Interactiestussenmaterialenenmicro-organismenendeinvloedhiervanopde
kwaliteit vanhet drinkwater bijdistributie
Voordracht uit de 34e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Microbiologie bijde waterbereiding', gehouden aan de TH Delft op 7en 8 januari 1982.

1. Inleiding
Kwaliteitsveranderingen van drinkwater
tijdens het verblijf in het distributiesysteem
kunnen in belangrijke mate het gevolg zijn
van de activiteiten van micro-organismen.
De rol van de micro-organismen wordt
bepaald door de aanwezigheid van organische en anorganische verbindingen, die als
energiebron dienst kunnen doen, de
watertemperatuur, de verblijftijd van het
water in het leidingnet en de aard van de
materialen waarmee het water tijdens dit
verblijf in aanraking komt. De mate waarin
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afbreekbare verbindingen in het water 'af
pompstation' aanwezig zijn, is afhankelijk
van de aard van de grondstof en de daarop
toegepaste zuiveringsprocessen. De invloed
van assimileerbare organische koolstofverbindingen (AOC) op de groei van microorganismen inhetwater tijdens het verblijf in
het leidingnet isreeds herhaaldelijk aan de
orde geweest [Van der Kooij, 1978:Van der
Kooij et al, 1981]en zal daarom nu niet
worden behandeld. Indezevoordracht zalde
nadruk worden gelegd op de wisselwerking
tussen micro-organismen en materialen, die
worden gebruikt bijdeaanlegvan distributiesystemen en de invloed hiervan op de
kwaliteit van het gedistribueerde water.
2. Leidingmaterialen
De materialen, waarmee het drinkwater
tijdens distributie in aanraking komt, zijn als
volgt in te delen:
- materialen van hoofd-, dienst- en binnenTABEL I- Materialen van hoofdleidingen *.

%
Asbestcement

43,5
28,3
23,0
3,6
0,9
0.3
0.4

PVC

Gietijzer
Staal
Gewapend beton

Polvetheen
Overig

100

* Stand op 31 december 1978; VEWIN (1978).
TABEL II - Materialen in binnenleidingen *.

Koper
Lood

Lood + koper
Gegalv. ijzer
PVC/polyetheen
Ontleend aan Zoeteman en Haring, 1978.

10
20

leidingen (tabellen Ien II);
- materialen waarmee reinwaterkelders zijn
geconstrueerd (beton of staal, aldan niet
voorzien van coatings:foliën en verven, die
worden toegepast voor afdichting of om
corrosie tegen te gaan; kleefstoffen voor het
vastzetten van tegels; voegdichtingsmiddelen;
cement, al dan niet met toegevoegde
organische verbindingen);
- diverse materialen, zoals rubberen ringen
in buiskoppelingen, glijmiddelen die bij het
koppelen worden toegepast. Ook leertjes in
kranen kunnen worden genoemd.
3. Bacteriegroei opwanden van leidingen
en kelders
Wanden van leidingen en reinwaterkelders
kunnen als aanhechtingsplaats voor microorganismen dienst doen. Door vasthechting
aan de wand kunnen micro-organismen zich
in het leidingnet handhaven. Het aantal
bacteriën aanwezig in het water op een
bepaalde plaats in het distributiesysteem
(N(j)isafhankelijk vanhet aantalbacteriën in
het water af pompstation, de nagroei in het
water, de afsterving (bijvoorbeeld onder
invloed van chloor), de afname door
sedimentatie of door vasthechting en de
toename door vermeerdering van bacteriën
op de buiswand. De hoogte en de samenstelling van Nj kan hierdoor van plaats tot
plaats in het distributiesysteem sterk
verschillen.
Kwantitatieve gegevens over de aanwezigheid van micro-organismen op het oppervlak
van materialen, die geen afbreekbare verbindingen afgeven, zijn schaars. Botzenhart
en Thofern [1974]stelden vast dat de
populatiedichtheid op beton, glasen
aluminium in drinkwater in enkele weken
toenam tot maximaal 10.000 kolonievormende eenheden (CFU)/75 m 2 en dat
vervolgens een sterke afname optrad. Bij
dosering van chloor (0,3 mg/l) was de
bezetting van deze materialen meestal
minder dan 100CFU/75 cm2 [Speh. Thofern
en Botzenhart, 1976]enwashet koloniegetal
in het water kleiner dan 10CFU/ml. Enige
kwalitatieve informatie overde aanwezigheid
van bacteriën op buiswanden is verstrekt
door Ridgway en Olson [1981],die buiswandmonsters onderzochten met behulp van
rasterelectronenmicroscopie. Deze onderzoekers namen vooral draadvormige microorganismen waar, die overeenkomsten
vertoonden met actinomyceten en met
Prosthecomicrobiwn soorten, die zich met
slijmdraden vasthechten. Gallionella's, die
een karakteristieke spiraalvormige organelle
vormen waarop ijzer wordt afgezet, werden
eveneens waargenomen [Ridgway et al,
198 1]. Overigens bleek dat de oppervlakten
slechts zeer ten dele met bacteriën waren
bezet. Ook Allen et al. [1980] namen
actinomyceten waar op buiswanden.

