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SEMINAR OVER H E T 'INTEGRAAL M E T E N ' VAN DE WATERKWALITEIT

Microtoxkanzinvolle
aanvullingop
monitoringzijn
KiwaN.V.enhetEngelsebedrijfAZUREnvironmental Ltd.kieldenvorigjaar oktoberhetseminar
'Integratedwaterquality monitoring:meetingwaterqualitystandardsthrough novelon-linemonitoringsystems'.Doormiddelvan enkelecase-studieswadvangedachtengewisseldoverhetgebruik
vanintegralewaterkwaliteitsmonitoring (chemisch,biologischentoxicologisch]vanoppervlakte-,
ajval- endrinkwater.SpecialeaandachtwaservoorhetMicrotox-OSTestSystemfinhetkort 'de
Microtox')vanAZUR,datindepraktijkgetcst isdoorKiwa,én deHPLC-JtngerprinttoxprintmethodediebtjKiwaontwikkeldwordt.
Dr.S. PrimrosevanAZUREnvironmentalLtd.gafuitlegoverdetechnieken
toepassingvandeMicrotox,eensysteem
waarmee on-linede toxiciteitvaneen
waterstroom kanwordengemeten.Het
probleem mettoxiciteit isdatverschillende
stoffen opverschillende manieren reageren
endateen waterstroom meestaleenmengselvantoxischestoffen bevat.TOCenDOC
zijn geengoedeparameters omtoxiciteit
meeaantegeven,medeomdat toxiciteit
zichniet lineair laat verdunnen. Deenige
manieromtoxiciteit tekunnen meten,is
met behulp vaneenbiologisch systeem.
Het principevandeMicrotox isgebaseerdopdelichtgevende bacterie
Vibriofischeri. Vrijwel alle metabolische
processenindezebacteriedragenbij aande
afgifte vanlicht.Alséénvandezeprocessenwaarofhoedanook-onderbroken wordtals
gevolgvaneenstressfactor (bijvoorbeeld een
toxischestof), isdatdirectmerkbaar als een
verandering indehoeveelheid afgegeven
licht.Vanwegedezesamenhang tussen alle
metabolische processenenderespons is het
systeemgevoeligvooreenzeergroot aantal
stoffen.
DeMicrotox isvoorzien vangeavanceerdesoftware meteenzogenaamd 'learning-mode-algorirhme'.Hetsysteem 'leert'
wateen normale basislijn vooreenacceptabelewatetkwaliteit isenwelkeseizoensgebonden variaties optieden inhetonderzochte watet.Opdiemanier wordthet
instrument volledigafgestemd op het
aangeboden water,waardoor hetaantal 'loze
alarmen'geminimaliseerd wordt.
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Monitoring afvalwaterstromen

gevolgvanrekortkomingen inderoutinematigebemonstetingsprocedures washet
onmogelijk omdebron enomvangvande
roxiciceitteachtethalen.Eenoplossing hiervoorwerdgevonden inon-line monitoring.
Verschillendesystemen werden getest, maar
dezebleken relatiefduur enonbetrouwbaar
tezijn enbovendien veelserviceenonderhoud tevergen.Insamenwerkingmet
AZUREnvironmenral werdeenon-line
monitoringsysteem ontwikkeld opbasisvan
deMictotox bioassay.Hetgebruik vandit
monitoringsysreem heeft bij Yorkshire
Watergeleid toteenhoger rendement van
derioolwaterzuiveringsinstallaties. Door
toxiciteit tijdig waartenemen,kanvroegtijdigingegrepen worden (bijvoorbeeld door
verdunning vandetoxischewaterstroom),
zodathetactiefslibniet testerk gereduceerd
wordt.

