Toepassingvanmeerlaagsfiltratie inzwembaden:dewegnaareen
biologisch filter

Samenvatting
De traditionele waterbehandeling bij zweminrichtingen omvat als hoofdonderdelen een
filtratie (meestal over een zandfilter) en een
chloring van het circulatiewater. In veel
gevallen vormt de verwijdering van het door
zwemmers ingebrachte ureum de beperkende
factor bij het systeem zandfiltratie-chloring.
Om aan de wettelijk voorgeschreven normen
te voldoen, dienen indepraktijk aanzienlijke
hoeveelheden water te worden ververst,
hetgeen een belangrijke kostenpost
betekent.

TABEL I- Normen voor zwemwater, geldend voor openbare zweminrichtingen.
Parameter

Eenheid

Bij 37 °C kweekbare kiemen
Bacteriën van de coligroep
Doorzicht
Kaliumpermanganaatverbruik

aantal P- ml
aantal P- 100 ml
m
mg/l

Zuurgraad
Ureum
Vrij beschikbaar chloor

PH
mg/l
mg/l
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1. Inleiding
Om de gezondheid en het welzijn van
zwemmers zoveel mogelijk te waarborgen,
dient het zwemwater continu aan bepaalde
kwaliteitseisen te voldoen. Voor de
zogenaamde openbare zwemgelegenheden
zijn dergelijke waterkwaliteitscisen
vastgesteld in het Besluit Hygiëne en
Veiligheid Zwemgelegenheden (1984)
krachtens de WHVZ. Een overzicht van de
vigerende nonnen voor de zogenaamde
categorie A-baden isopgenomen in tabel I.
Om de vereiste waterkwaliteit te realiseren
vindt een behandeling van het water plaats.
De waterbehandeling bij deze zogenaamde
circulatiebaden omvat in principe als hoofdonderdelen :een filtratie - meestal over een
zandfilter, al dan niet onder toevoeging van
een coagulatie/flocculatiemiddel - , een

< 100
niet aantoonbaar
tot bodem
70% van het kaliumpermanganaatverbruik van het suppletiewater + 6
6,8<pH<7.8
<?

> 0,3 bij pH < 7,5
>0.5bijpH>7.5
>2.0
< 1,0
< 100
niet aantoonbaar

Vrij beschikbaar chloor indien cyanuurzuur wordt gebruikt
mg/l
Gebonden beschikbaar chloor
mg/l
Cyanuurzuur (indien in enigerlei vorm toegepast)
mg/1
Ozon in toevoerwater (indien alsoxydatiemiddel toegepast) mg/ mg/l
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Als alternatief voor zand isgezocht naar een
filtermedium waarmee onder andere ureum
en KMn0 4 -verbruikende stoffen in verhoogde mate worden verwijderd. In dit kader
zijn tijdens het onderzoek gunstige resultaten
geboekt met een bepaalde soort antracietkool, Hydro-anthrasit H (0,6-1,6 mm),
welke kan worden toegepast in meerlaagsfilters. Ureum en KMn0 4 -vcrbruikende
stoffen blijken hiermee effectief te kunnen
worden verwijderd. Zeer opmerkelijk ishet
feit dat deze verwijdering blijkt te kunnen
worden toegeschreven aan de activiteit van
micro-organismen diezichindeporeuze kool
ontwikkelen. Met andere woorden, ondanks
dat het systeem continu wordt gedesinfecteerd, issprake van een 'biologisch filter'.

Non

2. Probleemstelling
Tijdens het zwemmen wordt door de
badgasten een hoeveelheid verontreinigingen
afgegeven aan het water. Van de afgegeven
verontreinigingen kunnen de gesuspendeerde
en colloïdale stoffen relatief eenvoudig
worden verwijderd door middel van filtratie.
Opgeloste stoffen daarentegen (waaronder
ureum en het grootste deel van het KMn0 4 verbruik van 'zwemmersvuil') worden tijdens
de passage over een zandfilter niet of
nauwelijks uit het water verwijderd [lit. 1],
Deze stoffen dienen, zover mogelijk,
oxydatief te worden afgebroken.
De afbraak van ureum in zwemwater
verloopt uiterst traag, hetgeen mede
verklaart dat het ureumgehalte in de praktijk
veelal de 'bottle-neck' vormt met betrekking
tot de verwijdering van door zwemmers
ingebrachte opgeloste verontreinigingen.
Om toch aan de wettelijke normen te
voldoen, dient defractie dieniet doormiddel

dosering van oxydatie/desinfectiemiddel —in
Nederland hoofdzakelijk chloorbleekloogen een dosering van een middel ter correctie
van de zuurgraad. Tevens wordt hierbij,
continu of discontinu, een zekere hoeveelheid water ververst.
Schematisch isinafb. 1 een circulatiesysteem
weergegeven.