Hoewel uit het onderzoek van Speh et al.
[ 1976] naar voren komt dat het in het water
aanwezige chloor de groei van bacteriën op
de wand tegengaat, zijn er aanwijzingen dat,
met name op materialen die reeds lang aan
water zijn blootgesteld, bacteriën worden
afgeschermd tegen dewerkingvan het chloor
indien aanwezig in geringe concentraties
(0,1-0,2 mg/l). Ook door Rigdway en Olson
[1981] wordt gesuggereerd dat chloor niet
erg effectief isten opzichte van microorganismen, die zich hebben vastgehecht op
wanden en aan deeltjes.
Het is niet duidelijk welke betekenis aan het
vasthechten en de groei van bacteriën op
buiswanden en in sediment moet worden
toegekend in relatie tot de waterkwaliteit.
Het verschijnsel kan wellicht leiden tot enige
toename van het aantal vertegenwoordigers
van bepaalde bacterietypen in het
drinkwater, terwijl bovendien verbindingen
die door microbiologische activiteit zijn
gevormd (smaakstoffen, gemakkelijk
afbreekbare verbindingen) aan het water
kunnen worden afgegeven. Verondersteld
wordt dat de op de wand aanwezige microorganismen alsvoedselbron voor hogere
organismen dienst kunnen doen. Voor dit
aspect wordt verwezen naar de lezing van
Zwaagstra [1982], Tenslotte kan bacteriegroei op wanden een rol spelen bij de
aantasting van materialen.
4. Aantasting van materialen door
micro-organismen
4.1. Aantasting van gietijzer
Nagroei gepaard gaande met vorming van
C 0 2 of oxidatie van NH 3 kan tot een locale
pH daling van het water leiden als gevolg
waarvan chemische aantasting van bepaalde
leidingmaterialen, zoals beton, asbestcement
en gietijzer wordt versneld. [KTWA-Mededeling 54, 1978].Concrete gegevens hierover
zijn echter niet voorhanden.
Bij de corrosie van gietijzeren leidingen
kunnen micro-organismen ook een directe,
meer specifieke rol spelen. Reeds tijdens de
7e vakantiecursus in Drinkwatervoorziening
zijn de fysische en chemische aspecten van
het corrosieproces uitvoerig behandeld
[Lobry van Troostenburg de Bruyn, 1955].
Tijdens de 30ste vakantiecursus isde
aantasting van gietijzer aandeordegesteld in
relatie tot de hiermee gepaard gaande
kwaliteitsverandering van drinkwater
('roestprobleem') [Van Puffelen, 1979]. Bij
het corrosieproces speelt zuurstof een overheersende rol alselectronenacceptor, waardoor kathodischedepolarisatie optreedt. Een
verminderde toegankelijkheid van het
metaaloppervlak voor zuurstof, zoals kan
worden veroorzaakt door afzetting van
corrosieprodukten, leidt dan ook in het
algemeen tot een vertraging van het
corrosieproces. In een anaëroob milieu kan.
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in aanwezigheid van sulfaat en sulfaatreducerende bacteriën (SRB), de rol van
electronenacceptor door sulfaat worden
vervuld. SRB kunnen het aan de kathode
gevormde waterstofgas opnemen onder
reductie van sulfaat [Von Wolzogen Kühr en
VanderVlugt, 1951].
De wijze waarop SRB betrokken zijn bij het
optreden van corrosie van gietijzeren en
stalen leidingen lijkt in theoretisch opzicht
duidelijk. In welke mate de in de praktijk
optredende corrosie wordt bepaald door de
activiteit van SRB en door welke factoren
deze activiteit wordt beïnvloed isechter nog
verre van duidelijk. Daar het roestprobleem
nog steeds niets aan actualiteit heeft
ingeboet, staan deze onderwerpen nog
voortdurend in de belangstelling. Door
Tuovinen et al.[1980]werdvastgesteld datin
tuberkels (roestpokken) vrijwel altijd SRB
aanwezig zijn. Kwantitatieve gegevens
werden echter niet verzameld. Aangetoond
werd dat de pH in de tuberkels relatief laag
was, evenals de redoxpotentiaal, terwijl
maximaal 3 % van de droge-stof uit zwavel
bestond. Lee et al. [1980]constateerden dat
leidingwater, dat ineen stalen leidingnet
(circuit) werd rondgepompt, meer SRB
bevatte dan leidingwater dat in een PVC
leiding werd rondgepompt. Voor de koloniegetallenwerdhetomgekeerde waargenomen,
namelijk circa 104CFU/ml in de stalen
leiding en circa 105CFU/ml inde PVC
leiding. Bij coupontests die door laatstgenoemde onderzoekers werden uitgevoerd,
bleek dat de corrosiesnelheid sterk
afhankelijk was van de zuurstofconcentratie.
Meer relevante gegevensoverderolvan SRB
werden verkregen bij onderzoek, uitgevoerd
bij het Water Research Centre [Ainsworth et
al. 1979].Vastgesteld werd dat in tuberkels
weinig SRB aanwezig waren, terwijl relatief
grote aantallen van deze organismen werden
aangetroffen op de buiswand en op de
buitenkant van de tuberkels. Deze waarnemingen komen overeen met gegevens
verkregen uitonderzoek datbijhet KIWAin
samenwerking met enkele waterleidingbedrijven werd uitgevoerd. SRB kunnen
waterstofgas alsenergiebron benutten.
Tevens hebben zeechter organische verbindingen als koolstofbron nodigen sulfaat
als electronenacceptor. Bij 6,5 mgS 0 4 = per
liter isde groeisnelheid (activiteit) nog de
helft van de groeisnelheid (activiteit) bij
S 0 4 = concentraties boven 100ml/l [Smithen
Klug. 1981].Gezien het karakter van de
wand van de tuberkels ligt het voor de hand
dat SRB zich hierin niet sterk kunnen
manifesteren, ondanks het kennelijk
anaerobe milieu. Niettemin lijkt de corrosie
vooral in de tuberkels vrij sterk. Dit kan
betekenen dat het anode gedeelte van de
voor corrosie verantwoordelijke electrochemische cel zich hier bevindt. SRB

