Oriënterend onderzoek met analytisch-chemische en genotoxicologische
meetmethoden naarhet effect van waterbehandelingsprocessen

Inleiding
De ontwikkeling van gevoelige fysischchemische analysemethoden zoals gaschromatografie en massaspectrometrie
heeft het mogelijk gemaakt dat een groot
aantal organische stoffen in oppervlaktewater aangetoond kan worden. De indruk
bestaat niettemin dat slechts een gering
deel van het totale pakket van organische
stoffen in oppervlaktewater met de huidige
technieken kan worden geïdentificeerd.
Het is tevens nog niet mogelijk om vast te
stellen in hoeverre deze onbekende orga-
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nische verbindingen bijdragen in de toxische
effecten die in oppervlaktewater al zijn
gemeten [1 t/m 8].
Het analytisch-chemisch onderzoek met
gaschromatografie en massaspectrometrie
is relatief kostbaar. In de praktijk is deze
werkwijze dan ook niet of nauwelijks op
routinematige wijze uitvoerbaar. Om toch
de karakterisering van het totale pakket
organische stoffen in water mogelijk te
maken zijn bepalingsmethoden voor een
aantal somparameters ontwikkeld. De somparameterbepalingen van organochloor
(OC1), organofosfor (OP), organostikstof
(ON) en organozwavel (OS) zijn door het
KIWA aangepast en/of ontwikkeld [9,10,
11]. De bepaling van het organisch koolstof
(TOC) is reeds geruime tijd beschikbaar.
De identificatie van individuele organische
stoffen kan bij deze werkwijze in het
algemeen beperkt blijven tot die gevallen

waarin bij somparameters relatief hoge
concentraties worden gemeten.
De geschetste analytische methoden leveren
echter weinig of geen informatie omtrent
de toxische eigenschappen van de organische verontreiniging. Het is dan ook
wenselijk om te kunnen beschikken over
biologische meetmethoden die in een kort
tijdsbestek informatie kunnen geven over
de toxicologische aspecten van een monster [12].
Op dit ogenblik is de Salmonella/microsomale mutageniteitstest (Amestest)een van
de weinige methoden die in relatief korte
tijd tegen relatief lage kosten toxicologische
informatie kan leveren [13]. Met deze test
worden veranderingen (mutaties) aangetoond die stoffen kunnen veroorzaken
in het erfelijk materiaal (DNA) van
specifieke bacteriën-stammen.
Een relatief hoog percentage van de
stoffen die genotoxisch carcinogeen zijn
in zoogdieren zijn mutageen in de Amestest. Vooralsnog mag de omgekeerde bewering dat mutagene stoffen in de Amestest carcinogeen zijn voor zoogdieren niet
gehanteerd worden. Hiervoor bestaan er
te veel verschillen tussen de zeer gevoelige
testbacteriën en zoogdieren, bijvoorbeeld
ten aanzien van de opname en stofwisseling
van lichaamsvreemde verbindingen.
Tn de door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne gepubliceerde
adviezen van de Gezondheidsraad inzake
mutageniteit van chemische stoffen [14]
wordt de Amestest als één van de biologische tests genoemd waarmee nagegaan
kan worden of een stof in principe in
staat is mutaties in erfelijk materiaal te
veroorzaken. Indien naast de Amestest
ten minste één niet-bacteriologische
screeningstest positief is voor een bepaalde
stof, dan wordt deze stof gekwalificeerd
als potentieel mutageen/carcinogeen. Om
zekerheid te verkrijgen is verder onderzoek
nodig met hogere diersoorten.
Het onderzoek naar de waterkwaliteit zoals
dat in het VEWlN-speurwerkprogramma
is geformuleerd heeft als uitgangspunt dat
een biologische meting direct in verband
gebracht moet kunnen worden met
chemische bepalingen [12].
Dit betekent dat biologische en chemische
metingen in hetzelfde monster uitgevoerd
moeten worden. Met andere woorden de
isolatie en opwerking, die aan de biologische en chemische metingen voorafgaan,
dienen gelijk te zijn.
Met deze voorwaarden als uitgangspunt is
een reeks methoden ontwikeld, in eerste
instantie gericht op de isolatie van lipofiele
en matig hydrofiele verbindingen uit water
met XAD-hars.
In deze publicatie zijn enkele resultaten