Afb. / - Overzicht van het waterbehandeüngssysteem zandfiltratie-chloring.
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van oxydatie wordt afgebroken, te worden
verwijderd door verversingvan het badwater.
In de praktijk moeten, afhankelijk van de
verhouding tussen badbelasting en bassinvolume, hoeveelheden in de ordegrootte van
40-125 1 water per bezoeker worden
gesuppleerd. In de wetenschap dat 1m3
zwemwater ca. ƒ 2 , - àƒ 4 , - kost (de waterprijs + verwarmingskosten; excl. lozingsheffingen), betekent een dergelijke suppletie
een aanzienlijke kostenpost.
Als mogelijkheid om de verwijdering van
ureum uit het zwemwater te verbeteren is
gezocht naareen geschikt filtermedium datin
plaats van zand kan worden toegepast.
Het voorliggende artikel iseen compilatie
van een onderzoeksrapport dat hierover zal
worden gepubliceerd [lit. 2],
Bij het selecteren van een geschikt filtermedium voor nader onderzoek golden onder
meer de volgende criteria:
- de toepassing van het materiaal dient tot
een rendementsverhoging voor de desbetreffende parameters (met name ureum) te
leiden ;daarbij werd gedacht aan een zeker
adsorberend vermogen danwei een
katalyserende werking bijde afbraak;
- de filtratie (de verwijdering van troebeling
veroorzakende stoffen) dient in aanvaardbare mate gewaarborgd te blijven; de
gedachten gingen hierbij uit naar een
meerlaagsfilter;
—het materiaal dient geen sterk ontchlorende werking te hebben;
—het materiaal dient toegepast te kunnen
worden in het bestaande Nederlandse
'filterpark', m.a.w. het moet zonder al te
grote technische ingrepen toepasbaar zijn.
Het onderzoek ismede op grond hiervan
gericht op een bepaalde soort antracietkool.
3. Het onderzochte filtermedium
Onder verschillende merknamen iseen
aantal soorten antracietkool en hiermee
verwante produkten op de markt verkrijgbaar. Op grond van een aantal overwegingen
die zijn gebaseerd op de te verwachten
toepassingsmogelijkheden indepraktijk, isin
het onderzoek gekozen voor het Duitse
produkt Hydro-anthrasit H.
Hydro-anthrasit H wordt bereid door middel
van thermische behandeling van een
bepaalde koolstofrijke grondstof.
Ten opzichte van de natuurlijke antracietkool isde inwendige porositeit van het
materiaal groot (circa 48,5 vol.-%).
In vergelijking met aktieve kool isde
inwendige porositeit, en daarmee het
inwendige oppervlak, echter gering. Mede
hierom wordt aan antracietkool en hiermee
verwante produkten in het algemeen slechts
in beperkte mate een adsorberend vermogen
toegeschreven. Desalniettemin kon tijdens
het onderzoek met Hydro-anthrasit H een

TABEL II - Specificatie van de onderzochte
Hydro-anthrasit H, volgens opgave van de leverancier.
uiterlijk
korrelgrootte

dof zwart
0,6-1.6 mm
max. 5% < 0.6 mm
max. 5% > 1.6 mm
d 10 = 0,90 mm (zeefdiametermet 10%doorlaat)
d m — 1.16 mm
(gemiddelde diameter)
unilormiteitscoëfficiéntU.C. d 6 0 /d 1 0 = 1,40
dichtheid
p f = 1.650 kg/m3
(soortelijk gewicht
van het zuivere materiaal)
Pt, = 540 kg/m 3 (stortgewicht vlgs. DIN 19603)
hardheid
ca. 3op de schaal van Moh
slijtage-verlies < 2% perjaar
porositeit
lp - 48,57» (excl.de holle
ruimten tussen de korrels)
chemische samenstelling
86,2% koolstof
0,2% zwavel
5,8% vluchtige bestanddelen
6,0% as
1,8% water

