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Voorspellenvanbiologische
vervuilingvanmembranen
metAOC-metingenen
biofilmmonitoring
ING. S. IN 'T VELD, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ OVERIJSSEL N.V.

Gedurende deopstartfase van de proefinstallatie
voornanofiltratie bij pompstation Hammerjlicr trad binnen 50 dagen een onaanvaardbare
afname van deMassa Transport Coefficient op
van de membraan-elementen. Deze a/name
werd met name veroorzaakt door biologische
vervuiling van de membraan-elementen. Uit
AOC-metiiigen bleek dat de kwaliteitvan
chemicaliën, diegcdoseerd werden aan het
voedincjswater van de nanofiltratie-installatie,
bepalend waren voorde concentratie voediiysstojfen. Deconcentratie aan voedingsstoffen bij
verschillende doseervarianten was verantwoordeltjk voor^rote verschillen in de bio/tlmvormmcjssnelheid van het voedingswatcr van de
installatie. De bio/ilmvormin^s-snelheid bij
drieverschillende dosecr-varianten varieerde
van 14,7pejATP/cnrdag tot 335 p^
ATP/cm2.daß. Om biologischevervuiling van
demcmbraanelementcn in een vroecjstadium te
signaleren kan^ebruikwordencjemaaktvan de
ATP-bepaling.
Pompstation Hammerflier produceert
water met een relatief hoge kleur (11mg/l
Pt/Co) en een hardheid van 2.06 mmol/1. Om
na tegaan ofverlaging van kleur en hardheid
kan worden gerealiseerd door toepassing van
membraanfiltratie (nanofiltratie) heeft Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V.onderzoek met een proefinstallatie verricht. De
opbouw van de zuivering van pompstation
Hammerflier en van de proefinstallatie staan
beschreven in een artikel van Van Paassen
e.a.'l
Tijdens de opstartfase trad binnen 50
dagen een onaanvaardbare afname van de
MassaTransport Coëfficiënt (MTC=genormaliseerde flux) op van de membraan-elementen.
Devervuiling diede MTC-daling veroorzaakte,
bleek na een reinigingsperiode voor een groot
deel irreversibel te zijn. Om na tegaan waardoor de vervuiling werd veroorzaakt, is autopsieop demembranen verricht, waarna onderzoek is uitgevoerd met X-ray Photo Electron
Spectroscopy (XPS)en Scanning Electron
Microscopy (SEM)21.Het XPS-onderzoek toonde
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aan dat de structuren van de verbindingen, die
de vervuiling mede veroorzaakten, overeenkwamen met die van humuszuren. Aan de
hand van het SEM-onderzoek werd duidelijk
dat grote hoeveelheden organisch materiaal en
micro-organismen aanwezig waren op het
membraanoppervlak.
Biologische activiteit was overigens ook
duidelijk visueel waarneembaar aan de binnenzijde van het leidingwerk van de proefinstallatie (ziefoto's 1 en 2).
In dit artikel wordt het onderzoek
beschreven dat is uitgevoerd om de oorzaken
van de biologische vervuiling op te helderen
m.b.v.AOC-metingen en biofilmmonitoring.
Degroei van micro-organismen in de
membraanelementen kan diverse oorzaken
hebben, zoals:
1. afgifte van afbreekbare stoffen door toegepaste materialen bij de proefinstallatie;
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2. nutriënten en aantallen micro-organismen in het voedingswater;
3. chemicaliën die worden gedoseerd voor
een correcte bedrijfsvoering.
ad 1.Bij de proefinstallatie worden diverse
materialen toegepast zoals PVC,coatings met
KIWA-keurmerk, roestvrij-staal, kaarsenfilters
van polypropyleen etc.Onderzoek naar de
invloed van diverse materialen op degroei van
bacteriën laat zien dat PVCgoed kan worden
toegepast in drinkwater-systemen''.
ad 2.Deaanwezigheid van hoge concentraties van micro-organismen in het voedingswater isvoornamelijk van belang bij de initiatie van de biofilm4'. Deconcentratie van nutriënten in het voedingswater speelt een
belangrijke rol bij de opbouw van de biofilm.
Diverse anorganische componenten kunnen
degroei van met name chemo-autotrofe bacteriën bevorderen. Organische componenten
vormen een energiebron voor heterotrofe
micro-organismen.
ad 3. Vooreen correcte bedrijfsvoering van
de installatie kunnen chemicaliën aan het voedingswater worden gedoseerd. Hiermee wordt
voorkomen dat er scaling van de membranen
optreedt. Toegepaste chemicaliën zijn zwavelzuur, zoutzuur en anti-scalants. Ervaringen
vanuit de bedrijfstak hebben geleerd dat antiscalants de biologische vervuiling van membranen kunnen versnellen5',t!l.