samengevat van een serie metingen die is
uitgevoerd vanaf begin 1979 tot halverwege 1981.De opzet van dit programma
was primair om de bruikbaarheid van de
ontwikkelde methoden in praktijksituaties
te onderzoeken. Een tweede doelstelling
was het verkrijgen van meer inzicht in het
effect van een aantal behandelingen van
oppervlaktewater op de ontwikkelde
kwaliteitsparameters.
De volgende processen zijn in het onderzoek betrokken:
- duininfiltratie gevolgd door een fysischchemische zuivering
- coagulatie/snelfiltratie
- ozonisatie
- koolfiltratie
- nachloring
Bij deze presentatie moet men ervan
bewust zijn dat dit een oriënterend onderzoek betreft, en dat deze resultaten nog
nader bevestigd moeten worden in meer
proces-gericht onderzoek. Om deze reden
zijn de lokaties van de zuiveringsprocessen
die hier als voorbeeld worden besproken
met een code aangegeven.
Isolatie en monsterbehandeling
Isolatie
Het gaschromatografisch/massaspectrometrisch onderzoek, de somparameterbepalingen en de Amestest kunnen niet direct
in het water worden uitgevoerd, omdat de
concentratie van de organische stoffen in
water in het algemeen te laag is. Het is
dan ook noodzakelijk dat de organische
stoffen eerst uit het water geïsoleerd en
geconcentreerd worden.
Een isolatie- en opwerkingstechniek is ontwikkeld die voldoet aan de in de inleiding
gestelde voorwaarden dat chemische en
biologische metingen in hetzelfde monster
kunnen worden uitgevoerd.
De isolatie vindt plaats door middel van
adsorptie aan twee verschillende harstypen. Vluchtige organische verbindingen
worden door beluchting uit het water
gedreven en aan het hars TENAX geadsorbeerd. De matig-vluchtigen en nietvluchtigen worden met behulp van het
macroreticulaire hars XAD-4 geïsoleerd.
De isolatie met behulp van XAD kan in
principe achtereenvolgens bij respectievelijk
pH 7, pH 2 en pH 9 plaatsvinden, teneinde
naast de organische stoffen die bij pH 7
ongedissocieerd zijn, ook de organische
zuren en de organische basen te isoleren.
XAD-hars heeft namelijk de eigenschap
niet gedissocieerde stoffen via het lipofiele
molecuuldeel te adsorberen. Organische
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de geïsoleerde polaire verbindingen daaraan geadsorbeerd zouden worden [15].
Daarom worden de eluaten gedroogd door
middel van azeotropische destillatie.
Hierbij wordt eerst het water verwijderd
en vervolgens de cyclohexaan, zodat het
geïsoleerde materiaal zich uiteindelijk in
ethanol bevindt. Tenslotte wordt ingedampt tot het gewenste volume. In het
aldus verkregen geconcentreerde eluaat
kunnen zowel het gaschromatografisch/
massaspectrometrisch onderzoek en de
somparameterbepalingen als de Amestest
worden uitgevoerd.
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/1/6. 7 - Principe XAD-isolatie.

Stoffen in gedissocieerde toestand worden
niet geadsorbeerd. Door de pH achtereenvolgens op 7, 2 en 9 in te stellen worden
respectievelijk niet gedissocieerde neutrale
(lipofiele), zure en basische (matig hydrofiele) verbindingen geadsorbeerd.
Deze drie adsorptiestappen kunnen met
een door het KIWA ontwikkeld apparaat
in een procedure worden uitgevoerd (afb. 1).
In de met Rashig-ringen gevulde kolom K
treedt ontgassing op van het te onderzoeken water. De vluchtige verbindingen
worden aan de TENAX-kolom geadsorbeerd. Vervolgens passeert het water een
aantal XAD-kolommen, waarbij het water
na de eerste kolom op pH 2 wordt gebracht. De isolatie bij pH 9 wordt momenteel nog ontwikkeld.
Het water stroomt met een snelheid van
1 bedvolume per minuut door de kolommen. Voor het verkrijgen van voldoende
isolaat voor één volledig onderzoek van
drinkwater is maximaal 300 1 water nodig,
ledere kolom bevat in dat geval 300 ml
hars. Afb. 2 toont het apparaat in werking.
Elutie en opwerking
Door verhitting van de TENAX-kolom in
een gasstroom kunnen de vluchtige ver-

bindingen gedesorbeerd worden en aan
verder onderzoek worden onderworpen.
De TENAX-fracties zijn niet in het Amestestonderzoek betrokken.
De XAD-kolommen worden achtereenvolgens met ethanol en een mengsel van
ethanol en cyclohexaan uitgewassen. Hierdoor wordt een optimale elutie bereikt van
zowel polaire als apolaire verbindingen [15].
Aan de harskolom kunnen sporevormende
bacteriën zich als sporen hechten. Bij de
uitvoering van de Amestest zullen deze
sporen storend werken. Om deze sporen
te verwijderen wordt het eluaat gefiltreerd
over een 0,2 /xm teflonfilter. Filtreren van
het watermonster isniet aan te bevelen
omdat dan verlies optreedt van aan
zwevend materiaal gebonden organische
stoffen.
Om biologische of chemische metingen
mogelijk te maken moet het verkregen
eluaat door indampen verder geconcentreerd worden. Hierbij moet het ook
gedroogd worden omdat de aanwezigheid
van water zowel bij de indampingsprocedure als bij GC-MS-analyses ongewenst is.
Voor de droging is het gebruik van
adsorptiemiddelen als siliciumoxide of
natriumsulfaat vermeden, aangezien ook

Gaschromatografisch! massaspectrometrisch
onderzoek
De resultaten van het gaschromatografisch/
massaspectrometrisch (GS/MS) onderzoek,
welke in dit artikel worden vermeld betreffen de bepaling van een groot aantal
individuele componenten, het trihalomethaangehalte en het organochloorgehalte
(OC1. GC/MS). Het OCl(GC/MS)-gehalte
is berekend door sommatie van het in de
individuele verbindingen aanwezige chloor.
Somparameters
De somparameters ON, OS en OP zijn
gemeten in het geconcentreerde ethanoleluaat[9, 10,11].
De OCl-bepaling in het pH2-eluaat was
niet mogelijk door de aanwezigheid van
resten van het gedoseerde zoutzuur. Er is
dan ook volstaan met OC1(GC/MS) en
het adsorbeerbaar organisch chloor (AOC1)
[16]. Inmiddels is de methodiek zodanig
aangepast dat geen hinder meer ondervonden wordt van het anorganisch materiaal (o.a. HCl) bij de somparameterbepalingen.

