Een simpele toxiciteitstest met nitrificerende bacteriën

Samenvatting
Doel en werkwijze van nitrificatieremmingstesten worden beschreven.
Een nieuwe methode berustend op het
gebruik van geïmmobiliseerde nitrificerende
bacteriën in een pH-indicatoren bevattende
agargel wordt gepresenteerd.
Van veertig stoffen wordt de grensconcentratie voor nitrificatieremming gegeven.
Inleiding
Nitrificatie in verband met de
verontreiniging van oppervlaktewater
Het natuurlijke nitrificatieproces speelt een
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Nitrosomonas en Nitrobacter. De eerste
levert als tussenprodukt nitriet dat een
substraat is voor de tweede.
Deze bacteriën zijn strikt chemo-autotroof,
hetgeen betekent dat ze geen gebruik
kunnen maken van organische stoffen als
voedsel. Als koolstofbron wordt CO;>
gebruikt.
Het energetisch rendement voor dit type
groei is zeer gering. De nitrificerende
bacteriën groeien daarom relatief langzaam
en met geringe opbrengst.
Uitgaande van de formules:
dX
ß= — / X
dt
dX
dS
dt
dt
is de specifieke omzettingssnelheid
-dS

ß
/X = —
dt
Y
Hierin zijn:
belangrijke rol bij de verontreiniging van
oppervlaktewater met stikstofverbindingen.
Stikstof komt op twee manieren als zout
in het oppervlaktewater terecht, nl.:
1. als ammonium en/of nitraat via afvalwater,
2. als uitgespoeld nitraat uit bemeste
landbouwgrond.

X = biomassaconcentratie (kg droogrest/m ;i )
S = substraatconcentratie (kg stikstof /m 3 )

Nitrificerende bacteriën
Biologische nitrificatie is een proces dat
alleen door een beperkt aantal specifieke
bacteriesoorten volbracht kan worden. Deze
worden over het algemeen aangeduid met

In de landbouw betekent deze relatieve
gevoeligheid juist een perspectief om de
uitspoeling van stikstof tegen te gaan door
.toedienen van specifieke remstoffen.

/a = specifieke groeisnelheid per dag
Y = opbrengstfactor (yield) = slibaangroei betrokken op verwijderde ammonium
stikstof
-dS

De lozing van ammoniumstikstof in het
oppervlaktewater en de daarop volgende
biologische oxydatie tot nitraat draagt in
aanzienlijke mate bij tot het totale zuurstofbindend vermogen van een afvalwater.
Voor ongezuiverd huishoudelijk afvalwater
is dit ca. 25 -45 %. Daarnaast is ammonium, afhankelijk van de pH, reeds bij ca.
0,6 mg/l toxisch voor vissen en andere
waterdieren. Tenslotte vormen zowel
ammonium- als nitraatstikstof een niet te
verwaarlozen factor bij de eutrofiëring van
het oppervlaktewater.
Door een uitbreiding van de beluchtingscapaciteit is het biologische nitrificatieproces toe te passen in een normale biologische afvalwaterzuivering, zodat de
verontreiniging met stikstofverbindingen
in belangrijke mate kan worden teruggedrongen.
In de landbouw is juist een remming van
de nitrificatie in de grond gewenst om de
uitspoeling van nitraatstikstof te voorkomen.

afvalwater ontstaat dan een gemengd slib,
waarin ca. 3 % van de bacteriën door
nitrificanten wordt gevormd.
In een landbouwgrond met ca. 20 %
organische stof bevinden zich eveneens
nitrificerende bacteriën. Op grond van de
omzettingscapaciteit [lit. 5, 14] bestaat 1
tot 10 % van de organische stof uit nitrificerende bacteriën. Dit is ruim genoeg
om te zorgen dat de bovenste 5cm grond
in staat is een stikstofgift van 200 kg/ha/j
volledig te nitrificeren.
Naast de typische groei is een andere
merkwaardige eigenschap van de nitrificerende bacteriën hun relatief grotere gevoeligheid voor remmende stoffen [lit. 5,
6, 7, 11]. Fenolen, alkylamines, thio-ethers
en thio-ureum-derivaten zijn vaak reeds
100 % remmend bij minder dan 10 mg/lBij de zuivering van industrieel afvalwater
in een nitrificerende installatie ontstaat
daardoor een kans op verstoring van het
nitrificatieproces. Gecombineerd met de
trage groei betekent dit ook een langzaam
herstel.