Toegepaste meetmethode n
Deverwachting was dat de biologische .
vervuiling voornamelijk wordt veroorzaakt .

Binnenwerkvandeprocjinjtallatie voorhetdoseerpuntvandechemicaliën. Hierissprakevanvoornamelijk
ijzerajzerring aande binnenkantvandeinstallatie.
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BVS-bepaling
Bij hetbepalen van de biofilmvormingssnelheid wordt gebruik gemaakt vaneen
door Kiwa ontwikkelde biofilmmonitorç).
Deze monitor bestaat uiteen glazen kolom
gevuld met glazen cylindertjes. De monitor
wordt aangesloten ophetteonderzoeken
water. Ditwater wordt door deglazen
kolom langsdeglazen cylindertjes geleid.
Periodiek worden cylindertjes uitde glazen
kolom genomen ennaar het laboratorium
getransporteerd. Ophet laboratorium
wordt de biofilm van decylindertjes verwijderd door middel vanultrasoon trillen.
Vandealdus verkregen suspensie kunnen
diverse microbiologische enchemische
bepalingen worden uitgevoerd. Belangrijkste bepaling hierbij isdeATP-bepaling.
ATPiseenmaat voor detotale hoeveelheid
levende bacteriën. Hiermee kandeopbouw
van debiofilm indetijd worden gevolgd.

door deaanwezigheid van voedingsstoffen. De
concentratie van deze voedingsstoffen, of het
effect daarvan, kanviaeen aantal methoden
worden gemeten. Deze meetmethoden zijn:
bepalen van hetgehalte aan Assimileerbaar Organisch Koolstof(AOC);
bepalen van deBiofilm Vormings Snelheid
(BVS);
bepalen van het gehalte aan Adenosine Tri
Fosfaat (ATP).
De eerste twee methoden geven informatie overdeconcentratie voedingsstoffen inhet
water.
Bekend isdatbij AOC-gehaltcs lager dan
10ugAc-C/1de nagroei van heterotrofe bacteriën wordt voorkomen7'. Ten aanzien vande
biofilmvormingssnelheid isgebleken datmeer
nagroei vanAeromonas-bacteriën optreedt
naarmate de biofilmvormingssnelheid-waarden hoger zijn8'. DeATP-bepaling geeft informatie overdeaanwezigheid vandetotale
hoeveelheid levende bacteriën.

-

anti-scalant (organische fosfonaten)
geen dosering (blanco)