aantal succesvolle resultaten worden geboekt
met betrekking tot deverwijdering van onder
andere ureum (paragraaf 4).Op het
werkingsmechanisme dat hierbij een rol
speelt, wordt in paragraaf 5 ingegaan.
Een specificatie van de onderzochte kool
wordt gegeven in tabel II.
4. Ureumverwijdering
Voor wat betreft het experimentele gedeelte
is het onderzoek voornamelijk gericht op de
ureumverwijdering. In depraktijk is namelijk
gebleken dat het ureumgehalte de belangrijkste 'bottle-neck' vormt bijeen op juiste
wijze bedreven waterbehandeling.
Op verschillende schaalgrootten zijn proeven
gedaan;
—in batch;
_ met behulp van eenproefopstelling: een
100 1 proefvat; circulatiepomp; een tot
maximaal 1,2 dm 3 vulbaar filter; automatische regeling van de pH en het gehalte
vrij beschikbaar chloor;
— met behulp van ten praktijkinstallatie:
deze was gesitueerd ineen recreatiecentrum
in het Westduitse Gelscnkirchen.
Aan het begin van de proef issteeds een
bepaalde hoeveelheid ureum toegediend.
Het verloop van het ureumgehalte indetijdis
vervolgens gerelateerd aan het desbetref-

fende volume Hydro-anthrasit H. Voor de
uiteindelijke berekening van de activiteit van
de kool dient daarbij een correctie te worden
toegepast. Zoals eerder namelijk alis
gememoreerd, vindt inaanwezigheid van
chloor in het badwater een, weliswaar traag
verlopende, oxydatieve afbraak van ureum
plaats. Om een juist beeld te krijgen van de
activiteit van de kool (A) dient de tijdens de
proeven gemeten ureumverwijdering te
worden gecorrigeerd voor deze oxydatieve
afbraak. Onder de gevoerde proefomstandigheden kan deze correctie worden
berekend op 0,26-0,29 mg/l, per etmaal
[lit. 3.].
De aldus gecorrigeerde verwijderingssnelheid van het ureum kan vervolgens
worden teruggerekend naar het volume
Hydro-anthrasit H, zodat de activiteit A kan
worden gegeven in mg (ureumverwijdering)/
dm 3 kool, per uur.
De resultaten zijn samengevat in tabel III.
De activiteit A (Gelsenkirchen-kool) die
m.b.v. de proefopstelling isbepaald, blijkt
iets hoger te liggen dan de A onder praktijkomstandigheden. Dit kan naar alle
waarschijnlijkheid niet worden toegeschreven aan het verschil in de startconcentratie van het ureum,aangezien pasbij
ureumgehalten < 1 mg/l een concentratieeffect gaat spelen (niet in de tabel
opgenomen gegevens). Eerder kan daarbij
gedacht worden aan een verschil in waterverdeling, m.a.w. hetcontact tussenhet water
en de kool. Op basisvan niet weergegeven
proeven blijkt deze 'contactfactor' namelijk
een wezenlijke rol te spelen.
Een minder optimaal contact tussen kool en
water zou ook kunnen verklaren dat tijdens
de batchproeven een lagere A wordt
gemeten. Een ander verschilpunt isdat de
batchproeven in chloorvrij milieu zijn
uitgevoerd; de in tabel III opgegeven
waarden van A zijn echter al gecorrigeerd
voor de oxydatieve ureumafbraak door
chloor. Deze oxydatieve afbraak wordt ook
niet katalytisch versneld in aanwezigheid van
antracietkool (paragraaf 5).
Een zeer opvallend gegeven ishet verschil in
A tussen de 'verse' Hydro-anthrasit H (direct
betrokken van de leverancier) en de Hydroanthrasit H afkomstig uit een operationeel
filter (Gelsenkirchcn). Aanvankelijk kon

T A B E L III —A zoals bepaald tijdens eenaantal verschillendeexperimenten tureum alszuivere stof toegevoegd aanhet
begin van de experimenten, tenzij anders is aangegeven).
Type proef

Herkomst
Hydro-anthrasit H

Gehalte vrij
beschikbaar chloor (mg/I)

Startconcentratie
ureum (mg/l)

A
(mg/dm3, uur)

batch
(temp. 32 X )
proefopstelling
(temp. 32 °C)
praktijkinstallatie
(temp. 36-37 °C)

leverancier
filter Gelsenkirchen
leverancier
filter Gelscnkirchen
filter Gelscnkirchen
filter Gelsenkirchen

().()
().()

5.0
5.5
2.8 - 3,9
3,7-5,0
1,2- 1,8
1,8

0,0
2,8
0.2
6,6-7,6
4,4 - 5,6*
3,8**

uitgevoerd buiten openingstijd; inbreng van 'natuurlijk* ureum,
uitgevoerd buiten openingstijd; inbreng van synthetisch ureum.