= omzettingssnelheid van het substraat
dt
Gemiddelde waarden voor beide soorten
samen bij 20 °C zijn:
/«ma, = 0 , 2 / d a g en Y =

kg droogrest slibaangroei
0,16

kg omgezette stikstof
zodat de maximale omzettingscapaciteit
volgt uit:
= 1,25 kg N/kg slib.d. [lit. 10, 15]
Deze omzettingscapaciteit is ca. 10 maal
zo traag als die van andere bacteriesoorten
die op organische stof leven (heterotrofe
bacteriën).
Bij de biologische afvalwaterzuivering
wordt voor de verwijdering van organische
stoffen een sub-maximale groeisnelheid
toegepast van ca. 2 -0,5 kg organische
stof/kg slib droogrest/dag.
Voor het verkrijgen van nitrificerende
bacteriën in het slib moet de belasting
zelfs kleiner dan 0,5 kg org. stof/kg slib
droogrest/dag zijn.
Vanaf die situatie kan de groeisnelheid
van de nitrificanten die van de heterotrofe
bacteriën evenaren. Bij een huishoudelijk

De behoefte aan een nitrificatieremmingstest
Indien door een industrie bepaalde nieuWe
chemicaliën worden toegepast of geproduceerd is het in het algemeen nodig vooraf
de consequenties voor het milieu vast te
stellen. Om tot een risicobeoordeling te
komen moet men o.a. de biologische afbreekbaarheid en de toxiciteit vaststellen.
Behalve ten aanzien van vissen, watervlooien, algen en andere organismen is
het meten van de toxiciteit of het remme n(i
vermogen t.a.v. nitrificerende bacteriën va"
belang. Dit geldt speciaal als de stof
zonder al te veel verdunning op een
zuiveringsinstallatie geloosd zou wordenOok indien er bij een of andere zuivering
een verstoorde nitrificatie optreedt, zal
men als één van de mogelijke oorzaken
kunnen denken aan lozing van remmende
stoffen. Om dit te kunnen vaststellen is
niet alleen een gevoelige testmethode nod'e'
maar moeten met deze methode ook zeer
frequent monsters geanalyseerd kunnen
worden.
In bepaalde industrieën worden systematisch giftige stoffen in het afvalwater
geloosd, met name bij cyanide-bijtserijen.
pesticiden producerende bedrijven, petrochemische bedrijven en bij de produktie
van rubberversnellers.
Bij deze industrieën past men meestal een
ontgiftingsproces toe. Hierbij wordt door
precipitatie, oxydatie en adsorptie aan koo
het afvalwater geschikt gemaakt voor
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'ozing op een biologische zuivering. In deze
gevallen is een continue bewaking van de
0r
"tgiftingsinstallatie nodig. Een nitrificatiere
mmingstest kan hiervan een belangrijk
onderdeel uitmaken.
Bl
J het onderzoek naar nieuwe nitrificatierer
nrnende stoffen voor de landbouw en
b|
J het onderzoek naar neveneffecten van
be
strijdingsmiddelen is eveneens een nitrif|
catieremmingstest nodig.
^eet methoden voor nitrificatieremming
°°r het meten van nitrificatieremming
w
ordt meestal uitgegaan van een zuivejngsslib of een grond, waarvan bekend is
at er nitrificerende activiteit aanwezig is
1
"•5,6, 14].Door middel van ammonium* n nitraatanalyses wordt dan bepaald in
°everre een bepaalde toevoeging van
mrnonium wordt omgezet in nitraat bij
anwezigheid van verschillende concen•"atiesvan te onderzoeken stof.
°k kan men met een dergelijk gemengd
lb
een aantal respirometrische bepalingen
°en. Door toevoegen van een specifieke
er
nstof kan de respiratie van de nitrifinten worden onderscheiden van die der
^erotrofen [lit. 8, 12,13].
an deze voor de hand liggende methoden
e
ven een aantal principiële en praktische
zwaren. Door de grote hoeveelheid
hetie rotrofe bacteriën, die in het slib of in
dee grond zitten, kan de remmende stof
J e n s de meting getransformeerd worden,
aardoor is de meting niet nauwkeurig,
gevoelig, slecht reproduceerbaar en
°eilijk te interpreteren. De gevonden
aarden worden beïnvloed door een aantal
. rsc hillende processen die in elk slib en
grondmonster verschillend zullen zijn.
°°r een juiste interpretatie is het nodig
c
ht te hebben in de afzonderlijke prot s e n zoals toxiciteit, afbraak of transl a t i e , en de concentratie als functie
4/6.
kr

