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regeneratiefrequentie wordt bereikt.Voorhet
realiserenvanditdoelwordendebiologische
omzettingen endeadsorptie inéénintegraal
modelopgenomen1'.
De ontwikkelingvanditmodelwordt
ondersteund meteenanalysevandemicrobiologischeprocessenindekoolfilters. Hierbij
wordtondermeergebruikgemaaktvanmoleculair-biologische methoden.
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FiltratiemetbehulpvanactievekoolwordtmNederlandal25jaartoegepastvoorde verwijdering
vanorganische verbindingendieeenongewenste invloedhebbenopdekleur,geuro\smaakvan
drinkwater. Bovendienvormtfiltratie nietactievekoolmetojzondervooroxidatie eeneffectieve barrièretegen bestrijdingsmiddelen enandereorganische microverontreinigingen.Biologischeprocessen
indeactief-koolfilters kunneneen bijdrage leverenaan de verwijdering vangenoemdetypenverbindingen, maarzijn metnamevan belang voordeverwijdering vaugemakkelijkafbreekbare stoffen.
Ozomsatieofeen anderoxidatieprocesvooractievekoolfiltranegaatgepaard metde vormingvan
afbreekbare organische koolstofenleidt tothogerebiologischeactiviteit 111dekoolfilters'. Hetoxidatieprocesendebiologischeomzettingen verlagendebelasting van deadsorptiecapaciteitvan actieve
kooleuleiden toteenverlengingvande looptijd. Eenlagereregcncratiefrequentie isaantrekkelijk uit
oogpuntvan kostenciigiiustigvoorhermilieu2.
In2000 begoneenonderzoeknaarde
invloedvanvooroxidatie op de(interactiestussen)biologischeprocessenenadsorptiein
actievekoolfilters.Ditzogeheten biologisch
actievekoolfiltratie-onderzock wordtuitgevoerddoorWaterleidingbedrijfAmsterdam,
Hydron,Norit,Kiwa,deTechnischeUniversiAft.

teitDelft enWageningenUniversiteit met
subsidievanhetMinisterievanEconomische
zaken(Senter).
Hetonderzoekbeoogtheteffect vanoxidatieopdebiologischeomzettingenadsorptie
zodanigteoptimaliseren dateenminimale