Amestest
Achtergronden
Het genotoxicologisch deel van het onderzoek wordt uitgevoerd met de Salmonella/
microsomale mutageniteitstest ofwel Amestest [13]. Ames en medewerkers hebben een
serie Salmonellastammen ontwikkeld die
extra gevoelig zijn voor genotoxische verbindingen. De bacteriën van deze stammen
hebben onder andere een celwand die
grotere moleculen niet of nauwelijks
tegenhoudt, en missen een systeem dat
schade aan het DNA kan herstellen.
Tevens kunnen deze stammen niet groeien
zonder het aminozuur histidine, omdat het
vermogen om dit zelf te synthetiseren niet
aanwezig is. Het onderzoek is uitgevoerd
met twee stammen waarvan het vermogen
om histidine te synthetiseren hersteld kan
worden ofwel via een frameshift mutatie
(TA 98) ofwel via een basenpaar sub-
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enzymsystemen van zoogdieren mutagene
stoffen onschadelijk maken (metabole inactivatie), of andere verbindingen, de zogenaamde promutagenen omzetten in
mutagene stoffen (metabole activatie). Deze
stofwisselingsprocessen worden in de
Amestest nagebootst door een enzympreparaat van rattenlevers, de S 9-mix,
toe te voegen aan de voedingsbodem van
de bacteriën.

Afb. 2 -

XAD-isolatie-apparaat.

stitutie mutatie (TA 100) [13]. Dit betekent
dat met beide stammen in principe verschillende soorten genotoxische stoffen
waargenomen worden.
Het DNA is structureel identiek in bacteriën en zoogdieren. Er bestaat echter een
groot aantal verschillen tussen beide soorten organismen zodat een eenduidige
relatie tussen de Amestest-resultaten en de
gevolgen voor de mens vooralsnog niet
gelegd kan worden. Deze verschillen
bestaan onder andere ten aanzien van het
opnamemechanisme van lichaamsvreemde
stoffen (maag- of darmwandpassage, celwand), de DNA-schadeherstelsystemen of
de immuunsystemen die gemuteerde cellen
kunnen verwijderen. Tevens kunnen lever-

Uitvoering
De Amestest wordt ingezet door 108 cellen,
het monster in de gewenste concentratie
en eventueel de S9-mix toe te voegen aan
3 ml topagar. Deze topagar wordt uitgegoten over de in een petrischaal aanwezige bodemagar. Het geheel wordt
daarna gedurende 3 dagen geïncubeerd bij
37 °C. Aan de topagar is een geringe
hoeveelheid histidine toegevoegd zodat alle
cellen enkele malen kunnen delen. Tijdens
deze delingen kunnen mutagene stoffen
reageren met het DNA. Als een mutatie
plaatsvindt waarbij het vermogen om
histidine te synthetiseren terugkeert, dan
zal de desbetreffende cel in drie dagen
uitgroeien tot een zichtbare kolonie. Door
deze zogenaamde revertantkolonies te
tellen krijgt men een indruk van het aantal
mutaties dat is opgetreden in het histidinegen (afb. 3). Als er geen genotoxische stof
aan de voedingsbodem is toegevoegd, dan
zal er toch een aantal spontane revertanten
optreden (afb. 3). Dit aantal spontane
revertanten is een specifiek kenmerk van
elke stam.
Bij TA 98 varieert het aantal spontane
revertanten tussen circa 15 en 50 revertanten per petrischaal, en bij TA 100 tussen
circa 90 en 160.
Een verbinding wordt als mutageen gekenmerkt in de Amestest als
1. er sprake is van een dosis-effect relatie

Afb. 3 - Revertantcolonies
van Salmonella typhimurium op een voedingsbodem:
links een petrischaal met spontane revertanten (TA 100) en rechts een petrischaal met een mutagene
verbinding.
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Afb. 4 - Aantal revertanten per liter in de
Amestest met stam TA 98 voor en na 'duininfiltratie' (locatie A). De spontane
revertanten
(24 zonder S 9 en 44 met S 9) zijn hiervan
afgetrokken.

(toenemend aantal revertanten bij een toenemende concentratie van de stof);
2. de dosis-effect relatie uitstijgt boven
een grens die gerelateerd is aan het aantal
spontane revertanten. In de praktijk komt
dit overeen met een toename van 30 -40
revertanten per plaat bij TA 98 en van
80 -90 revertanten per plaat in TA 100.
Enkele interpretatiemogelijkheden
Door de combinatie van de testen zonder
en met S9 mix kan men een onderscheid
maken tussen drie categorieën van mutagene responsen in de Amestest, namelijk:
— de directe mutagene respons: S9 mix
heeft geen enkele invloed op de hoogte
van de mutagene respons;
— de inactiveerbare mutagene respons:
een directe mutagene respons die met S9
mix lager is; het staat niet vast of de
enzymen van de S9 hierbij een rol spelen;
— de promutagene respons: het mutagene
effect wordt pas waargenomen na behandeling met S9 mix.
Deze indeling geeft een kwalitatief beeld
van het monster. Een semi kwantitatieve
benadering van deze gegevens is slechts
in zeer beperkte mate mogelijk, omdat de
effecten van de promutagenen en de inactiveerbare mutagenen elkaar kunnen
maskeren. Door deze indeling te combineren met de stameigenschappen en de
fysisch-chemische eigenschappen van het
monster (pH 7 of pH 2 fractie van de
XAD-isolatie) is het mogelijk om een
globaal inzicht te krijgen in aanwezigheid
van genotoxische stoffen in water.
Invloed van de waterbehandeling op
toxicologische en chemische parameters
De resultaten van metingen met de toxicologische en analytisch-chemische me-
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Afb. 5 - Somparameters voor en na 'duininfiltratie' (locatie A).