bevinden zich op de kathodische plaatsen
omdat daar het waterstofgas vrijkomt.
Hiermee zou de geconstateerde aanwezigheid van SRB op de buis- respectievelijk
tuberkelwand kunnen worden verklaard.
Zoals vermeld zijn SRB voor hun groei
aangewezen op bepaalde organische koolstofbronnen, met name carbonzuren en
aminozuren. Op grond hiervan en aannemende dat SRB inderdaad een rolvan
betekenis spelen bij het optreden van
corrosie van gietijzeren leidingen, zou men
kunnen stellen dat distributie van water met
een zeer gering gehalte aan genoemde
verbindingen, die overigens met de
zogenaamde AOC-bepaling kunnen worden
gemeten [Van der Kooij et al. 1982a],
aanbevelenswaardig is.Nader onderzoek
naar de aanwezigheid en gedragingen van
SRB in gietijzeren leidingen isechter nodig
ter vaststelling van de bijdrage van deze
organismen aan de inwendige aantasting van
deze leidingen.
4.2. Aantasting van rubber
Rubber wordt vooral toegepast in de vorm
van ringen in koppelingen van leidingen van
beton, asbestcement en PVC. Daarnaast
vindt het toepassing in membranen in
hydroforen en sanitair. Aantasting van
gevulcaniseerd natuurrubber door Streptomyces soorten isreeds ruim 25jaar geleden
door Rook [1955] aangetoond. Leeflang
[1963] stelde vervolgens eenduidig vast dat
de aantastingsverschijnselen, die werden
waargenomen bij ringen van natuurrubber,
eveneens werden veroorzaakt door bacteriën
behorende tot de genera Streptomycesen
Nocardia, de zogenaamde actinomyceten.
De aantasting van natuurrubber wordt
veroorzaakt door enzymen, die het isopreen
molecuul in kleinere delen omzetten. Ook
synthetisch isopreen wordt door microorganismen aangetast. Op basisvan de
bevindingen van Leeflang werd door de
KIWA Commissie Rubberringen in 1964
aanbevolen om in buiskoppelingen ringen
van het synthetische styreen-butadieen
rubber (SBR) toe te passen. Dit rubbertype
bleek, evenalseen aantalandere synthetische
rubbertypen, niet te worden aangetast in
langdurende laboratoriumexperimenten
[Leeflang, 1968].Sinds het begin van de
zestiger jaren isSBR op ruime schaal
toegepast. Enigejarengeleden werddoor het
KIWA een aantal van de oudste SBR-ringen
opgegraven voor nader onderzoek. Uit dit
onderzoek kwam naar voren dat deze ringen
geen aantastingsverschijnselen vertoonden
en dat de mechanische eigenschappen
onveranderd waren.
5. Groeibevordering door materialen
5.1. Glijmiddelen
Glijmiddelen worden toegepast in buis-