0.3-0,5
0.3
0,5-0,8
0.8

182

geen verklaring worden gegeven voor dit
verschijnsel, reden waarom een uitgebreidere
studie isverricht teneinde het werkingsmechanisme van de ureumverwijdering door
de Gelsenkirchen-kool op te helderen
(paragraaf 5).
Wanneer de verse Hydro-anthrasit H voor
het eerst in contact wordt gebracht met
chloor, treedt een aantal typische
verschijnselen op. Het chloor reageert met
koolstof waarbij verschillende oxyden op het
koolopperlak en C 0 2 worden gevormd.
Gedurende de opstartfase vindt daarom een
aanzienlijke chloorconsumptie plaats in een
filter met deze kool. De mate waarin dit
gebeurt, blijkt medevan het electrolytgehalte
in het water af te hangen: door MgS0 4 toe te
voegen vond een sterkere chloorverwijdering
plaats, gepaard gaande met een grotere
ureumverwijdering (resultaten niet weergegeven). Aan het einde van de proef bleek
zich een aanzienlijk aantal micro-organismen te hebben ontwikkeld in het filter
(paragraaf 5).
Bij de chloorverwijdering kan enige zuurproduktie plaatsvinden. De gevormde
oppervlakteoxyden zijn namelijk deels zuur
van karakter (bv. carbonzuurgroepen);
bovendien komt per molecuul onderchlorigzuur (HOC1) een proton (H + ) vrij bij de
vorming van > C = O en C 0 2 . De afbraak
van chloor vindt vooral plaats tijdens de
opstartfase van een Hydro-anthrasit-filter.
Na enige tijd stabiliseert de chloorconsumptie
zich, waarbij slechts 0,1-0,2 mg/l vrij beschikbaar chloor wordt verwijderd, uitgaande
van een chloorgehalte in het influent van
0,8-0,9 mg/l (bepaald in een operationeel
meerlaagsfilter met 0,4 mbedhoogte Hydroanthrasit H).
5. Het mechanisme vande
ureumverwijdering
In theorie zou een drietal processen mogelijk
bijdragen tot de ureumverwijdering in
aanwezigheid van Hydro-anthrasit H:
a. katalyse,
b. adsorptie,
c. microbiële afbraak.
ad. a. Het isin principe voorstelbaar dat de
hydrolyse van ureum ofwel de oxydatieve
afbraak ervan wordt gekatalyseerd door de
kool.
ad. b. In het algemeen worden aan
antracietkool slechts in beperkte mate
adsorberende eigenschappen toegeschreven.
Een adsorptieproces wordt bovendien
onwaarschijnlijk geacht op basis van het
volgende experiment. Een hoeveelheid van
de Gelsenkirchen-kool waarmee tijdens de
vatproeven (paragraaf 4)circa 1,0 mgureum
per ml koolmassa was verwijderd - gecorrigeerd voor de oxydatieve ureumafbraak
door chloor in de waterfase - , isin waterig
milieu 0,5 uur lang verhit tot 70 °C. Daarbij