thoden in XAD-monsters voor en na een
aantal behandelingsprocessen worden hieronder gepresenteerd en in het kort bediscussieerd.
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Duininfiltratie gevolgd door een fysischchemische behandeling
Monstername op locatie A:
- influent:
oppervlaktewater na coagulatie, sedimentatie (Fe(III) en NaOH) en snelfiltratie;

pH7

D
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- influent: oppervlaktewater;
voor
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- behandeling: coagulatie (Fe(TII) en
NaOH), sedimentatie en snelfiltratie.

na

Afb. 6 - Aantal revertanten per 2 liter equivalenten
in de Amestest met stam TA 98 voor en na
coagulatiejsedimentatieIsnelfiltratie (locatie B). De
spontane revertanten (24 zonder S 9 en 44 met
S 9) zijn hiervan afgetrokken.

In de Amestest met stam TA 98 was de
respons na de infiltratie en de daaropvolgende behandeling lager dan ervoor
(afb. 4). Dit geldt zowel voor directe als
promutagene stoffen in de neutrale en
zure fractie.
Er trad een verandering op in de verhouding tussen de mutagene respons van
de neutrale en zure fractie: vóór duininfiltratie was de mutagene respons in de
neutrale fractie hoger dan in de zure
Afb. 7 - Aantal revertanten per 2 liter equivalenten
in de Amestest met stam TA 98 voor en na pH
correctieIozonisatie (locatie C). De spontane
revertanten (21 zonder S 9 en 35 met S 9) zijn
hiervan afgetrokken.
"OZONISATIE"

fractie. Na duinpassage en behandeling was
de respons in de zure fractie gelijk of
hoger dan in de neutrale fractie.
Eenzelfde trend werd waargenomen ten
aanzien van de somparameters (afb. 5).
In het influent zijn met G C / M S aromatische aminen, pyridines, indolen, butylfosfaat, gechloreerde verbindingen zoals
ethers, aromaten, pyridines en fenolen
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Bij deze monstername werd geen gelijktijdig chemisch-analytisch onderzoek uitgevoerd.
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In de XAD-fractie geïsoleerd bij pH 7 was
de respons van de directe mutagenen met
TA 98 hoger in het effluent dan in het
influent (afb. 6). Deze verhoging zou
mogelijk in verband kunnen staan met een
wijziging van het adsorptie evenwicht van
de lipofiele organische verbindingen aan
het XAD-hars als gevolg van de verwijdering van de zwevende stoffen (zie
discussie).

Somparameters voor en na pH correctie/ozonisatie (locatie C).

Afb.
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Bij dit proces lijkt de afname van het
mutagene effect in de lipofiele (pH-7)fractie groter dan in de matig hydrofiele
(pH-2)-fractie. In het effluent blijkt een
groot aantal laagmoleculaire verbindingen
niet aantoonbaar. Dit laatste zou erop
kunnen wijzen dat het waargenomen mutagene effect met stam TA 98 in het effluent
mogelijk door hoogmoleculaire verbindingen (moleculair gewicht tussen 350 en
3500) wordt veroorzaakt. Hoogmoleculaire
matig hydrofiele verbindingen zouden in
mindere mate door de combinatie van
duininfiltratie en fysisch-chemische zuivering worden verwijderd dan meer lipofiele
stoffen.
Coagulatie Isnel filtratie
Monstername op locatie B:

,1

- behandeling:
duinpassage, gevolgd door beluchting, pHcorrectie en snelfiltratie.

300-,

m

aangetoond (neutrale fractie) alsmede
chloorfenoxypropionzuren (zure fractie).
In het effluent waren deze verbindingen
niet aantoonbaar. Het grootste deel van
de organostikstof, organozwavel en organofosfor verbindingen blijkt een hoog moleculair gewicht te hebben, terwijl deze
verbindingen in het effluent nog duidelijk
aanwezig zijn (neutrale en zure fractie).
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/l/ft. 9 - Aantal revertanten per 3 liter equivalenten
in de Amestest met stam TA 100 voor en na
ozonisatieIlangzame zandfiltratie (locatie A). De
spontane revertanten (122 zonder en met S 9)
zijn hiervan afgetrokken.

Ozonisatie
Het onderzoek is uitgevoerd op twee
locaties. Het volgende watertype werd
onderzocht op locatie C:

waren deze verbindingen niet of nauwelijks
aantoonbaar. Een klein deel van het gemeten organozwavel werd gevormd door
laagmoleculaire verbindingen die na
ozonisatie in veel lagere concentraties aangetoond zijn dan ervoor.
De fosforverbindingen waren voornamelijk
trialkylfosfaten, die na ozonisatie niet
meer aantoonbaar zijn.
De in het snelfiltraat aangetoonde gechloreerde verbindingen waren ethers, aromaten, nitro-aromaten, anilines, chinolines,
ethylfosfaat, en in de zure fractie dichloorfenoxy-azijnzuren en propionzuren. Na
ozonisatie werden deze verbindingen in
lagere concentraties aangetoond.
Het grootste deel van de organostikstof-,
organozwavel- en organofosforverbindingen
in het snelfiltraat en in het water na ozonisatie is hoogmoleculair materiaal zowel in
de neutrale als in de zure fractie.
Een aantal verbindingen zoals: oxaalzuur,
ftaalzuren, ethers en alcoholen, is na
ozonisatie in hogere concentraties aanwezig dan ervoor.