Inlaatbewaking ten behoevevan
drinkwaterproductie

HoeweldeMictotox oorspronkelijk voor
Dr.D.FearnsidevanYorkshireWatet
afvalwatet ontwikkeld is,blijkt dezeookin
Ltd.gafinformarie overde ontstaansgeschiedenisenhet
gebruik vande
Microtoxvoor
Integrated Water
herscreenenvan
afvalwater bij
Quality Monitoring
zijn bedrijf Circa
tienjaar geleden
werd bijYorkshireWatereen
onderzoek
gestartomerachter tekomen
waarom verschillende rioolwaterzuiveringen niet
dezuiveringsrendementen
leverden dieze
volgensde
ontwerpspecificaties zouden
moeten leveren.
Detoxiciteitvan
het tioolwater
(eenmengselvan
huishoudelijk en
indusrriëel afvalwater)bleekde
oorzaaktezijn
vanhetverminderdesuccesvan
het biologisch zuivetingsproces.
dedrinkwaterproductie eennuttige toepasMetenigeregelmaat werddeactiviteit
vanhetactiefslibsterkgereduceerd door
toxischestoffen inhetrioolwater, maarals

singtehebben.Dr.I.Fowlisvan Northumbrian WarerLtd.)verteldeoverzijn ervaringenmetdeMicrotoxalsonderdeel vande

continue controleophet water dat ingenomen wordt uitderivierdeTyne.Dezecontinue controle bestaat uit eenUVon-line
moniror, eenSAMOS-systeemeneenMicrotox.DeMicrotoxblijkt zeetbetrouwbaar en
stabieltezijn enbovendien ongevoeligvoor
degrotekleurverschillen ensrerketroebelingdieindeTynenogaleensoprreden.Als
heronderhoud vanhetSAMOS-systeemen
vandeMicrotox wordt vergeleken,dan
blijkt hetSAMOS-systeem verreweg het
meest arbeidsintensief
Dr.Fowlisbenadrukt inzijn verhaal het
belangvanoptimalisatie vande apparatuur.
"Sommigendenken datje het apparaat
gewoon kunt wegzetten, stekker erinen
klaar, maardat isniet zo.Zoals met de
meeste andere labotatotiumapparatuut ook
hetgevalis,moetdeMicrotoxeersrgeoptimaliseerd worden endat kost tijd: een
implementatiefase vancircaeenjaat is
nodigomhet systeem optimaal aftestemmen ophet aangeboden water.Alsdat
eenmaalgebeurd is,dan ishet heelbelangrijk om regelmatig tecontroleren ofalles
nognaar behoren funcrioneert. Het apparaat kan in principeveertien dagenonbeheerddraaien, maar daar moetje nooit op
gokken.Zorgervoor dat iemand de apparatuur regelmatigcontroleert oplekkageen
biofilm-vorming. Dat leverruireindelijk de
bestetesultaten op."

Kosten
Overdekosten vandeMicrotoxzijn de
heren FearnsideenFowlishet eens.Hoewel
deMicrotoxgeengoedkoop instrument isdegebruiker moet rekenen opzon 150.000
gulden aanschafkosten enenkele duizenden
guldens perjaar aanonderhoud -wegen
dezekosten niet optegen dekosten die
gemoeid zijn met het tegelmatig uitvallen
vantioolwaterzuiveringen ofdeverontreinigingvan drinkwatervoorzieningen, om nog
maar tezwijgen overdenegatieve publiciteit diehiermeegepaardgaat.Het reinigen
vaneen veronrreinigde zuiveringsinstallatiekostzo'n 875.000gulden,exclusiefde
kosten vanreinigen vanhet distributienet
(indien nodig)en daarnaast debeschadigde
reputatie.

Toepassing in Nederland
B.VolkersvanWaterbedrijf Gelderland
vertelt hoeKiwaN.V.en Watetbedrijf
Gelderland deMicrotox (naasteenmosselmonitot enchemisch-analytische monitoring) hebben ingezet bij debewakingvande
waterkwalireir voorhet infiltratieproject in
Epe.Gedurende acht maanden vanhetjaar
wordt water vanuit tweeGeldersebeken in
debodemgeïnfiltreerd ennaéén tot vijftien
jaar weeropgepompt bij pompstation Epe.

Het beekwater isvaneendermategoede
kwaliteit dat voorzuivering nier nodigis.
Uit het implementatietraject, datKiwa
ontwikkelde,blijkt datdecombinatievan
effectgetichte monitoring en laagfrequente
chemischeanalyse tot een kosteneffectieve
aanpak leidt.