koppelingen. Uit onderzoek bij het Water
Research Centre (WRC, Engeland) is
gebleken, dat de aanwezigheid van bacteriën
van de coligroep in water in pasgelegde of
gerepareerde leidingen ineen aantal gevallen
terug te voeren isop de vermeerdering van
deze organismen op het bij de koppeling
toegepaste glijmiddel [Hutchinson en
Collingwood, 1974].Tevens kwam naar
voren dat chloring van de betreffende leiding
niet doeltreffend was. In Nederland zijn
overeenkomstige ervaringen opgedaan. Ter
voorkomingvanvermeerderingvan bacteriën
op glijmiddel in de koppelingen isdoor het
WRC het glijmiddel Medlube ontwikkeld,
waarin zich een bacteriedodende stof
bevindt. Meerdere glijmiddelen met een
bacteriedodende werkingzijn inmiddelsinde
handel. In hoeverre deze middelen in alle
opzichten voldoen isnog de vraag.Bij een
experiment met één van deze verbindingen
bleek dat een geringe concentratie (1 mg/l)
van het glijmiddel tot een sterke bacteriegroei leidde. Ook bacteriën van de soort
Klebsiella pneumoniae bleken in staat het
glijmiddel na een aanpassingsperiode als
energie- en koolstofbron tebenutten (afb. 1).
Hieruit kan worden geconcludeerd dat in de
praktijk stimulatie van de bacteriegroei kan
optreden wanneer glijmiddelen in geringe
hoeveelheden inhet leidingwater geraken.In
de koppeling isde concentratie van de
bacteriedodende stof vermoedelijk
voldoende hoog om vermeerdering te
voorkomen. Het verdient aanbeveling om
enerzijds een duidelijke instructie op te
stellen ten aanzien van de te gebruiken
hoeveelheid glijmiddel per koppeling,
anderzijds om de diverse verkrijgbare
glijmiddelen te onderzoeken op stimulatie
van bacteriegroei.
5.2. Kunststoffen
In het distributiesysteem worden verschillende typen kunststoffen toegepast (tabel III).
De samenstelling vandezematerialen isvaak
zeer complex. Indemeestegevallen issprake
van een polymère basisstructuur waaraan
Afb. 1- Groei van Klebsiellapneumoniae (O) in
drinkwater waaraan eenglijmiddel il mg/l) istoegevoegd
en groei van autochtone bacteriënindrinkwater met
glijmiddel (%} respectievelijk zonder glijmiddel (A). In
drinkwater zonder glijmiddelen treedtgeen vermeerdering
van K.pneumoniae op. Groeiproeven uitgevoerd bij I5°C.
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TABEL III — Toepassingen vankunststoffen in
distributiesystemen.
-

Verven (anti-corrosie; anti-fouling)
Coatings (idem + afdichting)
Folien (idem + afdichting)
Kleefstoffen (voor vastzetten van tegels)
Toevoegingen aan beton 'cement
Vocgdichtingsmiddelen
Leidingmaterialen

TABEL IV — Samenstelling van kunststoffen.
Macro-moleculaire
basis:
- polyvinvlchloride
- polyetheen
- polypropeen
- polycarbonaat
- polyamide (nylon)
- polyester
- polyurethaan
- epoxyhars

Toevoegingen:
—antioxidantia
— inactivatorcn
—UV-adsorberende
verbindingen
—stabilisatoren
—glijmiddelen
— vulstoffen
—antistatica
— kleurstoffen
—biostabilisatoren
—versnellers
—oplosmiddelen
—weekmakers

allerlei verbindingen zijn toegevoegd (tabel
IV). Met name deze toevoegingen maar ook
restanten van monomeren kunnen afgegeven
worden aan het water. De afgifte van verbindingen uit kunststof materialen verdient
in de eerste plaats aandacht omdat deze
verbindingen mogelijk schadelijk zijn voorde
gezondheid van de mens. Kunststoffen die
met drinkwater in aanraking komen worden
dan ook onderworpen aan uitvoerig onderzoek [Poels, 1981].Ook in verband met
smaakproblemen iskeuring van kunststoffen
van belang. In Duitsland, Engeland, België
en de Verenigde Staten wordt tevens
aandacht besteed aan de bacteriegroeibevorderende eigenschappen van kunststoffen alsgevolg van de afgifte van
afbreekbare verbindingen. Deze eigenschap
van kunststoffen isoverigens niet alleen
(zozeer) een probleem voor waterleidingbedrijven maar evenzeer voor de levensmiddelenindustrie en voor ziekenhuizen en
laboratoria, wanneer kunststoffen worden
gebruikt voor transport of opslag van water.
De afgifte van afbreekbare verbindingen
door kunststoffen (inclusief verven, bitumen
en coatings) kan leiden tot slijmvorming op
het materiaal en hoge koloniegetallen in het
water tot gevolg hebben [Gärtner, 1912; De
Jong, 1973; Schoenen et al. 1978a;
Schoenen et al. 1979b; Ellgas en Lee, 1980;
Schoenen en Thofern, 1981;Schoenen et al.
1981]. In sommige gevallen treedt slijmvorming zeer plaatselijk op, bijvoorbeeld op
diletatievoegen [Schoenen en Dott, 1977]of
op voegen van tegelvloeren onder vorming
van macrokolonies (o tot 8cm) [Schoenen et
al. 1979; Schoenen en Thofern, 1981]. In
bepaalde experimentele omstandigheden en
een watertemperatuur van 3()°C kunnen
bacteriën van de coligroep en P.aeruginosa
zich in aanwezigheid van andere micro-