- influent:
oppervlaktewater na verblijf in een spaarbekken, breekpuntchloring, coagulatie/deelontharding (Fe(II), Wisprofloc 20, NaOH
en Ca(OH)o), opwaartse filtratie, snelfiltratie en pH-correctie (NaOH);
- behandeling:
ozonisatie (ca. 1,5 mg/l, contacttijd
20 min.).
De respons in de Amestest met TA 98,
was zowel voor de directe mutagenen als
voor de promutagenen na ozonisatie lager
dan na snelfiltratie (afb. 7). De respons van
inactiveerbare mutagenen, die alleen in de
zure fractie van het influent aanwezig
waren, bleef onveranderd. Ten aanzien
van de somparameters is eenzelfde trend
waarneembaar (afb. 8).
Met GS/MS werden in het water na snelfiltratie vooral nitro-aromaten, anilines
en oxindolen aangetoond. Na ozonisatie

Op locatie A werd het volgende watertype
onderzocht:
- influent:
oppervlaktewater na duinpassage, poederkooldosering, pH-correctie met NaOH en
snelfiltratie;
- behandeling:
ozonisatie (4mg/l, contacttijd 50 min.) en
langzame zandfiltratie.
Met stam TA 100 is gebleken dat de mutagene respons van de inactiveerbare mutagenen in de pH 2-fractie na ozonisatie/
langzame zandfiltratie in geringe mate
hoger was dan in het influent (afb. 9).
De organostikstof- en organozwavelgehaltes waren in het effluent lager dan in het
influent terwijl het organofosfor nauwelijks
verschilde en het organochloor (GC/MS)
duidelijk hoger was in het effluent (afb. 10).
De resultaten van het GC/MS-onderzoek
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Afb. 11- Aantal revertanten per 3 liter equivalenten in de Amestest met stam TA 98 voor en
na koolfiltratie (locatie D). De spontane revertanten (28 zonder en met S 9) zijn hiervan
afgetrokken.

kwamen in grote lijnen overeen met de
resultaten van het onderzoek op locatie C.
De waargenomen effecten van ozonisatie
ten aanzien van de respons in stam TA 98
wijzen erop dat directe en promutagenen
na ozonisatie in geringere mate aanwezig
zijn dan ervoor. Met stam TA 100 is een
geringe verhoging van de respons van inactiveerbare mutagenen na ozon waargenomen in de pH 2-fractie. Het is mogelijk
dat mutagene stoffen die na ozonisatie
aanwezig zijn effectiever door S-9 mix
worden geïnactiveerd.
Er is geen relatie met de resultaten van de
somparameter-bepalingen en gaschromatografisch onderzoek gevonden. Voortgezet
onderzoek is nodig om meer inzicht te
verkrijgen in de oorzaken van de waargenomen effecten.
Koolfiltratie
Monstername op locatie D:
- influent:
oppervlaktewater na verblijf in een spaarbekken, (transportchloring), coagulatie
(Fe(III)), sedimentatie, ozonisatie en snelfiltratie;
- behandeling:
koolfiltratie (contacttijd: 24 min.).

Afb. 10 - Somparameters voor en na ozonisatieIlangzame zandfiltratie (locatie A).

De monsters zijn genomen bij een looptijd
van de koolfilters die overeenkomt met
30.000 bedvolumina. Na koolfiltratie werd
geen mutagene respons met stam TA 98
waargenomen in de neutrale fractie bij de
geteste concentraties (afb. 11). Inactiveerbare mutagenen werden in beperkte mate
nog in de pH 2-fractie van het effluent
aangetoond. Hierbij moet echter worden
opgemerkt dat de mutagene respons van
het influent op verschillende monsternametijdstippen relatief laag was.
Gegevens betreffende somparameters en
gaschromatografisch massaspectrometrisch
onderzoek zijn niet beschikbaar.
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Afb. 12- Aantal revertanten per 2 liter equivalenten in de Amestest met stam TA 100 voor en
na chloring (locatie A). De spontane revertanten
(132zonder S 9 en 125met S 9) zijn hiervan
afgetrokken.

De waargenomen lage mutagene respons
met TA 98 zou een aanwijzing kunnen
zijn dat koolfiltratie een effectieve behandeling kan zijn, vooral met betrekking tot
de verwijdering van lipofiele mutagene
verbindingen. Deze veronderstelling zal
echter getoetst dienen te worden aan de
hand van uitvoeriger onderzoek, te meer
omdat de mutagene respons van het influent relatief laag was.
Nachloring
Het efect van de nachloring wordt geillustreerd aan de hand van onderzoek
op twee locaties.
Op locatie A werd het volgende watertype
onderzocht:
- influent:
oppervlaktewater na duininfiltratie, poederkooldosering, pH-correctie met NaOH,
snelfiltratie en langzame zandfiltratie;
- behandeling:
nachloring (0,15 -0,20 mg chloor na 20
min., verblijftijd: 24 uur).
Voor de chloring was het monster met
stam TA 100 niet mutageen (afb. 12). Na