«anwater
doseerpompen
"H-regelaar
p
H-electrode
flo ^meters
'"c/i,

7. CO.t-ciünder
8. geconcentreerde
voedingsoplossing
9. beluchtingselement
10. beluchtinçsruiinte
11. beànkruimte
12. afvoer

TABEL I - Gegevens over de kweek van nitrificerend .slib.
Geconcentreerde voedingsoplossing:
per liter

50 g (NH.,).,SO., = 10 g N
46 g NaOH (100%)
30 mg KHoPO., }
78 mg K..HPO.,
\
41,4 mg P
119 mg Na. 2 HPO, I

Dosering van de voedingsoplossing:
per liter beluchtingsruimte
dosering verdunningswater

0,08 l/dag
1,3 l/dag

Belasting

"00 mg N/l per dag
14 mg P/l per dag

Luchtinvoer
CO-2-invoer
pH in slib
Temperatuur
Gemiddelde Oa-concentratie
Gemiddelde slibconcentratie

317 IA per dag )
0,75 vol <y(, CO-,
2,4 1/1 per dag \
8,2-8,6
20 °C
4 mg/l
ca. 1g droge stof/l, afgefiltreerd op een filter
met een poriëndiameter van 0,2 ß

Maximale omzettingscapaciteit in respirometer

1,4 - 1,7 kg N/kg slib per dag

Opwaartse stroming in bezinkruimte

0,1 m/uur

van lozing, mengpatroon en verdunning
[lit. 2,3,4].
Een ander bezwaar is dat deze methoden
tamelijk arbeidsintensief zijn. Per bepaling
bij één bepaalde concentratie zijn enkele
nitraat- en/of ammoniumanalyses nodig of
ca. vier respiratiemetingen.
Door verschillende onderzoekers is reeds
beschreven dat het mogelijk is een ophopingscultuur van nitrificerende bacteriën
te verkrijgen, waarin de heterotrofe bacteriën in de minderheid zijn [lit. 7, 10, 11].
Door gebruik te maken van een dergelijk
speciaal nitrificatieslib ontstaan er ook
weer eenvoudiger meetmogelijkheden.
Door de hoge omzettingscapaciteit ontstaat
er een relatief intensieve reactie met
ammonium die gepaard gaat met zuurstofverbruik en vorming van zuur. Omdat er
geen zuurstofverbruik optreedt door toevoeging van organische stoffen is een
respirometrische bepaling van de nitrificatieremming erg eenvoudig te realiseren
in een open respirometer [lit. 1].Een nadeel
van deze methode is echter dat men altijd
het specifieke slib vers bij de hand moet
hebben en hiervoor een speciale kweek
moet onderhouden. Ook is de methode
nog niet geschikt om snel grote aantallen
monsters te verwerken, tenzij men enkele
tientallen respirometers aanschaft. Om
deze bezwaren op te heffen is een zeer
sterk vereenvoudigde methode ontwikkeld.