Cumulatieve opbrengstvan actievebiomassa bij ultrasone behandeling van monsters uitactieve kool/liters uit
verschillendezuiveringssystemen.
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Bepalen actieve biomassa met ATP
Dehoeveelheid(actieve)biomassaende
aardvandeaanwezige micro-organismen
bepalendeintensiteitendeaardvandeomzettingsprocessen inactiefkoolfilters.Diverse
methodenzijnbeschikbaar voordebepaling
vandeconcentratievandebiomassaindeze
filters, waaronderzuurstofverbruik, koloniegetal,totaledirectemicroscopischeceltelling
enfosfolipiden. Dezemethoden zijnechter
bewerkelijk en/ofleverengeeneenduidige
informatie.Zozijnkoloniegctallennietgoed
bruikbaar,omdat langnietallebacteriën
kweekbaarzijnenmaaktmicroscopischetellinggeenonderscheid tussendodeenlevende
cellenofgroteenkleinecellen.Voordekwantificering vanactievebiomassainde koolfilters
isdaaromdekeuzegevallenopdeanalysevan
adenosinetrifosfaat (ATP).Dezeverbinding,die
alleenaanwezigisinlevende(micro-)organismen,kanwordengeanalyseerd met behulp
vaneensnelle,gevoeligeenspecifiekemethode. Dezemethodeisgebaseerdopeenenzymreactiewaarbijinaanwezigheid vanATP licht
vrijkomt (luminescentie). De gemeten ATPconcentratieskunnenwordenvergelekenmet
eendatabestand vanATP-concentraties inbiofilms endrinkwater,watdeinterpretatievereenvoudigt.
Dekwantitatievebepalingvandemicroorganismenopactievekoolverlooptintwee
stappen:desorpticvandebiomassaenmeten
vandeconcentratievandezebiomassa.Voorde
eerstestapwordt behandelingmetultrasoon
geluid(sonificatic) toegepast.Dezetechniekis
effectief) maatheeft alsnadeeldatdebetrokkenmicro-organismen worden beschadigd,
waardoordekweckbaarheidafneemt. Voorhet
toepassenvandeanalysemetbehulp van ATP
isditechtergeenprobleem.
Ultrasonebehandelingmethogeenergie
bleekhetmeesteffectief voordeverwijdering
vandebiomassavanhetoppervlakaanactieve
kool.Weliseenseriebehandelingen nodig,
omdatdebacteriënzichsterkhechten op actieve kool(afbeelding 1).Opbasisvandebevindingeniseenprocedureopgesteldwaarmee
meerdan90 procentvandeopactievekool
aanwezigebiomassakanwordengemeten met
behulpvanATP. Bacteriëntussendekoolkorrelsvormenslechtseenkleinefractie (minder
dantienprocent)vande biomassainactief
koolfilters.
H2o
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Biomassa in actieve koolfilters
Afbeelding 2 toont deconcentraties van
biomassa, waargenomen in een aantal actief
koolfilters en (langzame) zandfilters. De locaties en filters zijn geselecteerd om een indruk
te krijgen van deeffecten van verschillende
operationele parameters (watersamenstelling,
voorbehandeling, looprijd) opde concentratie
van biomassa. Naast deATP-concentratie is het
totale aantal cellen (TDC)bepaald met behulp
van microscopic en ishet koloniegetal (HPC)
bepaald. Het ATP-gehalte was significant
gecorreleerd met deTDC-waarden. Opvallend
wasdat demediaanwaarde van het ATP-gehalte per celin de actievekoolfilters (circa 2 xio~8
pgATP/cel) meer dan tien maal lager was dan
indesnelfilters. Dit betekent dat de bacteriën
op actieve koolveel minder actiefzijn dan in de
snelfilters. HetATP-gehalte vertoonde geen
statistisch significante correlatie met de koloniegetallen, dieeen kleine fractie (minder dan
vijfprocent) vormden vande TDC-waarden.
DeATP-concentraties bij langzame zandfiltratie zijn lager dan in actievekool en zandfiltratie die binnen eenzelfde range liggen
(afbeelding 2).Uit de in verhouding lageATPgehaltes in langzame zandfilters kan worden
afgeleid dat het aanbod aan afbreekbare verbindingen (watersamenstelling x filtratiesnclheid) vangrote invloed isopde concentratie
actieve biomassa. Deonderzochte actioeve
koolfilters vertonen grote onderlinge verschillen wat deconcentratie actieve biomassa
betreft. Dezeverschillen zijn het gevolgvan de
looptijd van de filters en deaard van de voorbehandeling (watersamenstelling). De hoogste
concentraties van biomassa zijn gemeten in de
Afb.y.

Fingerprntsvan bacteriepopulaties inverschillende koolfilters, bepaald met behulpvan
dcDGGE-methode.

CO

E
o

>s

10'

CL
\<
CT)
;
c 10
03

oo
oo

TO

E 10'
O

\o
0)

>

gCD 10

o
<
Ajb. z:

1 5

10 15 20 25 30 35 40
Filter

Concentratiesactievebiomassainactievekoolfilters(AKF),snelfilters(SF)enlangzamezandfilters(LZF)van
verschillendewaterbchandclimjsinstallaties.Demonsterszijnenkelecentimetersonderdebovenkantvanhet
jiltcrbcd^eiiomen.

actiefkoolfilters met een lange looptijd die
gevoed worden met geozoniseerd water.
Onduidelijk isnog ofdeeigenschappen van
actieve koolookvan invloed zijn opde ontwikkeling van biomassa. Deconcentraties van biofilm op actievekool,berekend uit deATPgehaltes en deaanname dat het uitwendige
oppervlak van de actieve kooldeeltjes ongeveer
100cm2 per gram bedraagt, liggen tussen 500
en 105pgATP/cnr.Dezeconcentraties zijn veel
hoger dan de biofilmconcentraties die zijn
waargenomen in leidingnetten en in membraansystemen5'*'.Wordt echter ook het
oppervlak van de poriën met een diameter groterdan 1 pm bij de berekening betrokken, dan
ligt degemiddelde biofilmconcentratie zo'n
tien maal lager en kan worden afgeleid dat van
een echte biofilm opde acriefkoolkorrels geen
sprake is.