de chloring was de respons in TA 100
duidelijk verhoogd. Dit geldt zowel voor
de neutrale als voor de zure fractie. Na
de chloring zijn alleen directe- en inactiveerbare mutagenen aangetoond op deze
locatie (afb. 12).
Wat betreft de somparameters valt het op
dat de OCI (GC/MS) afnam terwijl trihalomethanen (THM) en OAC1 toenamen
(afb. 13).
Hiernaast werden in het water voor de
chloring ftalaten, zuren, alcoholen, ethers
en ketonen aangetoond. Deze verbindingen
waren in de monsters na de chloring in
veel lagere concentraties aanwezig.
Zowel voor als na de chloring waren
alleen hoogmoleculaire organostikstof-,
organozwavel- en organofosforverbindingen
aangetoond (neutrale en zure fractie).

Afb. 14 - Aantal revertanten per 2 liter equivalenten in de Amestest met stam TA 100 na resp.
koolfiltratie en koolfiltratie /nachloring (locatie D).
De spontane revertanten (121 zonder S 9 en131
met S 9) zijn hiervan afgetrokken.

kunnen worden. Het is waarschijnlijk dat
er een relatie bestaat tussen de toename
van het mutageen effect in de Amestest
en de verhoging van het organochloorgehalte. Trihalomethanen dragen niet bij
aan het gemeten effect in de Amestest,
doordat deze vluchtig zijn en zodoende
niet met de XAD-methode geïsoleerd
worden. Zodoende is het aannemelijk dat
de verhoogde mutagene respons na
chloring moet worden gezocht onder de
gehalogeneerde organische verbindingen
met een hoog moleculair gewicht.
Op locatie D blijkt dit effect bij chloring
van het effluent van een koolfilter minder
duidelijk op te treden. Kennelijk waren de
stoffen die in deze situatie met chloor
kunnen reageren na de koolfiltratie in
geringe mate dan wel in het geheel niet
aanwezig. Het blijft echter de vraag of
deze precursors in dit geval ook vóór de
koolfiltratie aanwezig waren, zodat geen
uitspraak mogelijk is over de rol van de
koolfilters.

Op locatie D werd het volgende watertype
onderzocht:
- influent:
oppervlaktewater na verblijf in een spaarbekken, coagulatie (Fe(III)), sedimentatie,
ozonisatie, snelfiltratie en koolfiltratie;
- behandeling:
nachloring (0,6 mg/l, verblijftijd: 48 uur).
Uit afb. 14 blijkt dat de mutagene respons
met stam TA 100 na de chloring alleen
hoger is geworden in de pH 2-fractie van
het effluent. Deze respons wordt volledig
geïnactiveerd met S 9-mix.
Gegevens betreffende de bepaling van
somparameters en gaschromatografisch
onderzoek zijn niet beschikbaar.
Bij chloring van fysisch-chemisch-biologisch gezuiverd oppervlaktewater is op
locatie A geconstateerd dat de respons in
stam TA 100 toeneemt. Tevens blijkt het
AOCl-getal sterk verhoogd te worden. Dit
AOCl-getal is deels opgebouwd uit trihalomethanen en deels uit gechloreerde verbindingen met een hoogmoleculair gewicht
(350-3500) die niet met G C / M S bepaald

Algemene discussie en conclusies
— De beschreven resultaten zijn verkregen
bij experimenten, die deels waren opgezet

Afb.13 - Somparameters voor en na Chloring (locatie A).
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om de verschillende analysemethodieken in
praktijkmonsters te onderzoeken, deels om
biologische en chemische parameters te
meten in bedrijfssituaties. De onderzochte
zuiveringssystemen zijn vaak een combinatie van biologische, fysische en chemische
processen. In een aantal gevallen is het
niet mogelijk aan te geven welk specifiek
procesonderdeel bepaalde veranderingen in
de analyseresultaten heeft veroorzaakt. De
nodige voorzichtigheid is dan ook geboden
bij de interpretatie van de meetresultaten.
Daarbij is het de vraag in hoeverre deze
resultaten als algemeen geldend zijn te
beschouwen. Verder dient men zich te
realiseren dat de metingen verricht worden
nadat een sterke concentrering heeft plaatsgevonden en dat de geïsoleerde verbindingen zich in een organisch oplosmiddel
bevinden.

vergelijkbare processen werd bij herhaling
een soortgelijke verhoging waargenomen
van somparameters en gehaltes van individuele componenten [17].Ook bij vissen
die aan Lekwater voor en na coagulatie,
sedimentatie en snelfiltratie waren blootgesteld bleken de concentraties van een
viertal organochloorverbindingen in het vet
na het proces met 20 tot 40 % verhoogd
te zijn. Mogelijk zijn bepaalde verbindingen
in het ongefiltreerde water in een andere
vorm aanwezig, (colloïdale binding of
adsorptie aan zwevend materiaal) waardoor ze na filtratie beter door het organisme of het XAD-hars worden opgenomen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit verschijnsel consequent optreedt, of dat eventueel chemicaliën, die
bij het proces gebruikt worden, mogelijk
bijdragen in het gemeten effect.

