Bijde oppervlaktewaterverwerkende
bedrijven,zowelmeteenopenalsmeteen
geslotenspoelwaterbehandeling, levert
informatie overhetvóórkomen vanpathogènemicro-organismen enfaecalc indicatorbacteriën inhetspoelwaterdebasis
voordeoptimalisatie vandespoelwaterbehandelingenplaatsvandeterugvoer inde
zuiveringvoordeproductievanveilig
drinkwater.*
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Demicrobiologische veiligheid isalvanaf
heteindvandevorigeeeuweenvande
belangrijkste kwaliteitsdoelen voordedrinkwaterbereiding.Indeloopvandezeeeuwisde
hygiënischekwaliteit vanhetdrinkwater sterk
verbeterd dankzij meerenbeterezuiveringsprocesseneneengerichte microbiologische
kwaliteitscontrole.Tochisinhet buitenland
recentelijk aangetoond datdepersistente
ziekteverwekkende protozoa Giardiaen Cryptosporidium(ziekaderopvolgendepagina)en
ookvirussennogsteedskansziendemensvia
drinkwater teinfecteren2)!).Degenoemde
pathogènemicro-organismen zijnookin
Nederlandseoppervlaktewateren aangetroffen4).5J, Uitbraken ofgevallenvaninfecties,
veroorzaaktdoorverspreidingvan pathogenen
viadrinkwater,zijn inNederland niet
beschreven.Eenbelangrijke redenhiervooris
dathetgrootstedeel(So procent)vanhet
drinkwater wordtgeproduceerd uitgrondwaterdatvrijisvanbesmettingenbijgebruik
vanoppervlaktewater uitgebreidebodempassageofeenuitgebreidedirectezuiveringwordt

toegepast.Daarnaastwordenbijonderhoud
enreparatiesaanhetdistributiesysteem van
drinkwater striktehygiënischeprocedures
toegepast.
Nogonduidelijk isechterofmetdeze
preventievemaatregelen ookkanworden
voldaanaanhetmaximaalgeaccepteerd infectierisicozoalsdatdoorhetministerievan
VROMisopgenomen ineenvoorlopigbclcidstandpunt1).Daarom voerendedrinkwaterbedrijven endeoverheideenonderzoek uit
omde(on)waarschijnlijkheid vandeverspreidingvanpathogenen viadrinkwater in
Nederland tekunnen vaststellen.
Vaststellen risiconiveau infecties
Omvasttekunnen stellenofmeteen
zuiveringkanwordenvoldaanaanhetinfectierisicovanio"4(ziekaderopvolgende
pagina)isinformatie nodigoverdeconcentratiepathogenen indrinkwater.Duidelijk isdat
deMTGC-waarden voorpathogènemicroorganismen indrinkwater telaagzijnom
doormiddelvandirectemetingen tetoetH 2 O # 7 .1999 27

Nieuwe inzichten
Blootstelling van de mens aan protozoa via
drinkwater ismogelijk zelfs bij afwezigheid van bacteriën van de coligroep in het
drinkwater. Protozoa verspreiden zich in
het milieu in de vorm van (oö)cysten, een
soort spore,die veel langer overleven en
resistenter zijn tegen chemische desinfectie
dan bacteriën van de coligroep. Daar komt
bij dat degenoemde prorozoa en ook virussen in hoge mate infectieus zijn, dat wil
zeggen dat één organisme in principe een
infectie kan veroorzaken. Wetenschappelijk
onderzoek met vrijwilligers naar de
dosis/effect-relatie van de belangrijkste
pathogène micro-organismen heeft het
mogelijk gemaakt om maximaal toelaatbare gemiddelde concentraties (MTGC) in
drinkwater te bepalen voor een geaccepteerd risiconiveau, zoals dat voor toxische
verbindingen ook isgedaan. Een jaarlijks
risico van één infectie op de 10.000 consumenten wordt door de overheid voorlopig
als maximum geaccepteerd. Op grond hiervan zijn voor het rota-virus en Giardiaen
Cryptosporidium de MTGC-waarden voor
drinkwater berekend:1'
Organismen

Rotavirus
Giardia
Cryptosporidium

Voorgestelde Afwezigheid
normwaarde

in drink-

(n/1)

water (iru)