Dezuurdosering isgestuurd opeeneind
pH van 6.3.Bijdeanti-scalantsiseendosering
van 2mg/l gebruikt.
Het onderzoek naar deinvloed van doseringen opdebiofilmvormingssnelheid vanhet
voorbehandelde vocdingswater isuitgevoerd
in drie varianten. Daarnaast zijn erook metingen verricht aan hetonbehandelde voedingswater voor een blanco situatie. Dedrie varianten metvoorbehandeld voedingswater zijn:
voedingswater waaraan chemisch zuiver
zwavelzuur (tot pH6.8),eneen anti-scalant opbasisvanpolyacryl-zuur (dosering
2m
g/l) z Ü n gedoseerd;
voedingswater waaraan technisch zoutzuur (tot pH6.3)isgedoseerd;
voedingswater waaraan chemisch zuiver
zoutzuur (tot pH6.3) isgedoseerd.
Varianten 1 en2zijn uirgevoerd bij de
proefinstallatie. Dederde variant is uitgevoerd
met behulp van een testbank.
Tijdens hetonderzoek werden duidelijke
verschillen aangetoond tussen de dosering
met technisch zoutzuur enchemisch zuiver
zoutzuur. Hierdoor isoptestbanknivcau een
bevestigingsonderzoek uitgevoerd naar deze
tweedoseervarianten. Bijhetonderzoekis
gedurende 130dagen chemisch zuiver zoutzuur gedoseerd gevolgd door een doseerperiode van 10dagen mettechnisch zoutzuur.
Tijdens deze doseringen zijn AOC-enATPmeringen verricht aan hetvoedingswater,het
concentraat enhetprodukt.
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Resultaten
Invloed doseringen ophet AOC-^jchalte
Uit afbeelding 1 komt naar voren dateen
sterkeAOC-verhoging optrad na toevoeging
van technisch zoutzuur enanri-scalant (polyacryl-zuur). Chemisch zuiver zoutzuuren
zoutzuur suprapur gaven daarentegen geen
AOC-verhoging. Hetanti-scalant op basisvan
organische fosfonaten verhoogde hetAOCgehalte van hetvoedingswater slechts licht.
Om de resultaten dieop het laboratorium
waren gemeten indepraktijk tetoetsen is met
de testbank verder onderzoek verrichr naarde
AOC-gehalren van hetvoedingswater, hetconcentraat enhetproduct bijverschillende zuurdoseringen. Bij ditonderzoek zijn, naeen
periode van 125dagen doseren metchemisch
zuiver zoutzuur, AOC-monsrers genomen.
Daarna isovergeschakeld opdosering van
technisch zoutzuur waarbij nadrie dagen
AOC-monsters zijn genomen. De resultaten
van dezemetingen staan vermeld intabel1.
Bij hetdoseren vanchemisch zuiver zoutzuur konhetAOC-gehalte van hetvoedingswater niet worden gemeten omdat besmetting
van hetmonster optrad tijdens deopwerking.
WeliseenAOC-waarde bekend vanwater van
een vergelijkbaar pompstation waaraan
chemisch zuiver zoutzuur wordt gedoseerd.
DeAOC-waarde vandatwater voorennadosering van chemisch zuiver zoutzuur isniet significant verschillend. Bijhetdoseren van technisch zoutzuur werd het AOC-gehalte vanhet
voedingswater sterk verhoogd. Oplaboratoriumschaal wasdeze waarde 140pgAc-/1.Bijde
praktijk-installatie was deAOC-waarde zelfs

Proefinstallatie namengingvandediversechemicaliën.Opongeveereenmeterajstandvan hetdoseerputtt
vanchemicaliënheeftzicheenbiojilmgevormdvanongeveer3 mm. dik.

Opzet onderzoek
Door middel vanmetingen oplaboratoriumschaal isgetracht inzicht teverkrijgen in
de invloed van dekwaliteit van chemicaliënop
het gehalte aan gemakkelijk afbreekbare organische koolstof-verbindingen van hetvoedingswater. Voorditdoel werd nafiltraatwater
van pompstation Hammerflier gebruikt. Aan
dit water werden devolgende chemicaliën
gedoseerd:
technisch zoutzuur (33%)
chemisch zuiver zoutzuurf
zoutzuur suprapur [
anti-scalant (polyacryl-zuur)
H20
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chemisch
zuiver
zoutzuur
voedingswater

niet bepaald

275

9.4
2.2

13.2
2.8

concentraat
produkt
Tabel 1.