lijk opgevoerd zonder dat organische
stoffen worden aangeboden.
De aangegroeide slibmassa wordt regelmatig afgevoerd, zodat het gehalte droge
stof op ca. 1g/l wordt gehandhaafd. Na
enige maanden ontstaat een stabiele situatie
met de kenmerken zoals genoemd in
Tabel I.
Het verkregen slib heeft een goede bezinkeigenschap en een hoge activiteit. De slibindex is meestal ca. 0,05 m ;! /kg. De slibvlokjes zijn klein en compact en het
effluent is helder. De gemiddelde slibgroei
is ca. 8- 15 %, betrokken op ammoniumstikstof, en de maximale omzettingscapaciteit is ca. 1,2 - 1,7 kg N/kg slib fdroogrest) per dag. Met natriumacetaat wordt
Afb. 3 - Tesiplaat.
1. petrischaal
2. deksel
3. agarlaag met nitrificerende bacteriën en
pH-indicatoren
4. gaatjes

Methode
Principe
Een ophopingscultuur van nitrificerend slib
wordt verkregen door middel van de opstelling voorgesteld in afb. 1.Gestart wordt
met een actiefslib uit een goed werkende,
laagbelaste zuiveringsinstallatie. De belasting met ammoniumsulfaat wordt geleide-

-•'" G

O

Ci'

O

o

©

o

O
O

G > ©
<£>©
G> G r

e

244

binnen 3 uur na toevoeging geen extra
zuurstofverbruik gemeten.
Dit nitrificerende slib wordt gesuspendeerd
in agar, waarna van het mengsel testplaten
worden gemaakt. De bacteriën worden in
de agar geïmmobiliseerd samen met een
aantal pH-indicatoren. In de agar worden
naderhand gaatjes gemaakt die ca. 50
microliter vloeistof kunnen bevatten
(afb. 2). De testplaten worden verpakt en
kunnen maanden worden bewaard zonder
in kwaliteit achteruit te gaan.
Voor de meting van de nitrificatieremming
worden de gaatjes gevuld met verdunningen
van de teststof in een waterige ureumoplossing (1 % m/m, pH 8,5).
Na enkele uren kan het resultaat afgelezen
worden als een kleuromslag. Ureum en
teststoffen diffunderen gedurende deze tijd
in de agar rondom de gaatjes en komen
daar in contact met de bacteriën. Ureum
wordt met een vrijwel constante snelheid
door het in de bacteriën aanwezige enzym
urease omgezet tot ammonium en koolzuur. Het ammonium wordt door Nitrosomonas omgezet tot nitriet, dat door
Nitrobacter omgezet wordt tot nitraat.
Zolang er geen nitrificatieremmende stoffen
in voldoende hoge concentratie aanwezig
zijn zal de nitrificatiecapaciteit veel groter
zijn dan de ammonificatiecapaciteit van de
urease. Per mol ureum worden 2 molen
salpeterzuur en één mol koolzuur gevormd.
Zuurstof diffundeert van boven naar beneden in de agarlaag en koolzuurgas ontwijkt
in omgekeerde richting. Het medium
wordt daardoor zuur, zodat de pH-indicatoren omslaan naar geel. Indien er wel
nitrificatieremming optreedt zal ter plaatse
het basische ammoniumcarbonaat opgehoopt worden, zodat de pH-indicatoren
paars worden.
(NHo)oCO -f 2H 2 0
(kleuromslag naar paars)

Dit mengsel wordt op pH 10,3 gebracht en
gekookt totdat alles goed is opgelost. Vervolgens wordt bij pH 7,0 gedurende 1uur
gestoomdestilleerd. Na afkoelen wordt het
in een gesloten fles in de koelkast
bewaard.