2,2X10-7

4500

5,5Xi0'6

180

2,6x105

38

sen6)'?).Deconcentratie pathogène micro-organismen in drinkwater moet daarom worden
geschat aan de hand van de concentratie in de
grondstof en het verwijderingsrendement van
dezuivering. In dit artikel wordt met een
voorbeeld geïllustreerd hoe op basis van gegevens over degrondstof de benodigde verwijderingscapaciteit van de zuivering kan worden
vastgesteld, hoede werkelijke verwijderingscapaciteit van de zuivering kan worden
bepaald aan de hand van surrogaatparameters
en hoe met dezegegevens een zuivering kan
worden gedimensioneerd.
Locatie
Op productiebedrijfZevenbergen van de
NVWaterleiding Maatschappij Noord-West
Brabant (WNWB)U;iseen onderzoek uitgevoerd met een proefinstallatie voor het
ontwerp van een volledige drinkwaterbereiding met coagulatie/flotatie (FLOT), ozonisatie,dubbellaagsfiltratie (DLFen antraciet/
zand) en actieve koolfdtratie (AKF, verblijftijd
40minuten).Als ruw water wordt gebruik
gemaakt van water afkomstig uit de bekkens
28
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Pathogène
microorganismen

Enterovirussen
Giardia
Cryptosporidium

Gemiddelde
Vereiste
concentratie verwijdering
ruwe water totale zuivering
(n/l)
('»log)

0,002

o,oi3b
o,oi3b

Werkelijke verwijdering
Vereiste
bepaald met surrogaat verwijdering
parameter ( 10 Iog±SD) a
door ozon
('"log)
FLOT/DLF

AKF

4»o

1,9 {±0,07)

34

1.9 (±0,5)

2,7

1-9 (±0,5)

o(nb)
o(±0,4)
o(±0,4)

1.5
0,8

3

SD=standaard deviatie; b gecorrigeerd voor rendement van de meetmethode en de levensvatbaarheid.

Tab

Deconcentratiepathogènemicro-organismenmhetaangevoerdewaterendevereisteverwijderingscapaciteit
doorozonvoordeverschillendepathogènemicro-organismen.

in deBrabantse Biesbosch. Voordat het water
de proefinstallatie ingaat, wordt een flotatieproces met 7,5 mg/l FeCl, toegepast (afbeelding 1).De verwijderingscapaciteit voor microorganismen van de flotatie, deozonisatie en
van de beide filtratieprocessen (zonder voorafgaande ozonisatie voor een voldoende hoog
aanbod) is afzonderlijk van elkaar bepaald.
C o n c e n t r a t i e p a t h o g e n e n i n de
grondstof

bare (oö)cysten van Cryptosporidium enGiardia
in degrondstofvoorkomen (zietabel1).
Vereiste verwijdering van p a t h o g e n e n door de zuivering
Deverwijdering ofinactivatie van microorganismen door een proces ofzuivering wordt
uitgedrukt in 10logeenheden (i10logiseen
verwijdering van90procent, 2van^ procent)
en wordt berekend uit het verschil van de logaritmisch getransformeerde concentraties voor
en na het proces ofdezuivering (IOLogCln IO
LogCmt).Op basis van de concentraties enterovirussen en pathogène protozoa [Giardiaen
Cryptosporidium] in ruw water en deMTGCwaarden kan de vereiste verwijderingscapaciteit voor dezepathogène micro-organismen
worden bepaald. Uit degemiddelde concentraties in degrondstof(tabel 1)blijkt dat de enterovirussen met 4 10 logeenheden verwijderd
moeten worden. Voor Giardia en Cryptosporidium isde vereiste verwijderingscapaciteit
respectievelijk 3,4en 2,710logeenheden.