Geïntegreerde chemische en
toxicologische monitoring
Th.Noij van Kiwalegdetenslotte uit
hoegerichtechemische-en toxicologische
monitoring hand in hand kunnen gaan.
Waarchemische monitoringeenhelder, zij
het fragmentarisch inzicht verschaft, levert
toxicologische monitoring een volledig
maar vaagbeeld.Doordezete combineren
ontstaat eenvolledigen helder inzicht.De
combinatie kanopdtie manieren plaatsvinden:
chemischenatoxicologischeevaluatie.
Dit houdt indat na toxicologische
evaluatievanhet water (doot middel van
bijvoorbeeld eenAmes-test)getracht wordt
allegevonden componenten chemisch te
identificeten. Dit isechter veelaleen
ondoenlijke taak.
toxicologischenachemischeevaluatie.
Dit betekent een toxicologische evaluatievanallegeïdentificeerde componenten.
Omdat vanveelstoffen (nog)geen toxicologischedata voorhanden zijn,betekent dit
dat eerstuitvoetigliteratuur- en toxiciteitonderzoekuitgevoerd moet worden.
Eengeïntegreerdeaanpakwaarbijchemische-en
toxicologischetechniekengehjktijdigworden
toegepast.
Dit isbijvoorbeeld mogelijk met behulp
vandeHPLC-fmgerprint/toxprinr, een
methode diemomenteel bij Kiwa ontwikkeld wordr.Merbehulp vanHPLCworden

deaanwezigecomponenren eerstgescheiden.Dootmiddel vanparallel geschakelde
detectoren wordt tegelijkertijd eenUV-specttum gemeten éneentoxicologischeevaluatievetricht.Het tesultaat iseen combinatie
vaneenHPLC-fingerprint en een -toxptint.
Hetvootdeelhiervan isdat niet eetst iedere
piek in hetchromatogram geïdentificeetde
behoeft tewotden,maardardirectvastgesteld kan worden welkepieken toxicologisch
interessant zijn. Opdezemanier kaneen
kosrbaretechniek alsHPLC/MSveelspecifieker(endus kosrenbesparender) ingezet
worden omeerstdetoxicologisch belangrijke componenten te identificeren.
Noij concludeerde dat watetkwaliteit
een tecomplex begrip isom slechts opéén
manier tebenaderen.Decombinarie van
chemischeenroxicologische monitoting is
goedmogelijk, opvoorwaardedat chemici
méér toxicologisch, en toxicologen méér
chemisch lerendenken,aldus Noij.

Conclusie
Dealgeheleconclusievandezedagwas
dat chemische-,biologische-en toxicologischemonitoting elkaar nooit volledig
kunnen ofmoeten vervangen.Alledriede
componenten blijven nodigomeen
betrouwbare waterkwaliteitscontrole te
kunnen waatbotgen.Zowelhet MicrotoxOSTestSystemalsde HPLC-fingerprinr/
toxprinr-merhode kunnen hier een zinvolle
bijdrage aanleveren.Toepassingvanhet te
kiezen instrumentarium veteist echtet
bedtijfsspecifieke kennis enissituatie-specifiek: niet elkinstrumenr voldoet opelke
willekeurige plaats met elkwatettype. f
Voormeerinformatie:drs.W. Denneman,
0651217464ofdrs. GCarpentier(030)6069597

INFORMATIE

Oproep voorartikelen over waterzuivering
DeInternationalFederationfor Information
andDocumentation(FID)brengt, insamenwerking metdeInternationalWaterandSanitationCentre(IRC),eenthemanummeruitvan
huninternationale leden-journaal,FIDRcview.Dit nummerzalgepresenteerdworden
tijdenshettweedeWereldWaterForum111
maart.VoorditnummerzoektFIDnog artikelen.
Deattikelen mogen vanstudenten en
professionals zijn. Vooralcase-studiesover
informatievootziening ovetwatet zijn
welkom.Thema's vandeattikelen kunnen
zijn: het (opnieuw)definiëren vanderolvan

devoorlichters,informatie overwaterop
internet en internationale infotmatiediensten diebetrekkinghebbenopwatetbeheer
en-voorziening.
Deartikelen moeten inhet Engels
geschreven worden.Aanhet aantal wootden
steltdeorganisatiegeen minimum ofmaximaal,maargemiddeld tellen deartikelen
zo'n4500woorden.Deinzenddatum sluit op
14februari. Voorverderevoorwaarden en
afspraken kunt u contactopnemen met
NigelBrownvanhet IRC:postbus 2869, 2601
CWDelft, (015)2192985,e-mail:
browne@irc.nl. f
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