technisch
zoutzuur

AOC-^jerialten[\igAc-C/l)vandediverse
waterstromenvandetestbankmetverschillendezuurdoscriiujcn.

een factor twee hoger ten opzichte van de
meting op het laboratorium.
Het relatieflageAOC-gehalte in het concentraat kan verklaard worden met de veronderstelling dat bijna 95procent van het
beschikbare AOCtijdens het verblijf van het
water in de proefinstallatie door micro-organismen wordt verbruikt. Hierdoor is hetAOCgehalte in het concentraat aanzienlijk läget
(zie tabel 1).
Invloed van de dosering op de bio/ilmvormiiigssnelheid
Bij het bepalen van de biofilmvormingssnelheid isde monitor bij de eerste twee
doseetvarianten techtstreeks aan het voedingswater met zuut, van de proefinstallatie gekoppeld. Bijde derde variant isde biofilmmonitor
aangesloten op het voedingswater waatna het
zuur viaeen pomp rechtstreeks in de kolom
werd gedoseerd.
Variant 1 -BVSvanhet voedingswater
waaraanchemisch zuiver zwavelzuur (tot
pH6.8], en een anti-scahnt(dosering2 mg/l)
zijn gedoseerd (afb. 2);
Het voedingswatet veroorzaakte een relatiefsterke biofilmvorming. Binnen 23dagen
(dag 15t/m dag 36)nam de biofilm toe met
275pgATP/cm2.dag.Vanafdag 36nam de bio-

AOC-bepaling
HetAOC-gehalte wordt bepaald doot
gtoeimetingen van de bacteriën Pseudomonas fluorescens (P-17)en Spirillum species
(NOX) in gepasteuriseerde monsters van
het teondetzoeken watet. Het AOC-gehalte
van het monster wordt betekend uit de
maximale koloniegetallen van de twee bacterietypen. Hierbij worden de opbrengstfactoren van deP-17en deNOX op acetaat
als referentie gehanteetd. Het AOC-gehalte
wotdt vervolgens uitgedrukt in acetaat-C
equivalenten per liter.
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filmconcentratie sterk afvanwege de gewijzigde bedrijfsvoering van de proefinstallatie.
Door overschakeling op een ander zuur, en
luchtbellen in de kolom weid het overgrote
deel van de opgebouwde biofilm uit de monitor gespoeld.
Variant 2-BVSvanhet voedingswater
waaraan technisch zoutzuur (totpH 6.3)is
gedoseerd (afb.3);
Bij het doseren van technisch zoutzuut
veroorzaakte het voedingswater ook een sterke
biofilmvorming. Vergeleken met doseervariant
1komt de biofilmvorming hier latct op gang.
Bij deze dosering nam vanafdag 43,in een
periode van 11 dagen, de biofilm toe met
335pgATP/cm 2 .dag.

voedingswater

• technisch
zoutzuur

+ chemisch

+ zoutzuur
suprapur

ïouttuur

A/b. i

I

* anti-scalenl +anti-scale
(polyacrylzuur)
(org.
tostona1er

AOC-gehaltevan hetvoedingswatcr, envoedingswatcrmet toevoeging vanchemicaliën.