organismen op materialen vermeerderen
[Burman en Colbourne, 1977].Dott en
Thofern [1980]toonden echter aan dat
genoemde bacteriesoorten zich in een
tweetal slijmtypen, die in praktijkomstandigheden op materialen worden gevormd, niet
handhaafden bijeen watertemperatuur van
17°C.Zijverklaarden hiermee dat genoemde
bacteriesoorten vrijwel nooit aanwezigzijn in
op materialen gevormd slijm. Slijmvorming
op materialen heeft hierdoor inderegelgeen
directe consequenties voor de hygiënische
gesteldheid van het drinkwater. Of dit bij
relatief hoge watertemperaturen (25à30°C),
die in binnenleidingen kunnen heersen, ook
steeds het geval zalzijn isechter onduidelijk.
Op grond van de praktijkervaringen met
kunststoffen werden in verschillende landen
methoden ontwikkeld waarmee de bevordering van bacteriegroei door materialen kan
worden vastgesteld. In Engeland iseen
methode ontwikkeld bij de Metropolitan
Water Board [Windle Taylor, 1973], Deze
methode islater uitvoeriger beschreven door
Burman en Colbourne [1977]. De test wordt
uitgevoerd door het meten van de groei van
micro-organismen (koloniegetal bij 22CC,
idem bij 37°C, bacteriën van de coligroep,
Pseudomonas aeruginosa en schimmels in
water (900 ml leidingwater geënt met 100ml
rivierwater) inaan-en afwezigheid vanhet te
testen materiaal (150x 50 x50 mm)
geïncubeerd bij 30°C. Tweemaal per week
wordt het water, na het bepalen van de
genoemde micro-organismen, uit de flessen
verwijderd (op 10ml na) en vervangen door
990 ml leidingwater zonder chloor. Het
onderzoek wordt gedurende 6 tot 8weken
voortgezet. Het materiaal wordt alsgroei-

bevorderend beoordeeld wanneer 3x
achtereen de aantallen micro-organismen in
het water mèt het materiaal lOxhoger zijn
dan in de blanco.Tevens kan een uitspraak
worden gedaan over de groeibevorderende
werking op specifieke groepen van
micro-organismen (schimmels, bacteriën van
de coligroep en P.aeruginosa). Een groot
aantal materialen isinmiddels door middel
van de beschreven test onderzocht (onder
meer ook bij de Antwerpse Waterwerken)
[Van Hoof, 1980]en een groot deel,
waaronder rubbersoorten en glasvezelversterkte plastics,bleken groeibevorderend.
De beschreven methode isvoorgesteld voor
standaardisatie en isgoedgekeurd door de
National Water Council [Ashworth en
Colbourne, 1981]. Inmiddels isvastgesteld
dat bepaling van de zuurstofconsumptie bij
de beschreven opzet eveneens nuttige
informatie oplevert [Colbourne en Brown,
1979].
Ook in West-Duitsland staat afgifte van
afbreekbare verbindingen doormaterialen in
de belangstelling. DoorThofern en Schoenen
van het Hygiëne Institut van de Universiteit
te Bonn iseen methode ontwikkeld die
berust op het meten van de produktie van
bacterieslijm op het oppervlak van
materialen (proefplaten van 25 x25 cm),in
stromend drinkwater (zonder chloor) en een
temperatuur van 10- 15°C. Slijmvolumina
worden gemeten na3en na6maanden blootstelling, zodat ook een indruk over de duur
van de afgifte wordt verkregen [Schoenen et
al. 1978a]. Een groot aantal materialen is
inmiddels onderzocht (tabel V) met deze
methode, die alsontwerp-Arbeitsblatt 270
bij de DVGW in behandeling is.Uit tabel V

TABEL V— Slijmvorming op materialen incontactmet drinkwater bij It)- l5aC.
Materiaal

Toepassing

Plexiglas
Eternit
PVC folie
Siliconenkit (amine hardend)
(voeg)dichtmg
Siliconenkit (zi lurhardend)
(voeg)dichting
Siliconenkit (neutraal hardend) (voeg)dichting
Polysulfide
(voeg)dichting
Epoxvhars
primer
Epoxyhars

primer

Epoxyhars

primer

Epoxyhars
Epoxyhars

primer
primer

Epoxyhars

primer

Bitumen
Bitumen
Bitumen
Bitumen
Chloorrubber
Chloorrubber

coating
coating
coating
coating
coating
coating

- , geen aantoonbare hoeveelheid slijm gevormd
met 1?% versneller (benzylalcohol).