Identificatie van bacteriën met
moleculaire technieken
Deaard van deaanwezige micro-organismen bepaalt deaard van deomzettingen. Voor
informatie over desamenstelling van de bacteriepopulatie zijn dedominante groepen van
kweekbare bacteriën geïdentificeerd met
behulp van moleculaire technieken. Hierbij
staat deanalyse van hetgenetisch materiaal
(DNA)centraal. Met dezetechnieken iseen
nauwkeurige fylogenetische plaatsing (classificatie) van een organisme mogelijk. Daarnaast
zijn deze technieken sneller en minder bewerkelijk dan de klassieke typeringsmethoden.
Voorhet onderzoek naar de identiteit van
dominante kweekbare bacteriën in actiefkoolfilters zijn 260'reincultures' van negen locaries
24 H 2 0
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inNederland verzameld. Deze'cultures' zijn
onderling vergeleken met behulp van DNAfingerprinring. Deze vergelijking resulteerde
in een clustering in tien groepen met vijftot24
isolaten per groep.Vervolgens isvan een aantal
isolaten uit elkegroep na toepassen van de
polymerase-kerringreacrie(PCR)de volgorde
van de bouwstenen (sequentie) van het
ïtïsRNA-gcn bepaald. Uit een vergelijking van
verkregen sequenties met de sequenties van
bekende bacteriesoortcn bleekdat 66procent
van de isolaten behoort tot defamilie Comamonaàaœa.Dit betreft dehernoemde en nieuwe
geslachten Acidovorax,Aquaspmllum,Comamonas, Hjdrop^enopliaga,PolaromonctsenVariovorax,waarover nog relatiefweinig bekend is.De
meeste isolaten zijn verwant met Polaromonos
en Hydropgenophqga.Bijna een kwart (24procent) van deisolaten isverwant met het
geslacht Sphingomonas.In deliteratuur is
beschreven dat vertegenwoordigers van deze
geslachren bepaalde milieuvreemde stoffen
kunnen omzetten, maar onduidelijk isofdergelijke omzettingen ook bij zeer lage concentraties in actiefkoolfilters optreden.

Niet-kweekbare bacteriën
Het overgrote deel (meer dan5(5procent)
vande bacteriën opactieve koolisniet kweekbaar.Dezeniet-kweekbare dominante bacteriën kunnen worden geïdentificeerd met combinaties van moleculaire methoden, met name
isolatie van het DNA uit deactief koolmonsters,selectievevermeerdering van het DNA
met dePCR-techniek, fingerprinting van de
hele populatie met degrading gradienr gel
electrophoresis (DGGE),kloneren en sequen-
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tie-analyse.DGGEiseentechniekvoorhet
vaststellenvanverschillen indepopulatiesamenstellinginverschillendemonstersofvoor
hetvolgenvandeveranderingen vandepopulatiesamenstelling.Inditonderzoekwordt
DGGEtoegepastomdeeffecten vanverschillendeprocesconditiesopdesamenstellingvan
debacteriëlepopulatiestebestuderen (afbeelding3).Vandepopulatiesdieopbasisvan
DGGE-fmgerprintsduidelijk verschillend zijn,
wordenvervolgensdominantesoortengeïdentificeerd doormiddelvansequentie-analyse
vanïósDNA-klonen.
De totnu toe verkregenresultatenbevestigendatook dezebacteriënbehorentotnogvrijwelnietbeschreventypen.Omvasttestellen
welkeomzettingen de kweekbareende metkweekbarebacteriënbewerkstelligenindeactievekoolfilters,wordenexperimentenmetgese-

lecteerdeverbindingenuitgevoerd.De informatieoverde voedingsbehoeftes endegroeikinetiekvandezebacteriënzal wordengebruiktin
hetmodelvoorde optimalisatievande biologischeprocesseninde biologischactievekoolfil-
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tratic.
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gung DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut
derUniversität Karlsruhe.
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ASTRAS/ Jcontinue (bio)filtratie
• Biologische (de)nitrificatieen polijstingvan afvalwater
• Kringloopsluiting
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