Er zijn een aantal meetprogramma's
uitgevoerd naar het voorkomen van enterovirussen, Cryptosporidium en Giardiain het
afgeleverde water van deNV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB).In de winterperioden van 1983/1984en 1984/1985 zijn
maandelijks metingen verricht naar de
concentratie enterovirussen12). De winterperiode isgeselecteerd, omdat dan de concentraties enterovirussen het hoogst zijn. De
gemeten concentratie varieerde van <0,001 tot
0,011plaque vormende eenheden (pve)per liter
en was gemiddeld
0,002pve/1. Gedurende
1994zijn door deWBB
SchematischoverzichtvandezuiveringinZevenbergenendeproefinstallatie.
Afb.i
wekelijks monsters
genomen voor onderzoek naar Cryptosporidium en Giardia'>).
Degemeten gemidFlotatie
delde concentratie was
0,053(oö)cysten per
liter voor beide parasieten (gecorrigeerd
voor het gemiddelde
DLF
DLF
rendement van de
meetmethode). Uit
onderzoek komen
indicaties dat circa25
AKF
DLF
AKF
procent van deze
(oö)cysten levensvatbaat zijnes). Dit beteAKF
NadesinfecrieCh
kent dat gemiddeld
circa0,013 levensvat-

PompstationZevenbergen

Proefinstallatie

Chloor

t

Ozon

ï
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Aantonen verwijderingscapaciteit
met surrogaatparameters
Voorhet bepalen van het verwijderingsrendement van processen en een zuivering
zijn de concentraties van pathogène microorganismen in het ruwe water te laag. Bovendien zijn de bepalingsmethoden te duur.
Daarom wordt gebruik gemaakt van zogenaamde surrogaatparameters. Voorde verwijdering van de virussen kunnen bacteriofagen
(bacterievirussen) worden gebruikt. Zowel de
F-specifieke RNAfagen8!, alsde somatische
colifageni') komen hiervoor in aanmerking.
Voordeverwijdering van de (oö)cysten van
Giardiaen Cryptosporidium zijn de sporen
van Clostridium perfringens?'!en de sporen
van sulfiet-reducerende Clostridia(SSRC)7)-I0i
alssurrogaatparameters voorgesteld.

Verwijdering van virussen
Alssurrogaatparameters voor de enterovirussen zijn de aantallen F-RNA fagen en somatische colifagen in het aangevoerde water en
het water na het dubbellaagsfilter van de
proefinstallatie bepaald. Monsters van circa
ïooo liter werden in maart 1993onderzocht
met eerder beschreven methoden8).
Degemiddelde concentraties F-RNA fagen
en somatische colifagen in het water van de
Brabantse Biesbosch waren resp.0,24(±0,06)en
18,6(±2,8]plaque vormende eenheden per liter
(pve/1)en duidelijk hoger dan de concentratie
enterovirussen die eerder isbepaald (tabel1).
Na flotatie en dubbellaagsfiltratie werden
alleen de somatische colifagen aangetroffen in
een concentratie van gemiddeld 0,27(±0,04)
pve/1.Dezebacteriofagen werden door beide
processen met 1,9 (±o,07)10logeenheden verwijderd (tabel 1),eenzelfde verwijdering als
beschreven voor de F-RNA fagen bij een ander

Afl>.z

coagulatie/filtratie-proces16l
Deverwijdering van de somatische colifagen door de actieve koolfiltratie is niet
bepaald;deze wordt opgrond van in de literatuur vermelde gegevens verwaarloosbaar
geacht1?).

Verwijdering van (oöjcysten Giardia
en
Cryptosporidium
Om de verwijderingscapaciteit van de
processen voor de pathogène protozoa te
kunnen vaststellen isgedurende een periode
van 1,5jaar de verwijdering van de sporen van
sulfiet-reducerende Clostridia (SSRC)als surrogaatparameter bepaald. In het aangevoerde
water wasde concentratie SSRChoog genoeg
om monsters van 100ml te onderzoeken
(afbeelding 2, NEN 6567). Verder in de zuivering na floratie, dubbellaagsfiltratie, actieve
koolfiltratie en ozonisatie zijn monsters met
een groter volume (1 en 10liter) onderzocht.

Ook na de ozonisatie van de proefinstallatie werd de concentratie SSRCbepaald (afbeelding 2). Bij een CT-waarde (ziekader op de
volgende pagina) van 2,6mg/h^mim 1 werd de
gemiddelde concenrrarie SSRCna flotatie
verlaagd met 0,9 10logeenheid. Dit verwijderingsrendement voorSSRCisgelijk aan de
inactivatie van Cryptosporidium parvum bij
eenzelfde CTen io°C,bepaald tijdens laboratoriumproeven 1 '). Nader onderzoek onder
gelijke condities zal moeten uitwijzen ofSSRC
even resistent zijn voor ozon als Cryptosporidium en deparameter dus een geschikte
surrogaatparameter is.