— Bij de interpretatie van de meetgegevens
dient voortdurend rekening gehouden te
worden met de beperkingen van de analysemethoden en de nog niet vastgestelde
betekenis van de Amestestresultaten voor
de kwaliteitsbeoordeling van het water ten
aanzien van de consument.
De rendementen van de toegepaste isolatietechniek met XAD worden mede bepaald
door de aard en samenstelling van het
watermonster. Een vergelijking van de
analyseresultaten bijvoorbeeld voor en na
coagulatie/snelfiltratie wijst op een
mogelijke verandering in het isolatierendement.

— Na chloring is een toename waargenomen van de respons in de Amestest,
van het trihalomethaangehalte en van de
hoeveelheid hoogmoleculaire chloorverbindingen (moleculair gewicht > 350). De
concentraties van de matig vluchtige organochloorverbindingen waren na dit proces
echter niet verhoogd. Omdat de trihalomethanen niet in de XAD-monsters met de
Amestest zijn onderzocht bestaat er mogelijk
een verband tussen de mutagene respons en
het gehalte van de niet-vluchtige ( = hoogmoleculaire) organochloorverbindingen.
De samenstelling van het water vóór de
chloring is mede bepalend voor de hoeveelheid en aard van de chloringsprodukten en dus wellicht ook voor de omvang
van de mutagene respons in de Amestest.

— Dit onderzoek geeft geen enkele informatie over de hydrofiele verbindingen die
in het geheel niet aan XAD worden geadsorbeerd.
De zwakhydrofiele stoffen vertonen een
geringere afname gedurende de verschillende zuiveringsprocessen dan de lipofiele
verbindingen. Het lijkt dan ook niet onmogelijk dat de meer hydrofiele stoffen
nog in sterkere mate de zuiveringsprocessen
zullen kunnen passeren. Aan deze groep
verbindingen zal de nodige aandacht
worden besteed.
— Ondanks deze restricties is in de beschreven onderzoeken een aantal trends
waar te nemen. Zo is er een afname geconstateerd van de mutagene respons van
de lipofiele verbindingen in de volgende
processen: duininfiltratie in combinatie met
fysisch-chemische behandelingen, ozonisatie
en koolfiltratie. In deze processen werd
eveneens een afname van de mutagene
respons in de Amestest waargenomen voor
de zwakhydrofiele verbindingen, zij het
in mindere mate.
— Bij coagulatie/snelfiltratie werd een
toename waargenomen van de mutagene
respons, vooral in de lipofiele fractie. Bij

— De hoogmoleculaire verbindingen (m.g.
350-3500) vormen een vooralsnog moeilijk
te definiëren groep van verbindingen. Bij
meer gecompliceerde processen zoals duininfiltratie gecombineerd met andere processen, is het moeilijk conclusies te verbinden aan de aanwezigheid van hoogmoleculair materiaal in het effluent. Wel
is enige malen een mogelijk verband geconstateerd tussen de gemeten mutagene
respons en de aanwezigheid van hoogmoleculaire verbindingen, met name bij de
meer hydrofiele fracties. Het feit dat deze
verbindingen in het effluent van een
proces voorkomen kan er op wijzen dat
dat proces weinig effectief is ten aanzien
van de verwijdering van deze stoffen.
Het is echter mogelijk dat gelijktijdig met
een verwijdering van hoogmoleculaire
stoffen uit het influent ook een andere
groep hoogmoleculaire (al dan niet mutagene) verbindingen tijdens het proces
wordt gevormd.
De beschikbare analysetechnieken bieden
nog geen mogelijkheid meer inzicht te
verkrijgen in deze verbindingen.

— De beschreven resultaten zijn redelijk
verklaarbaar uit de verschillende processen,
zodat de verleiding ontstaat om deze conclusies als algemeen geldend te beschouwen.
Er zal evenwel nog veel onderzoek uitgevoerd moeten worden in verschillende
watertypes aleer definitieve uitspraken
gedaan kunnen worden over het verband
tussen de verschillende zuiveringsprocessen,
de gemeten biologische en chemische parameters en de betekenis daarvan voor de
waterkwaliteitsbeoordeling.
Dankzij de vele raakvlakken die bestaan
tussen de zuiveringstechnieken en de isolatiemethodieken ten behoeve van het
biologisch en chemisch onderzoek is een
vérgaande integratie van het technologisch,
biologisch en chemisch onderzoek mogelijk
en ook zeer gewenst. Onderdelen van
zuiveringsprocessen moeten op zichzelf
bestudeerd worden. Door verandering van
procesomstandigheden zoals verblijftijden,
contacttijden, doseringen, soorten chemicaliën, enz., kan dan nauwkeurig de
invloed daarvan bepaald worden op de
verschillende biologische en chemische
parameters in verschillende watertypen.
Pas daarna kunnen meer wetenschappelijk
onderbouwde uitspraken gedaan worden
over de betekenis van de Amestestresultaten ten aanzien van de beoordeling van
de onderzochte zuiveringsprocessen.
— Op dit ogenblik kan gesteld worden dat
het aanbeveling verdient om een zuiveringsproces op zodanige wijze aan te passen
dat de gemeten mutagene respons in de
Amestest kan worden verlaagd, indien dit
zonder ingrijpende wijzigingen kan plaatsvinden en andere zuiveringsfuncties daar
niet door worden gestoord. Dit geldt met
name voor die processen waarbij chloring
wordt toegepast.
— Ten aanzien van de verschillende
analysemethodieken geldt dat vooral de
meer hydrofiele en hoogmoleculaire verbindingen aandacht vragen. Ook de reproduceerbaarheid en de vertaalbaarheid van
de Amestest, onder andere in relatie tot
aanvullend mutageniteitsonderzoek met
hogere organismen, zal nader uitgewerkt
moeten worden.