Variant3-BVSvanhet vocdingswater
waaraanchemisch zuiver zoutzuur (tot pH 6.3)
isgedoseerd (afb.4).
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Hierbij was de monitor aangesloten op het
onbehandelde voedingswatcr. Bij deze monitot werd één glazen kolom doorstroomd met
onbehandeld voedingswater. Viaeen pompje
weid vervolgens het chemisch zuiver zoutzuur
gedoseerd en werd het behandelde water over
de tweede kolom geleid. De biofilmvoimingssnelheid van het voedingswater zonder dosering bedroeg 18.6pgATP/cm2.dag.Als aan
voedingswater chemisch zuiver zoutzuut weid
gcdoseeid bedroegde biofilmvormingssnelheid 14,7pgATP/cm2.dag. Er bestaat dus nauwelijks verschil tussen de biofilmvotmingssnelheid van het onbehandelde voedingswater
en voedingswater waaraan chemisch zuiver
zoutzuur is gedoseerd.
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Variant 1: biofilmvorming bij dosering met
chemischzuiverzwavelzuur(totpH 6.S)en
anti-scalant[zmg/l]
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Invloed doseringen op het ATP-gehalte
Het ATP-gehalte van het voedingswatcr
varieerde over een periode van 150dagen van
4ng/1tot 8ng/1. Het koloniegetal opR2A,een
maat vooi het aantal heterotiofe bacteriën,
vaiieeide oveieen peiiode van 150dagen van
425kve/ml tot 700kve/ml. Gezien de opgebouwde ervaringen zijn deze aantallen microorganismen, bepaald aan de hand van ATPen
R2A,geen aanleiding om te veiondetstellen
dat er biologische vervuiling zal optreden.
DeATPconcentiatie van het aanvoeiwatci
met doseiing van chemisch zuivet zoutzuut,
het concentraat en het ptodukt van de testbank vertoonden een stabiel beeld tijdens de
eeiste5dagen (afb. 5).Opdag vijf isvan chemisch zuiver zoutzuur overgeschakeld op het
doseren van technisch zoutzuut. HetATPgehalte van het aanvoetwater en het produkt
bleven vervolgens constant. Het ATP-gehalte
van het concenttaat echtei steeg tot een maximum waarde van94ng/1. Hieruit blijkt dat
vanafdag 5 de biofilm aan de concentraatzijde
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Afb. 3.

Variant 2:Biofilmvorming bijdosering met
technischzoutzuur (totpH £3)

van h e t m e m b r a a n t o e n e e m t. Door de groei
van g r o t e aantallen m i c r o - o r g a n i s m e n aande
concentraatzijde van h e t m e m b r a a n v i n d t ook
desorptie van bacteriën plaats m e t als gevolg
een sterke stijging van h e t ATP-gehalte in h e t
concentraat.

Conclusies en aanbevelingen
Door het uitvoeren vanAOC-proeven is
het mogelijk om voorafte bepalen welke chemicaliën cenAOC-toename in water veroor-
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zaken.Gebleken isdat biologische vervuiling
van membranen optreedt wanneer hetAOCgehalte van het voedingswater sterk wordt
verhoogd door dosering van chemicaliën. Deze
AOC-metingen kunnen het best aan praktijkinstallaties plaatsvinden omdat er grote verschillen zijn aangetoond tussen de praktijkwaarden en de waarden dieop laboratoriumschaal zijn gemeten. Een vermoedelijke oorzaak van dieverschillen ishet feit dat het bijzonder lastig was om op laboratorium-schaal
her voedingswater oppH te brengen. Dit vanwegede kleine hoeveelheden zuur die aan het
monster werden toegevoegd. Het bereiden van
monsters oplaboratoriumschaal voor het uitvoeren vanAOC-metingen zal zeker geoptimaliseerd moeten worden.
Naast degemakkelijk assimileerbare organische koolstofverbindingen die door middel
vandeAOC-bepalingworden gemeten, zijn er
ook nog andere factoren die de biofilmvorming kunnen versterken'01. Bijde dosering
van chemisch zuiver zwavelzuur met anti-scalant, technisch zoutzuur en chemisch zuiver
zoutzuur vertoonden de resultaten van de bio-

filmvormingssnelheid overeenstemming met
deAOC-metingen. Bijverdachte AOC-waarden
(> 10ugAc-C/1)werden aan hetzelfde voedingswater significant hogere biofilmvormings-snelheden gemeten.
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2742447, Manchester.
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the biofilm formation potential ofsynthetic matetials in
contact with drinking water durina distribution. Procee-