A. 1liter vers slib uit de cultuur wordt
d.m.v. bezinken of centrifugeren en afschenken ca. 6 maal gewassen met ged.
water, daarna opgenomen in 250 ml ged.
water en met een paar druppels NaOH
(1 mol/l) op pH 10,0 gebracht;
B. aan 675 ml ged. water worden 10 gram
agar, 1 gram TiO-j en 50 ml indicatoroplossing toegevoegd. Dit mengsel wordt
gedurende 1min. onder roeren gekookt en
dan onder roeren afgekoeld tot 40 °C.
Daarna wordt de suspensie met een paar
druppels NaOH (1 mol/l) op pH 10,3
gebracht en vervolgens wordt 25 ml
0,01 molair boraxbuffer met een pH van
10,3 toegevoegd.
In een gethermostatiseerd vat worden A
en B bij elkaar gevoegd en onder goed
roeren wordt de temperatuur op 38 °C
gehouden. Steriele plastic petrischaaltjes
( 0 9 cm) worden gevuld met 17,5 ml
mengsel, afgekoeld tot 4 °C en een nacht
in een koelkast geplaatst. Daarna worden
per plaat 10 gaatjes uitgeponst d.m.v. een
kurkboor ( 0 5 mm) en een vacuümpomp.
De platen worden per stuk verpakt in
plastic zakjes met ca. 2,5 gram natronkalk
(Na-jO + CaO) om CO2 te binden en
daarna dichtgesealed. De platen worden in
de koelkast bewaard.
Indicatoroplossing
In een liter ged. water worden opgelost:
600 mg fenolrood

Ureumoplossing
In 900 ml ged. water wordt 10gram ureun"
opgelost, waarna 50 ml indicatoroplossing
wordt toegevoegd. De oplossing wordt op
pH 8.5 gebracht en met ged. water aangevuld tot 1liter. De oplossing wordt in
een gesloten fles in de koelkast bewaard.
Resultaten
Kleuromslag met een standaardremstof
Een typisch testresultaat met een concentratiereeks van ethyleen-thio-ureum (ETLO
wordt getoond in afb. 3.Tussen 1,5 en
3 uur na de toevoeging van de ureumoplossing met verschillende hoeveelheden
ETU is goed waarneembaar dat een concentratie vanaf 1,25 mg ETU/1 remmend
•isvoor de nitrificerende bacteriën. Bij
hogere concentraties ontstaat een steeds
grotere paarse zone rondom het gaatje
doordat het deel van de concentratiegradiënt boven de 1,25 mg/l zich sterker uitbreidt. Bij een geringere hoeveelheid rernstof breidt deze zone zich niet verder uit,
terwijl de diffusie van ureum en ammonium wel verder doorzet. Daardoor treedt
er rondom een paarse zone een geelkleuring op.

Afb. 3.

• (NH.O2CO3
SCREENINGSTEST FOR

nitrosomonas
(NH-OaCOa + 4 O..

250 mg metacresolpurper
150 mg thymolblauw

De bereiding van de testplaten
Voor de bereiding van ca. 50 testplaten
wordt de volgende werkwijze toegepast:

I N H I B I T O R S OF

NITRIFICATION

>.

n

00

nitrobacter
2HNO:i + 3 H 2 0 + CO2T (kleuromslag
naar geel)
Voor de teststoffen ontstaat na enige tijd
een concentratiegradiënt rondom het gaatje,
die zich door diffusie concentratie-afhankelijk uitbreidt. Wanneer remstoffen aanwezig zijn wordt daardoor de paarse zone
rondom het gaatje groter naarmate de
concentratie van deze stoffen in het
monster groter is.
Het effect kan gerefereerd worden aan een
concentratiereeks met een standaardremstof, zodat de meting kwantitatief kan
worden.

Î0.0

10.0

ETU
1.S h

m9/l

ETU
3.0 h

mg/l
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ABEL II - Nitrificatieremming in agartest.