Verantwoording
De resultaten van het onderzoek zijn verkregen in het kader van het VEWINspeurwerkprogramma, alsmede in opdracht
en in samenwerking met een aantal waterleidingbedrijven.
Dank is verschuldigd aan J. van Beveren
en A. Brandt voor de uitvoering van de
isolatie en opwerking en aan J. P. Oranje
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Bij stopzetten van de dosering, de zogenaamde nulproef, zijn onaanvaardbaar
hoge fosfaatconcentraties in het inlaatwater
te verwachten. Ook chlorofyl-a bereikt bij
stopzetten van de dosering ongewenst hoge
niveaus. De grote algenbiomassa zorgt in
dat geval in het groeiseizoen echter wel
voor een aanzienlijke reductie van het
orthofosfaatniveau; bij stopzetten van de
installatie gaat de biologie via fosfaatopname door de algen naast de hydrologie
weer een rol van betekenis spelen in de
orthofosfaatbalans.
Op grond van de modelresultaten is door
de Duinwaterleiding besloten vooralsnog
de nulproef niet uit te voeren vanwege de
te verwachten bedrijfsrisico's. Wel is besloten tot voorlopige halvering van de
ijzerdosering om het inzicht in het verband
tussen hoeveelheid gedoseerd ijzer en de
reductie van fosfaat te verhogen. Bovendien is uit de modelresultaten gebleken dat
het begrip verblijftijd zich niet goed leent
voor toepassing op het Andelse Bekken.
Hierdoor is een Vollenweider-aanpak voor
het voorspellen van chlorofyl-a niveaus niet
goed mogelijk.
Het eutrofiëringsmodel voor de Andelse
Maas is nu operationeel.
Het is gebruikt voor het beantwoorden van
eerste vragen rond de invloed van het
defosfateren. Het model zal verder toegepast worden voor:

2. Bierman, V. J. Mathematical Model of the
Selective Enhancement of Blue-Green Algae by
Nutrient Enrichment. F r o m : Modeling Biochemical
Processes in Aquatic Ecosystems. R. P. Canale
(ed.), A n n H a r b o u r Science, 1976.
3. 'Fosfaten in hel Nederlandse
oppervlaktewater'. Rapport van de 'stuurgroep Fosfaten'.
Redactie H. L. Golterman, 1976, Sigmachemie.

5. Duinwaterleiding van 's-Gravenhage. Proefdosering van ijzer-fI-sulfaat in het Andelse
Bekken
(april '76 — september '78). Werkgroep Algenpreventie, I e interimrapport, november 1978.

2. Prein, A. E.. Thie, G. M., Alink, G. M., Poels,
C. L. M . and Koeman, J. H . (1978). Cytogenetic
changes in fish exposed to water of the river
Rhine. Sei. Tot. Environ, 9, 2 8 7 - 2 9 1 .

6. Duinwaterleiding van 's-Gravenhage. Grafieken
behorende bil rapport betreffende
proefdosering
van ijzer-II-sulfaat in het Andelse Bekken (april
1976 - september 1978). Werkgroep Algenpreventie, Ie interimrapport, november 1978.

3. Alink, G. M., Frederix-Wolters, E. M . H.,
Gaag, M . A. van der, Kerkhoff, J. F. J. van de
and Poels, C. L. M . (1980). Induction of sisterchromatic exchanges in fish exposed to Rhine
water. Mutat. Res. 78, 369- 374.

7. Waterloopkundig Laboratorium. Onderzoek
stromingssituatie Andelse Maas. Verslag wiskundig
onderzoek W 351, november 1978.

4. Poels, C. L. M . (1981). Untersuchungen
nach
den Mutagenen Eigenschaften des Rheinwassers,
8e I A W R Tagung.

8. Jansen, P. Ph., Bendegom, L. van, Vries, M . de
and Zanen, A. (eds.). Principles of River Engineering. T h e non-tidal alluvial river, Pitman,
London, San Francisco, Melbourne, 1979.

5. Kool. H. J., Kreijl, C. F . van, Kranen, H. J.
van and Greef, E. de (1981). The use of XADresins for the detection of mutagenic activity in
water. Chemosphere 10, 85, 89.

9. Piket, R. J. Een oriënterend onderzoek naar
de potentiële groeimogelijkheden
van algen in
water in diverse stappen van de waterzuivering,
november 1979 (bedrijfsrapport D W L ) .

6. Hoof, F . van and Verheyden, J. (1981).
Mutagenic activity in the river Meuse in Belgium.
Sei. Tot. Environm. 20, 1 5 - 2 2 .

10. Puffelen, J. van, Balm, O. en Buyinck, P. L.
De invloed van de grootte van de ijzerdosering
op de fosfaatverlaging van Maaswater. Duinwaterleiding van 's-Gravenhage, intern rapport,
mei 1980.
11. Ontwikkeling van grenswaarden voor doorzicht, chlorofyl, fosfaat en stikstof. Coördinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren C U W V O , werkgroep V I , november
1980.

. Het simuleren van droge en natte jaren.

• •

• Het begeleiden van het lopende limnologische onderzoek, o.a. onderzoek naar de
rol van een derde algengroep en van het
zoöplankton.
• Onderzoek of defosfatering nodig blijft
bij een gesaneerde Maas.
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