Testcondities

Periode
maanden
0- 5
0- ^
5 — KI
3- 6
3- 6
3- 6
3- 6
0- 3

laagvan 1 cm
laag van 1 cm
laag van 1 cm
laag van 1 cm
64g/m 2 ; 14dagen
bij .1°Cgedroogd
64g/m 2 ; 14dagen
0bij 20°Cgedroogd
2
64 g/m ; 14dagen
0bij 50°Cgedroogd
praktijk (nieuwb.)
64 g/m2; zonder
0oplosmiddel
2
64g/m ; met oplos0middel na 14d. bij20°C
0na 1 week drogen
0na 16weken drogen
0zonder oplosmiddel 0 na 1 week drogen
0na 16weken drogen
0-

3
3

3

Slijm
(ml/m2)
a

Literatuur

56
100
10-20
S 10
1260
200

Schoenen et al. 1978a
Schoenen et al. 1978a
Schoenen et al. 1978a
Dott et al. 1979
Dott et al. 1979
Dott et al. 1979
Dott et al. 1979
Schoenen en Hotter, 1981

160

Schoenen en Hotter, 1981

-

—

Schoenen en Hotter, 1981

5 - 2 1 Schoenen et al. 1978a
max.720 h Schoenen en Hotter. 1981

3

160

5
5
S
5
5
5

15-63
160
9

-

93
8

Schoenen en Hotter, 1981
Schoenen et al. 1978a
Schoenenen Dott. 1978
Schoenen en Dott, 1978
Schoenen en Dott. 1978
Schoenen en Dott. 1978
Schoenen en Dott, 1978
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blijkt dat de mate van slijmproduktie sterk
materiaalgebonden isen afhankelijk isvande
voorbehandeling van het materiaal (bijvoorbeeld al dan niet langdurig drogen), de
hoeveelheid materiaal per oppervlakteeenheid en deperiodewaarover reedsslijmis
gevormd. Slijmvorming bleek niet op te
treden wanneer het vrijchloorgehalte hoger
dan 0,1 à 0,2 mg/l was.
Door de Kunststoffkommission van het
Bundesgesundheitsamt [1979]zijn pogingen
ondernomen om de afgifte van afbreekbare
verbindingen door materialen te onderzoeken met groeiproeven vaneen reincultuur
(Pseudomonas fluorescens). Deze werkwijze
leverde geen resultaten op daar de groei van
het organisme in de blanco (circa 106à 107
CFU/ml) overeenkwam metdegroeiinwater
in aanwezigheid van kunststofmonsters (30
kunststoffen getest). In de Verenigde Staten
werd voor het onderzoek van coatings
eveneens van reincultures (Enterobacter,
Klebsiella en Pseudomonas soorten) gebruikgemaakt. Hierbij werden objectglaasjes in
coatingmateriaal gedipt en na drogen in
425 ml gedestilleerd water met buffer
geplaatst. Circa 32coatingplaatjes werden
onderzocht [Ellgasen Lee, 1980].
Daar met de bij het KIWA ontwikkelde
methode voor het bepalen van het gehalte
aan assimileerbare organische koolstofverbindingen (AOC) inwater zelfs zeer
geringe concentraties noggoed meetbaar
bleken [Van der Kooij et al. 1981],werd
ervan uitgegaan dat met deze werkwijze in
principe ook de afgifte van afbreekbare
verbindingen door materialen moet kunnen
worden onderzocht. Enkele oriënterende
experimenten met een vijftal verschillende
materialen bevestigden dit (afb. 2,3,4).
Tevens bleek het mogelijk om een uitspraak
te doen over de snelheid waarmee AOCverbindingen door de verschillende
materialen aan het water worden afgegeven
(tabel VI). Voorwaarde voor de toepassing
van deze methode isdat water met een laag
AOC-gehalte wordt gebruikt.
5.3. Hout
Drinkwater komt thans in Nederland vrijwel
niet meer in aanraking met hout. In de
Verenigde Staten daarentegen wordt hout
nog wel toegepast voor de constructie van
reinwater reservoirs. In deze zogenaamde
'redwood' reservoirs treedt echter herhaaldelijk vermeerdering van micro-organismen op, waarbij ook bacteriën van de
coligroep (Klebsiella's) in aantal toenemen.
Afgifte van afbreekbare stoffen door het
hout, eventueel alsgevolg van aantasting, is
hiervan de vermoedelijke oorzaak [Seidler et
al. 1977].
6. Groeiremmingdoor materialen
6.1. Koper en lood
De meeste dienst- en binnenleidingen

Afb. 2 - Groei van Pseudomonas fluorescens stam f 17in
gepasteuriseerd drinkwater inaanwezigheid van
polyetheen. Proefomstandigheden: buismonsters vancirca
5-8.5 g mei een oppervlakte vancirca45 m2 werdengelest
in volumina van 600 ml bij I5°C. Bij het voortgezet
experiment ishel materiaal in vers,gepasteuriseerd
drinkwater overgebracht. Experimenten in duplo.
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Afb. 3 - Groei van Pseudomonas fluorescens stam Pil in
gepasteuriseerd drinkwater inaanwezigheid van
siliconenslang en hard Polyvinylchloride.
Proefomstandigheden en blanco: zieafb. 2.