Degemeten biofilmvormingssnelheidwaarden zijn een indicatie.Omdat de biofilm
zosnel toenam zijn degetallen van de biofilmvormingssnelheid maar over drie punten
gemeten.Voor een betere bepaling van de biofilmvormingssnelheid moeten meer metingen
binnen dat tijdsbestek worden uitgevoetd.

dingsAWWA 1991Water Quality TechnologyConference,
Miami: 135)5-1407.
Flemmimj, H.C., Schaulc, G., McDonoc(h, R. {199}). How
do Performance Parameters Respond to Initial Bioflm
Formation anSepetation Membranes? Vom Wasser [So]:
177-185.
Van der Hock,J.P., Bonn', P.A.C., Van Soest. E.A.M.. Gravcland, A.(1995}.Fouling control ofhyperjiltrarion mem-

Uit de resultaten vandeAOC-metingen en
de biofilmmonitoring blijkt dat bij het
gebtuik van zuur met een chemisch zuivere
kwaliteit biofdmvorming beperkt blijft. Om te
voorkomen dat er een biofilm opde membranen groeit, die de wetking van de membranen
negatiefbeïnvloedt, moet het voedingswater
over een zolaag mogelijke AOC-waarde en
biofilmvormingssnelheid beschikken. Exacte
richrwaarden voor hetAOC-gehalteen biofilmvormingssnelheid zullen nader moeren
worden vastgesteld. Dit omdat de richtwaarde
van < 10ugAC-C/1 voor het AOC-gehalte van
toepassing isop distributie-systemen.
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DeATP-meting kan worden ingezet bij
het opstatten van een nanofiltratie installatie.
Eventuele votming van een biofilm aan de
concentraatzijde van her membraan kan dan
in een vroeg sradium worden gesignaleerd.
Door hetATP-gehaltevan het concentraat te
volgen kan de biofilm worden waargenomen.
Dat betekent dat nog vroegtijdig maatregelen
kunnen worden genomen om verdere vervuiling tegen tegaan. Deeventueel gevormde
biofilm zal in dit stadium mogelijk gemakkelijker te verwijderen zijn dan in een larer
stadium.
Afb.4.

Variant3;Biq/iïmvorniingmetvoedingswater,envoedingswatcrmadoseringvanchemischzuiverzoutzuur(totpH6.3)

Van derKooij,D, Veenendaal, H.R., (15192].Assessmentof
the biofImformation characteristics ofdrinking water.
Proceedings AWWA 1992Water Quality Tcchnoloav Conference, Toronto: 1099-1110.
Flcmmina, H.C, Schaule, G. [15)88).Bio/oudna on membranes-A microbiological approach. Desalination [70):
95-119.

Erzal nog nader onderzoek moeten worden uirgevoerd naar debiologische vervuiling
bij het gebruik van anti-scalant op basis van
organische fosfonatcn. AOC-metingen hebben
aangetoond dat bij hetgebruik van dit type
anti-scalant slechts weinig extra nutriënten in
het voedingswater worden gebracht. De verwachting isdan ookdatde biologische vervuiling bij het gebtuik van dit type anti-scalant
geen nadelige effecten zal hebben voor de
bedrijfsvoering vande nanofiltratie-installatie. •"

LITERATUUR

ij

Van Paassen,J.A.M, Rietman, B.,Verdouw.J., Nedcrlof
M.(l9£7j. Verlaging van kleur en hardheid met nanofil-

Afb.5.

ATP-ejehaltcvanhetvoedingswater,hetconcentraatenhetproduktbijde tcstbankbij
tweeverschillendezuurdoscnitgen.

tratie op pompsration Hamtnerflier (WMO): aanpak van
niembraanvcrvuiling m.b.v. proe/msrallaticondetznek.
H O (tit. 11) 1997.

H 2 0 # 21-1998

2-5

