfZuidHolland dan door het zand bij WaterleidingbedrijfAmsterdam. De grotere
vervuilingsgraad (organische stof,vrij ijzer en
aluminium endehydroxiden van beide metalen)en mogelijk ookde hogere watertemperatuur waarbij het zand van Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland werd onderzocht (tabel 3),hebben hieraan waarschijnlijk bijgedragen (mogelijk meer hechting)21.Verder bleek uit aanvullendegegevens van deaantallen organismen in
zand uit dekolommen dat zeving waarschijnlijk herbelangrijkste verwijderingmechanisme
isvoordeoöcysten.Bijdeverwijdering van
bacteriën en sporen van Clostridium perfrirujens
spelenzowelzevingalsookhechtingeenrol.
Bacteriofagen worden voornamelijk door hechting in combinatie met afsterving verwijderd
en niet door zeving.
Conclusies en discussie
Deconclusie vanVisseret alin het vorige
nummer van H 2 0 dar langzame zandfiltratie
H20
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eeneffectieve barrièrevormtindezuivering,
wordtmetditonderzoekbevestigd.Intabel4
zijndeDEC-waardenvoorallegroepenvan
micro-organismen bepaaldinhettotaleonderzoekftabel 1)samengevat.Virussenzijn het
meestkritiekvoordebijdrage vandezeprocesstapaandemicrobiologischeveiligheid.Virussenwordenhetminstgoedverwijderd eneris
geenextrabijdragevandevuillaagaandeverwijderingvandezeorganismen.Bijextreem
lagetemperaturen (5°Coflager],nietgetestin
ditonderzoek,kandeDECnoglagerzijn.Bacteriënwordenietsbeterverwijderddanvirussen,mogelijk doordegrotereinvloedvaneen
vuillaagophetverwijderingsproces.Uitde
kolomproeven bleekdathogeaantallen sporen
vanC.per/ringettsenoöcystenvanCryptosporidiumzeereffectief wordenverwijderd. Hetgrote
verschilinDECtussen beideorganismen laat

ziendatdesporenalssurrogaatparameter voor
Cryptosporidiumteconservatiefis.Hetgrote
verschilinDECtussendepraktijkfilters ende
laboratoriumkolommen voordesporen(tabel
4) laatziendateendirectekwantitativevertalingvanlaboratorium naardepraktijk niet
mogelijk is.Onduidelijk isofookvoorCryptosporidiumgeldtdatdeDECvanpraktijkfilters
beduidend lagerisdanDECbepaaldmetde
kolommen.

korrclgrootterangevan0.3 tot0.6mm blijken
debestanddelen inhetgerijpte zandvangrotereinvloedopdeverwijdering vanbacteriënen
sporendandekorrelgrootte.Dittoontaandat
bijdeverwijdering hechtingvoordezemicroorganismen vanbelangis.Omdezereden
bestaatonzekerheidoverdevertalingvande
Ccimpylobacter-verwijderingvande praktijkfiltersvanDuinwaterbedrijfZuid-Holland naar
dievanWaterleidingbedrijfAmsterdam.

Dewaterkwalireit heeft geendirecte
invloedopdeverwijdering vanmicro-organismen,echterwelindirectdoordeeventuelevormingvaneenvuillaagdievanbelangisvoorde
verwijdering vanbacteriënen waarschijnlijk
ookvansporenenCryptosporidium.Demate
waarinbijeenlagerewatertemperatuurde
DECwordtverlaagd,isnogonduidelijk. Inde

Vervolgonderzoek
Opbasisvanderesultatentotnutoeblevennogeenaantalvragenonbeantwoord.Derhalveisinhetkadervanonderzoektussen
DZH,WLB,PWNenKiwaeenvervolgonderzoekgedefinieerd, datvolgendjaarzalplaatsvinden.Onderzoeksvragen zijnondermeerhet
vaststellenvandeDEC-waardetenaanzienvan
Cryptosporidiumdoormiddelvaneenlangdurigelagedoseringinsamenhangmettwee
mogelijkesurrogaatparamerers,SSRCencentrischediatomeeën meteendiameter4-7urn.
HetvaststellenvandeDEC-waardentenaanzienvanvirussenenCampylobacterbijeenlage
watertemperatuur enhetbepalenvandeminimaleherstelperiode vandelaagvuilnaschrapen,f

De DEC ('m logeenheden), bepaald uit de doseerproeven met de proefinstadarie.

Tabel2.

filter

condities

filter1
filter1
filter 2
filter2

bacteriofaag MS2
lage/hogeC°*

i6°C;na553 dagenlooptijd
io°C;12dagennaschrapen
io°C;8idagennaschrapem
io°C;4dagennaschrapen

E.coliWRi
lage/hogeC°

> 2,213,5
i,7;i,8
i,8;2,2
i,7;i,9

2,1,2,3
3,9;4,2
2,0:2,8
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DEC (ley]van langzame zandjiltratie voorde verschillendegroepen micro-organismen.

micro-organismen
bacteriofagen/virussen
bacteriën
sporenvanbacteriën
(oö)cystenvanprotozoa

schaal onderzoek
proefinstallatie
praktijk +proefinstallatie+
laboratorium
praktijk versuslaboratorium
laboratorium

WLB/Leiduin*
1,6
2,5(2,0-4,0)'

0,9-7,5

DZH*
o,6**
3,0(2,5-4,0)'
0,4-8,0

=bedhoogteWLBmaximaal 1,3menDZHgemiddeld 1,0m(0,8-1,2m)
=gecorrigeerd voorhetverschilinverwijderingsgegevens vanproefinstallatie enkolommen
'*=gemiddeldeenrange (minimaal-maximaal)
'**=lineaireextrapolatieopbasisvandebeddikte
1

24

H20

13-2004

2002.133. Kiwa Warer Research.
3)

SchijvenJ. (2001).Virusremovaljromgroundwater bysoil
passage- Modeling,field and laboratory experiments-

* **

bacteriofaagMS2
E.colt(WRi)
S.Jaecalis(WR63)
Cl.perfringens
Cryptosporidiumparvum
=kolomi

Ï3.Ï°C

PhD-ThesisTU Delft.