bestaan uit koper (tabel II). In het verleden
(tot circa 1930)werden veel loden leidingen
gelegd. Dit materiaal wordt thans niet meer
toegepast [Zoeteman en Haring, 1978].
Koper en lood geraken door afgifte in het
drinkwater en met name na een periode van
stilstand kunnen deze materialen in
concentraties van enkele milligrammen per
liter aanwezig zijn [Elzenga en Graveland,
1980]. De consequenties van met name de
loodafgifte voor de gezondheid van de
consument zijn reedsgeruime tijd onderwerp
van onderzoek. Het voor de mens veel
minder gevaarlijke koper isinveel sterkere
mate dan lood toxisch voor bacteriën

Afb. 4 - Groei van Pseudomonas fluorescens stam P/7 in
gepasteuriseerd drinkwater inaanwezigheid van zacht
Polyvinylchloride. Proefomstandigheden enblanco: zie
aß. 2.

[Albricht et al., 1972; Bringman en Kühn,
1980]. Een concentratie van 30/xgCu + + /l
remt reedsdegroeivan Pseudomonasputida,
terwijl bacteriën behorende tot de species
Klebsiella aerogenes albijeen Cu + +
concentratie van minderdan 10ju.gperliterin
hun groei worden geremd. BijCu + +
concentraties boven 63^tgper literwerd de
groei volledigonderdrukt [Zevenhuizen etal.
I979|. In de praktijk worden bijde koperbepaling zowel het vrije alshet complex
gebonden opgeloste koper gemeten. De
maximale hoeveelheid alsCu++ opgelost
koper wordt boven pH = 7bepaald door de
oplosbaarheid van CuO (tenoriet) volgens:
CuO + 2 H + ^ Cu 2 + + H 2 0
(1)
waarbij log K = 7.65 [Stumm en Morgan,
1970]. Bij pH = 7 kan volgens vergelijking
( 1) maximaal circa 28jig vrij Cu + + /1
aanwezigzijn;bijpH = 8isdeze concentratie
100maal geringer. De situatie met betrekking tot de toxische werking van koper op
bacteriën isechter ingewikkelder dan op
grond van de in relatie met de pH berekende
maximale C u + + concentraties zou worden
verwacht. Ditwordtgeïllustreerd dooreenin
afb. 5weergegeven experiment. Klebsiella
pneumonia groeit snel indrinkwater (pH =
7.7) in aanwezigheid van 100/ig maltotetraose C per liter (blanco). Koperconcentraties

TABEL VI - AOC-afgifte door materialen a.

Materiaal

Diklc
(cm)

Polvetheen 25
Polyetheen 50
Siliconen
Polyvinylchloride (hard)
Polyvinylchloride (zacht)

0.25
0.40
0.25
0.30
0.30

-

AOC-afgifte (/Agacetaat-C equivalenten percm2per dag)
eerste week
0.04 - 0.05
e
0.39 - 0.54
0.18-0.27
0.95

na 4- 5weken
0 . 0 0 3 - 0.005
0.006 - 0.007
0.027 - 0.029
0.010-0.013
0.95

voor werkwijze: zie Van der Kooij et ai. 1982b;
I/Agac-Ceq./cm 2 dag - 4.2 x 106kolonievormende eenheden (CFU)van P.fluorescens P17 percm2per dag;
niet gemeten.
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Afb. 5 - Invloed van koper op degroei van Klebsiella
pneumoniae ingepasteuriseerd drinkwater waaraan
maltotetraose {100 p.gC/l) is toegevoegd.

(totaal) van 10en 25/igper liter, toegevoegd
in de vorm van C u S 0 4 hebben een gering
effect opdegroeisnelheid;zelfsin drinkwater
waaraan 100/ig Cu istoegevoegd treedt nog
een relatief snelle groei op.Dit verschijnsel
kan worden verklaard door de geringe
hoeveelheid C u + + die inwater bijeen pH
van 7.7 kan oplossen (volgens vergelijking
( 1)maximaal, 1.13t i g C u + + / l ) . In water
waaraan 100/xgCu/l alsCuS0 4 istoegevoegd treedt aanvankelijk een afsterving
op, terwijl bij toevoeging van 500 /xgCu per
liter alle bacteriën worden gedood. Deze
verschijnselen zijn mogelijk een gevolgvan
een direct na de CuS0 4 toevoeging
optredende complexe binding van koper aan
het celmateriaal.
De consequentie van de toepassing van
koperen binnenleidingen isdat de groei van
bepaalde bacterietypen hierin sterk wordt
geremd, hetgeen alseen voordeel van
koperen leidingen kanworden gezien.Bijhet
nemen van watermonsters voor bacteriologisch onderzoek uit koperen leidingen
dient echter met de toxische werking van
koper terdege rekeningteworden gehouden.
De aanwezigheid van relatief grote aantallen
zogenaamde 'micro-fungi', die mogelijk
verantwoordelijk zijn voor het optreden van
smaakverslechtering, inwater uit binnenleidingen met een kopergehalte van
0.4- 1.0mg/l [Burman, 1965]duidt er echter
op dat bepaalde typen micro-organismen
relatief ongevoelig zijn voor koper. Er zijn
zelfs bacteriën die bij hoge koperconcentraties (100mg/l) nog tot vermeerdering
komen [Zevenhuizen et al. 1979]. De
aanwezigheid van koper kandaarom wellicht
ongewenste verschuivingen inde bacteriepopulatie tot gevolg hebben.
7. Vermeerdering van bacteriën in
binnenleidingen
Recent isduidelijk geworden dat in binnenleidingen vermeerdering van bepaalde
bacterietypen kan optreden. Dit betreft