bleek slechts 0,005 mg ureum per ml kool te
desorberen (ureumconcentratie in de
waterfase na verhitten 0,2-0,3 mg/l).
ad. c. Onder bepaalde omstandigheden zou
zich een wezenlijke bacteriegroei kunnen
voordoen ineen filter. Een dergelijke situatie
doet zich voor in actieve-koolfilters, die met
name worden toegepast in ozonsystemen ter
verwijdering van hoeveelheden restozon,
alvorens het water in het bassin wordt geleid.
Op een bepaalde diepte in het filter vormt
zich daarbij een zone waarin geen
desinfectiemiddel meer aanwezig is.In deze
zone kunnen micro-organismen zich volop
vermeerderen. Diverse malen isin de
literatuur gewezen op de ontwikkeling van
een bacterieflora in een dergelijke situatie
[literatuur 4, 5, 6, 7];lang niet altijd wordt
hieraan echter een zuiverende werking met
betrekking tot bepaalde stoffen gekoppeld.
In al deze publikaties wordt ervan uitgegaan
dat de micro-organismen zich uitsluitend in
een desinfectieloze zone kunnen ontwikkelen. Overigens wordt bij de drinkwaterbereiding gebruik gemaakt van de bacterièle
activiteit in, niet gechloorde, koolfilters.
Zoals gezegd vindt in een operationeel
meerlaagsfilter met Hydro-anthrasit H
slechts een beperkte chloorconsumptie
plaats, zodat in het fikraat in principe steeds
vrij beschikbaar chloor aanwezig is. Tijdens
het normale bedrijf ontstaan in een dergelijk
filter geen chloorvrije zones zoalsin
genoemde publikaties worden bedoeld.
Gezien het bovengenoemde lijkt de
mogelijkheid vaneen microbiële afbraak niet
ergwaarschijnlijk. Om nategaan in hoeverre
toch van microbiële afbraak sprake kan zijn,
is hiernaar een nader onderzoek ingesteld.

TABEL IV — Kweekexperimenten met Hydro-anthrasit H;
weergegeven ishet aantal aërobemicro-organismen per ml
van de originele koolmassa (ten behoeve vande bepaling
zijn de korrels fijngemalen, tenzij anders aangegeven).

Herkomst
leverancier
leverancier.
24 u. bevochtigd
vatproel (pai '.4)
filter Gelsen kirchen

Tijdsduur
in bedrijf

Koloniegetal
(p. ml)

-

10

-

1,5 wk
1jaar

< 10
1,0-10'
2,5-10"

Ureum
splitsers
(P-mi)
< 10
< 10
1,3 107
4,4-10"

monsters behandeld door middel van een schudprocedure in plaats van tïjnmalen.

De experimenten kunnen als volgt worden
samengevat.
Het aantal (ureumsplitsende) kiemen
Van fijngemalen filterkool ishet koloniegetal
(volgens NEN 6550) bepaald. Daarnaast is
het aantal ureumsplitsende micro-organismen
bepaald op een selectieve voedingsbodem
[zie literatuur 2], De resultaten van de
kweekproeven zijn opgetekend in tabel IV.
Uit de gegevens blijkt dat Hydro-anthrasit H
een geschikte ondergrond biedt voor een
bacterieflora, welke in principe volledig uit
ureumsplitsers bestaat. Dit werd bevestigd
door monsters uit andere operationele filters
met Hydro-anthrasit H te analyseren.
Ter vergelijking: in een opjuiste wijze
bedreven zandfilter ishet filterzand praktisch
vrij van micro-organismen.
De invloed van antibiotica
Nagegaan isof de ureumverwijdering
vertraagd wordt door de micro-organismen
selectief te remmen. Hiertoe iseen proef
uitgevoerd met het antibioticum Oxytetracycline, dat groeiremmend werkt, zodat
bestaande cellen niet worden afgedood.
Uit de resultaten (tabel V) blijkt duidelijk de
invloed van het antibioticum: hoe hoger de
concentratie Oxytetracycline, des te geringer
de verwijdering van ureum. Aangezien
bestaande cellen niet worden aangetast,
wordt ook bij hoge concentraties van het
antibioticum een zekere restactiviteit
gemeten.
De invloed van de temperatuur
De aan het begin van deze paragraaf
genoemde processen die een mogelijke
bijdrage aan de ureumverwijdering zouden
kunnen leveren, vertonen in principe een
verschillende temperatuursafhankelijkheid.
Hoe de Gelsenkirchen-kool reageert met
betrekking tot de ureumverwijderende
activiteit, spreekt uit tabel VI.
Deze temperatuursafhankelijkheid lijkt
eerder typisch voor een mesofiele bacterieflora dan voor een adsorptie- dan wel een
katalytisch werkingsmechanisme.
De activiteit napasteurisatie vande kool
Volgens de eerder beschreven wijze isde
activiteit A bepaald met de proefopstelling.