Flotatie/dubbellaagsfiltratie(FLOT/DLF)
verlaagde deconcentratie SSRCin het aangevoerde water met gemiddeld 1,9(±0,5)
'"logeenheden (tabel 1). LeChevallier era/.18)
bepaalde voor de verwijdering van (oö)cysten
van pathogène protozoa door dergelijke
processen indeVerenigde Staten een vergelijkbare verwijderingscapaciteit. Uit afbeelding 2
blijkt dat degrootste verwijdering vanSSRC
plaatsvond tijdens het flotatieproccs.

Variatie in de verwijdering

Over de verwijdering van micro-organismen door actieve koolfiltratie is weinig
bekend in de literatuur. Het proces in de
proefinstallatie had een contacttijd van40
minuten, maar opmerkelijk genoeg nam de
gemiddelde concentratieSSRCdoor het proces
niet af(afbeelding 2). Het gemiddelde zuiveringsrendement waso(± 0,4) Mlogeenheid
(tabel 1). In de eerste periode van de looptijd

Degemiddeldeconcentratie met her95 procent-betrouwbaarheidsinterval
van desporen vansuljiet-ieducerendc Clostridia in hetwater nadeverschillendeprocesstappen van deproefinstallatie.
100

van dekoolfilters was wel sprake van een
verwijdering van 0,1 à 110logeenheid. Na
verloop van tijd nam het zuiveringsrendement afen werd tenslotte negatief (toename
van deconcentratie).Dekoolfilrers werden
slechts incidenteel gespoeld en uit nader
onderzoek bleek dat het spoelwater en de
bovenlaag van her filrerbed hoge aantallen
van deze clostridia-sporen bevatten10).Deze
waarnemingen wijzen opeen nalevering van
SSRCdoor ophoping en overleving. De betekenis van deze waarneming voor het gebruik
van SSRCals surrogaat voor de(oö)cysten bij
koolfiltratie zal verder onderzocht moeten
worden.

Afb. 3

Deverwijderingscapaciteit van de individuele processen verroonde een duidelijke
variatie (afbeelding 3). Bovendien bleek uit de
gegevens dat een laagrendement van een
proces (bijvoorbeeld flotatie) werd gecompenseerd dooreen hogere verwijdering door een
ander proces (het dubbellaagsfilter). Dit betekent dat de invloed vande variatie in verwijdering op de eindconcentratie micro-organis-

Devariatie van hetzuiveringsrendement vanflotatic/àubbcUaagsfikraM,
vanjloratie ajzonderlyk envan actieve koolfiltratie.

Œ
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PÇJ»* , ""'men in het drinkwater het best kan
wotden bepaald door devariatie in verwijdering door de totale zuivering vast te stellen.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de concentratieSSRCna de totale zuivering in volumes van
meer dan 10liter bepaald kunnen worden.
Voor dir doel isdoor Kiwa nu een gevoelige
methode (MF-sampler) ontwikkeld21'.

Dimensionering van de ozonisatie
Op basis van de concentratie enterovirussen en Giardiaen Cryptosporidium in het
ruwe water en van deverkregen gegevens over
de verwijderingscapaciteit van de onderzochte
fysische processen isde vereiste desinfectiecapaciteit bepaald (zietabel r).Met gegevens
over degevoeligheid van de micro-organismen voor ozon1?).1?)kan de procesvoering
ofwel deCT-waarde (zieonderstaand kader)
van het ozonproces worden vastgesteld.
Cryptosporidium ishet minst gevoelig
voor ozon en bepaalt voor dezuivering te
Zevenbergen de benodigde CT-waarde. In de
winter bij een temperatuut van 5°Ciseen CT
van 2,8mg.min.k' vereist, tetwijl in de zomer
(i5°C)een CTvan 1,8 mg.min.1 ' voldoende is.