onder meer Mycobacterium kansasii [Engel
et al. 1980]en Legionella pneumophila
[Tobin, 1982; Dennis et al. 1982;
Wadowskyetal. 1982; Stoutet al. 1982],die
in bepaalde omstandigheden pathogeen zijn
voor de mens (zogenaamde 'opportunistisch'
pathogenen). Het door een Legionella
infectie veroorzaakte ziektebeeld is uitvoerig
beschreven door Meenhorst [1981] Voor
Legionella pneumophila isaangetoond dat
dit organisme zich met name kan vermeerderen in warm water systemen en relatief
hoge temperaturen kan verdragen
[Wadowsky et al. 1982; Yee en Wadowsky,
1982], Het organisme blijkt tevens voor te
komen in water van koelsystemen [Kurtz et
al. 1982], Voor het vaststellen van factoren
die de groei van genoemde opportunistisch
pathogène bacteriën bepalen is nader
onderzoek nodig. Hierbij dient aandacht te
worden besteed aan de invloed van leidingmaterialen op de samenstelling van het in de
leidingen aanwezige water.
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tijden en verdergaande compartimentering
theoretisch een verwijderingsrendement van
deze grootte-orde mogelijk is,althans voor
snelle processen, zoals de afsterving van coli
of pathogène bacteriën. De vraag dringt zich
op, of bekkens door inrichting (compartimentering) of bedrijfsvoering (alternerend
gebruik van standbekkens) niet zodanig
gebruikt kunnen worden, dat zonder
chemische desinfectie aan de bacteriologische normen voor drinkwater kan
worden voldaan.
De ervaring met de Biesbosch bekkens heeft
geleerd, dat dit niet ergwaarschijnlijk is.In
tabel VII zijn dejaargemiddelde uitkomsten
van het bacteriologisch onderzoek over 1980
samengevat.
Hieruit blijkt, dat voordemeeste parameters
het bekken De Gijster de grootste reductie
oplevert, niet alleen absoluut, maar ook
relatief. Voor de coligroep alsgeheel (37°C),
Clostridia sporen en actinomyceten wordt
ook in Honderd en Dertigen Petrusplaat nog
een aanzienlijke verbetering geregistreerd.
Dit isveel minder het geval voor de faecalc
bacteriën: thermotolerante coli en Streptococcen. De oorzaak hiervan ligt in herbesmetting van het water door de grote
aantallen vogels, die via hun faeces faecale
coli en Streptococcen in het water brengen.
Het zal duidelijk zijn, dat een verdere
compartimentering in de Biesbosch bekkens
niet of nauwelijks lageregehalten aan faecale
coli en Streptococcen tot gevolg zal hebben
en dat bekkenwater in het algemeen niet aan
de drinkwaternormen voor deze indicatorbacteriën kan voldoen. Dat neemt niet weg,
dat wel een verdergaande verwijdering op
kan treden voor humaan-pathogene microorganismen, die niet via herinfectie worden
geïntroduceerd.
Dit isnaast pathogène bacteriën, ook het
geval met enterovirussen. Slade [1977] heeft
gevonden, dat deopslagvanThameswaterin
de Londense spaarbekkens een opvallende
reductie te zien gaf van polio-en andere
enterovirussen bij watertemperaturen van
5-7°C en een opslagperiode van 2 tot
10weken. Hogere temperaturen gaven een
veel snellere afsterving, zodat in de zomermaanden in het geheel geen virussen in
reservoirwater konden worden aangetoond.
In 1981/82 heeft het KIWAeen oriënterend
onderzoek uitgevoerd in de Biesbosch
bekkens. Ook hierin werd gevonden, dat er
sprake was van een grote vermindering van
de virusconcentraties in de achtereenvolgende bekkens (Van Olphen, persoonlijke
mededeling). De resultaten van dit onderzoek waren aanleiding de Biesbosch bekkens
op te nemen in het VEWIN/KIWA onderzoeksproject 'Virusverwijdering bij de
drinkwaterbereiding'. In het kader hiervan
zullen een jaar lang elke 14dagen 500I
monsters op de aanwezigheid van entero-

virussen worden onderzocht. De resultaten
van dit onderzoek zullen eind 1983
beschikbaar komen.
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