TABEL V — Deinvloed vanhetantibioticum Oxytetracyclineopdeureumverwijdering inbatchproeven (uitgevoerdmetde
Gelsenkirchen-kool; startconcentratie ureum 3,8-4,5 mg:l).
concentratie Oxytetracycline
verhouding kool/water
ureumverwijdering in 24 uur

(mg/l):
(ml/l):
(mg/l):

II

0

(),()

200
50
1,4

HUI
SU

2,1

20
50
2,6

0
50
2.9

T A B E L VI — De ureumverwijdering tijdens batchproeven. afhankelijk vandetemperatuur (50ml koot/l water;
startconcentratie ureum 5.6 mg l; incubaties in stilstand!.
temperatuur
ureumverwijdering na 60 uur

TC):
(mg/l):

20
3,0

3(1
4,1

70
0.0
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Het proefvat werd hierbij gevuld met
leidingwater waaraan enkele voedingszouten
en een koolstofbron werden toegevoegd.
Na de proef werd de kool gepasteuriseerd bij
70 °C (circa 0,5 uur); het aantal levende
bacteriecellen werd aldus gedecimeerd.
Onder voor het overige gelijke omstandigheden werd de activiteit A opnieuw bepaald.
Het effect van de pasteurisatie blijkt uit
afb. 2. De ureumverwijdering nä het
pasteuriseren blijkt overeen tekomen metde
snelheid waarmee ureum oxydatief in
aanwezigheid van chloor wordt afgebroken.
Met andere woorden A na pasteurisatie is
0,0.
Uit het voorgaande moge blijken dat in een
operationeel filter waarschijnlijk het grootste
deel van de activiteit A kan worden
toegedicht aan een bacterieel afbraakproces.
De andere genoemde processen spelen een
ondergeschikte rol; hooguit zou vlak na een
filterspoeling, wanneer 'maagdelijke' delen
van de korrels door de schurende werking
tevoorschijn komen, een katalytische/
adsorptieve ureumverwijdering tijdelijk
enigszins mee kunnen spelen.
Een verklaring voor hetopvallende feit datin
wezen sprake isvan een 'biofilter' in chloorhoudend milieu, volgt bij aanschouwing van
afb. 3.
Het chloor dringt niet geheel door in de
poreuze korrels maar wordt in de buitenste
schil afgebroken, zodat zichinhet hartvan de
korrels micro-organismen kunnen ontwikkelen. De benodigde voedingsstoffen
(waaronder ureum als stikstotbron)

chloorbevattend
water

kanaaltjes
kanaaltje waarin het chloor
aanwezig is

k

—-

(hypothetische) grens
tussen het wel en niet
gedesinfecteerde g e deelte

koolskelet
Afb. 3 - Schematische dwarsdoorsnede door een korrel
van de anlracielkool (bijv. Hydro-anthrasit H).

diffunderen door de poriën naar binnen.
De benodigde energie word verkregen uit de
afbraak van organisch materiaal (o.a.
zwemmersvuil). Op grond van eigen
onderzoeksgegevens en literatuurgegevens
[literatuur 8] kan worden gesteld dat de
substraatconcentratie in het circulerende
water naar verwachting geen limiterende

Afb. 2 - De invloed vanpasteurisatie op deactiviteitvande Gelsenkirchen-kool (N.B.: deniet-gepasteuriseerdekool blijft
actief tot nreumgehalten « 3 mg/l).
ureumgehalte
(mg/l)