Onzekerheden
Aan de beschreven werkwijze voor de
bepaling van de benodigde en werkelijke
eliminatiecapaciteit van een zuivering voor
pathogène micro-organismen kleven nog een
aantal onzekerheden:
Deschatting van de concentratie pathogenen in het oppervlaktewater die moet
worden verlaagd isnog onzeker door de
lageen wisselende opbrengst van de bepalingsmethode. Bovendien zijn niet alle

Dimensionering van de ozonisatie
Chemische desinfectie met ozon vindt
plaats door het water gedurende een
bepaalde tijd incontact te brengen met
ozon dat in gasvorm wordt gedoseerd. De
inactivatie van micro-organismen door
ozon isqua kinetiek vergelijkbaar met een
chemische reactie.Het meest toegepaste
model20)gaat uit van een eerste orde proces
met bettekking tot de afname van het
aantal micro-organismen (N)bij een vaste
concenttatie desinfectiemiddel (C):

waargenomen pathogenen infectieus voor
de mens en is het percentage levensvatbare (oö)cysten niet met zekerheid vast te
stellen. Dat betekent dat de benodigde
verwijdering niet heel precies bepaald kan
worden. Degegevens laten wel een
gtoottc-orde schatting toe;dat wil zeggen
zijn er 3,4, 5of610logeenheden verwijdering nodig.
Een enrerovirus isslechrs één van de
virussoorten die via water ziekte bij de
mens kunnen vetootzaken.Andere virussoorten (SmallRound Structured Viruses,
Hepatiris A)worden vaker via drinkwater
overgedragen. Methoden voor de detectie
van deze virussen in water zijn in ontwikkeling.
Debruikbaarheid van de surrogaatparameters om de verwijdering van pathogenen door processen te bepalen moet nog
worden aangetoond. Bacteriofagen lijken
vanwege hun grootte en samenstelling
geschikte sutrogaatpatameters voor
virussen. Her gebruik van de sporen van
sulfiet-reducerende Clostridia als surrogaat voorde(oö)cysten van de pathogène
prorozoa lijkt gezien het vetschil in
grootte (afbeelding 4)een veilige benadering.

Giardiaen virussen in drinkwater isook in
Nederland aanleiding voor aanvullend onderzoek naar de microbiologische betrouwbaarheid van drinkwatet. Doel isde (onwaarschijnlijkheid van de verspreiding van pathogenen viadrinkwater in Nederland te bepalen.
Demethode die hiervoor ontwikkeld is,
bestaat uit de volgende stappen:
•

Bepaling van deconcenttatie pathogène
micro-organismen in het ruwe water en
het benodigde zuiveringsrendement om
de concenttaties teverlagen tot deMTGCwaarden bij eengeaccepteerd infectietisico
van <i/io.ooo perjaar.

•

Vaststellen van het zuiveringsrendement
van de totale zuivering en de afzonderlijke
processen met betrekking tot surrogaatparameters alsF-RNA fagen, somatische
colifagen en spoten van sulfiet-reducerende Clostridia.

•

Kwantificering van het vetschil tussen het
werkelijke zuiveringsrendement en het
benodigde rendement. Hiermee kan
worden vastgesteld ofeen bestaande
zuiveting veilig drinkwater produceert.
Dezewerkwijze kan ook worden gebruikt
om een nieuwe zuivering te dimensioneren ofeen bestaande zuivering te optimaliseren.

Degeschetste werkwijze gaat uit van
puntschattingen van de grondstofkwaliteit en het tendement van de zuiveringsprocessen. Statistische methoden zijn in
ontwikkeling waarmee de waargenomen
variatie in concenrratie in de grondstof en
in verwijdering door de processen in deze
werkwijze betrokken kunnen worden.

De beschteven methode bevat nog een
aantal onzekerheden. Met een nadere analyse
van de aard en het percentage levensvatbare
pathogène protozoa en andere virussoorten in
het oppervlaktewater kan het benodigde
zuiveringsrendement in de toekomst nauwkeuriger worden bepaald. Bovendien zal
moeten worden vastgesteld bij welke processen de beschreven surrogaatparameters (bacteConclusies
riofagen en SSRC)kunnen wotden toegepast
Nieuwe informarie uit de Verenigde
en op welke wijze de waargenomen variatie in
Staten en Engeland over Cryptosporidium,
de verwijdering
berrokken moet
worden bij het vastA/b. 4
Microscopische opnamen. Rechts (oö)cysten van Gtardta (8-15 pm) en Cryptostellen van het werkesporidium (4-8 pm). Linkssporen van een vertegenwoordiger van de «jroep
lijke zuiveringsrendevan suljietrcducerendc Clostridia (Cl. bifermetuans, 0,5 -2 \im).
ment, f
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