hfl

ï

• voor pasteurisatie; A = 3,9 mg/dm , uur
A na pasteurisatie; A = 0,0 mg/dm , uur
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factor zal vormen; wellicht vormt de
diffusiesnelheid in de korrel eerder een
beperkende factor.
Overigens isvan een groot aantal
voorkomende bacteriesoorten bekend dat ze
tot splitsing van ureum met behulp van het
enzym urease in staat zijn.
Het bestaan van een biofilter bij de waterbehandeling van een zwembad vormt een
paradoxale gedachte. Immers vindt continu
desinfectie plaats teneinde in ieder geval in
het badwater zelf het aantal microorganismen onder het gewenste niveau te
houden. Tot op heden waren de gangbare
opvattingen dat ook het filter zoveel mogelijk
vrij van micro-organismen gehouden zou
moeten worden. Bij gebruik van antracietkool als filtervulling zou juist van bacteriële
activiteit geprofiteerd worden.
Verder dient te worden opgemerkt dat
tegenover een verwijdering van bepaalde
stoffen uit het gefiltreerde water er een
toename van de hoeveelheid biomassa
ontstaat in de filterkool. Uit de thans
beschikbare gegevens kan worden geconcludeerd dat bijde gebruikelijke bedrijfsvoering—met name tijdensde filterspoeling—
de afvoer van overtollige biomassa in
voldoende mate plaatsvindt.
6. Mogelijkheden bijtoepassing
in de praktijk
Men kan zich nu afvragen welke hoeveelheid
suppletiewater kan worden bespaard bij de
toepassing van Hydro-anthrasit H.
Een berekening leert dat voor de meeste
Nederlandse zwembaden bij benadering met
een halvering van de tot op heden
noodzakelijke suppletie kan worden
gerekend. Hierbij iseen aantal aannamen
gedaan die zo realistisch mogelijk zijn
gesteld. Het aantal technische variabelen is
echter dermate groot dat hierop inhet bestek
van het voorliggende artikel niet kan worden
ingegaan. Hiervoor zij verwezen naar het
definitief te verschijnen rapport
[literatuur 2],waarin diverse scenario's zijn
doorgerekend met betrekking tot de
besparing op de suppletie. In het algemeen
kan worden gesteld dat eengrotere besparing
op de suppletie mogelijk isnaarmate de
beschikbare hoeveelheid kool in het filter
groter isten opzichte van de badbelasting.
In Nederland worden filters met Hydroanthrasit H nauwelijks aangetroffen. Er is
derhalve slechts een beperkt aantal praktijkgegevens beschikbaar over de waterkwaliteit
in relatie tot de badbelasting en de verversingsgraad in dergelijke systemen. Voor
zover kon worden nagegaan bij bestaande
meerlaagsfilters met Hydro-anthrasit H,
werd een uitzonderlijk goede waterkwaliteit
aangetroffen met betrekking tot de
parameters ureum, KMn0 4 -verbruikende
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stoffen en gebonden beschikbaar chloor,
terwijl een relatief geringe suppletie
plaatsvond.
Tot slot dient op enkele technische aspecten
te worden gewezen bij de praktijktoepassing.
Gezien het feit dat zich in het filter een
bacterietlora ontwikkelt, kan, ondanks de
relatief geringe chloorconsumptie in het
filter, bijvoorbeeld worden aanbevolen om
een basischlorering te installeren bij een
meerlaagsfilter met Hydro-anthrasit H.
Deze functioneert daarbij naast de bedrijfschlorering welke op de chloorbehoefte in het
bassin reageert. Op deze wijze kan een
grotere zekerheid worden verkregen voor
een bacteriologisch betrouwbare waterkwaliteit in het zwembassin.
Bij het ombouwen van een bestaand zandfilter naar een meerlaagsfilter dient rekening
te worden gehouden met het treffen van de
juiste corrosiewerende maatregelen. In het
algemeen ontstaan corrosieproblemen
wanneer met chloorhoudend water over
antracietkool wordt gefiltreerd.
Verder kunnen o.a aanpassingen
noodzakelijk zijn met betrekking tot de
waterverdeling over het filter en met
betrekking tot de terugspoelprocedure.
7. Conclusies
Kort samengevat kunnen als belangrijkste
conclusies worden vermeld:
a. Door de toepassing van Hydroanthrasit Hinde beschreven meerlaagsfilters
kan een wezenlijke verwijdering van ureum,
KMn0 4 -verbruikende stoffen en gebonden
beschikbaar chloor worden bereikt, dit
terwijl de afvang van troebelheid veroorzakende stoffen in aanvaardbare mate
blijft gewaarborgd.
b. Op basis van diverse experimenten kan
worden geconcludeerd dat de verwijdering
van ureum in de onderzochte kool grotendeels berust op biologische activiteit. Na een
zekere inwerktijd van het filtermateriaal,
rekenend vanaf het moment van ingebruikname, ontwikkelen zich grote aantallen
ureumsplitsende micro-organismen in het
filter.
e. Bij het ombouwen van bestaande zandfilters tot meerlaagsfilters met Hydroanthrasit H vergt een aantal technische
aspecten bijzondere aandacht (met name
corrosiewerende maatregelen).
Tot slot
Het uitgevoerde onderzoek betreft een van
de projecten waarbij onderzoek naar het
optimaliseren van de waterbehandeling in
zwembaden centraal staat. Deze onderzoeken hebben tot doel om zo efficiënt
mogelijk een voor de zwemmers optimale
waterkwaliteit te kunnen realiseren.
Genoemde projecten worden uitgevoerd in
opdracht van het Ministerie van VROM.
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om snel uit een ongewenste situatie te komen:
de zaak moet niet gemakkelijk vastlopen.
—Zorg dat de laboratoriumorganisatie naast
de systeembeheerder over een specialist
gegevensverwerking beschikt (statistisch
medewerker) die de gevevens gevraagd en
ongevraagd tot informatie verwerkt
(laboratorium-jaarverslag, overzichten, het
kant-en-klaar aanleveren van informatie
inzake casestudies etc). Deze medewerker
moet aan de ene kant de mogelijkheden van
het systeem goed kennen en aan de andere
kant een goede waterkwaliteitsachtergrond
hebben.
—Begin pas met het aankoppelen van
automatische analyse-apparatuur aan LIMS
(het overseinen van data) alsalle andere
zaken goed lopen.
—Kies een systeem dat de mogelijkheid
heeft om uitkomsten vanvoorgaande analyses
zowel bij de invoer van analyse-uitkomsten
als bij de validering ervan snel te presenteren
op hetzelfde beeldscherm.
9. Kosten-baten analyse
Geen verhaal over automatisering iscompleet
zonder een kosten-batenanalyse, altijd een
onderwerp waarbij aan de creativiteit van de
wetenschapper hoge eisen gesteld worden.
Het produkt kan vaak betiteld worden als
charmante onzin.
Kosten:
Investering ƒ 420.000,20% rente+afschrijving ƒ 8 4 . 0 0 0 - per jaar
Onderhoudsabonnement
hard-en software
ƒ 4 0 . 0 0 0 - p e r jaar
Systeembeheerder
ƒ 70.000-per jaar
Totaal

ƒ 194.000-per jaar

Baten:
1 administratieve kracht
(geen analyserapporten
meer te typen)
ƒ
0,5 analist
ƒ
0,5 hoofdanalist
ƒ
Snelle facturering
ƒ
Betere kwaliteit
ƒ

60.000,-per jaar
3 0 . 0 0 0 - per jaar
3 5 . 0 0 0 - per jaar
3 0 . 0 0 0 - p e r jaar
80.000,-per jaar

Totaal

ƒ 235.000-per jaar

Besparing

ƒ 4 1 . 0 0 0 - per jaar

Kwantificering van de betere kwaliteit: geen
monsters overhalen diezoek zijn, betere
procesregeling bijde produktie-afdeling
door het sneller beschikbaar komen van de
stuurgegevens, meer en hogere kwaliteit van
de kwaliteitsinformatie, trendsignalering,
produktiviteitsbeheersing.
Als het systeem eenmaal isgeïnstalleerd, dan
blijkt in de praktijk dat men snel het bovenstaande vergeet en dat het systeem succesvol
is om heel andere redenen. Er blijkt veel
meer te kunnen dan men aanvankelijk dacht;
er komen nieuwe gegevens op tafel: men
snapt na een half jaar al niet meer hoe men
het ooit zonder heeft kunnen doen.
Verschillende firma's brengen LIMS-en op
de markt.
Wij noemen hier:
- het LABSAM-systeem van HP (Hewlett
Packard);
- het PALM-systeem van Philips;
- het CIS-systeem van Beekman (draait op
een HP-computer);
- een LIMS van DEC/Varian, werkend op
de VAX computer;
- LIMS2000enQCLIMSvanPerkin-Elmer;
- het LIMS-systeem van de SLEE (Société
Lyonnaise des Eaux et de l'Eclairage), (het
enige systeem dat vanuit een waterleidinglaboratorium isontwikkeld);
- een aantal kleinere, op PC's werkende,
systemen, zoalsdat van Nelson Analytical,
(ICI) werkend op IBM/PC en het microVAX-systeem (DEC).
Het automatiseren van een waterleidinglaboratorium meteenLIMSiseen fascinerend
proces. En alsde zaak na meer dan 10jaar
vallen en opstaan goed begint te lopen, geeft
dat veel voldoening. In de eerste plaats
omdat de mensen in het laboratorium
automatisering alspositief ervaren; niet
vanwege dewerkbesparing, maarvanwegede
betere betrokkenheid bijhet werk.