grensconcentratie (mg/l)
all

ylalcohol
a'lylisothiocyanaat
aniline
Ar
quad c/50
Ar
quad 2 HT
'-butanol
c
arbondisulfide
cn
loramine T (Haloform)
ch
loroform
°-cresol
^clohexaan
';2-dichloorethaan
difenyl
*methylformamide
^4-dinitrofenol
'•''-dioxaan
U
°decylamine
e
%Ieendiamine
^yleenthio-ureum
[ormaldehyde
k
almmcyanide
ethanol
met
hyleenchloride
^ e 'hylisothiocyanaat
niethylisothiuroniumsulfaat
, m ethylp yr jdine
'•"aftylamine
n
atriu m s u l f i d e
?"nitroaniline
«nol
°-fenyl fenol
Pyridine
' etr ahydrofuraan
«ramethyithiuramdisulfide
"!°aceetamide
h
'°-ureum
to
'ueen
"•jolueensulfonamide
P-tolueensulfonamide

1700
1,0
2
40
40
39400
17,5
600
25
2,5
40
125
20
9500
20
825
4
18
1,25
160
< 0,05
160
130
0,5
20
25
10
35
15
1
25
15
360
20
0,2
2
350
80
80

ev

°eligheid voor verschillende stoffen
oor een veertigtal stoffen is onderzocht
n
af welke concentratie de remming op
testplaten nog juist zichtbaar wordt.
. e ? e grensconcentraties staan weergegeven
' n Tabel II.
°udbaarheid van de testplaten
j 4 ° c is de houdbaarheid van de platen
er
drie maanden. Daarna kan de
r
ctlv
rs iteit geleidelijk aan geringer worden.
Platen zijn niet bestendig tegen bevrieS en worden onbruikbaar indien er een
^.°ntane geelkleuring optreedt.
^ J30 ° c i s de houdbaarheid korter. Tot

àch 6ken b e w a r e n b 'i 30 ° c iser n °8 8 e e n
teruitgang te constateren.

Discussie
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In bijna alle gevallen behoort de informatie
over de biologische afbraak en biotransformatie van de potentiële remstof door de
heterotrofe bacteriën in afzonderlijke
experimenten bepaald te worden. Heterotrofe bacteriën kunnen remstoffen onschadelijk maken (bijv. fenol) maar ook
remmende reactieprodukten vormen (bijv.
bij dithiocarbamaten). Deze afbraak- en
transformatieprocessen zijn zeer variabel
en worden beïnvloed door de discontinuïteit van de lozing, de adaptatie, de verdunning en de mengtoestand in de installatie [lit. 2, 3,4]. Voor elk slibmonster
zullen deze processen verschillend zijn. Het
is daarom af te raden nitrificatieremmingsmetingen aan een gemengd slib uit te
voeren, tenzij de praktijksituatie in alle
facetten gesimuleerd kan worden. De door
ons beschreven methode met speciaal
nitrificerend slib is complementair aan
onderzoeksmethoden voor afbraak en
transformatie. Ook moet men beseffen dat
de testmethode slechts een acuut effect
kan aantonen en geen chronisch effect.
In het te testen monster kunnen zich bepaalde storende factoren voordoen. Vooral
indien afvalwater bij een geringe verdunning getest wordt is hier voorzichtigheid
geboden. Hoge concentraties detergenten
beïnvloeden de diffusie en adsorptie in de
agar. Hoewel de monsters van te voren op
pH 8,5 gebracht moeten worden, kunnen
hoge zoutconcentraties een zodanig grote
buffercapaciteit bezitten dat dit de pH
verandering in de agar tegenhoudt. Sterk
gekleurde monsters kunnen uiteraard de
duidelijkheid van de kleuromslag beïnvloeden.
De beschreven testmethode heeft echter
vooral grote voordelen. Zonder langdurige
voorbereiding en zonder gecompliceerde
laboratoriumuitrusting kan men een groot
aantal monsters en verdunningen tegelijk
testen. De gehele test neemt per monster
niet meer dan enkele minuten werktijd in
beslag. Daardoor kan de controle op
nitrificatieremmende stoffen tot een eenvoudige routinebepaling worden in die
gevallen waar dit nodig lijkt.

Sroting van de gevoeligheid
Ij.

e

Paalde gevallen kan het effect duidehet gemaakt worden door de remstof of
tj:. "unster vooraf in te brengen en enige
Ure ' e t ^ e ^acterien t e laten reageren. De
j , "'oplossing wordt dan pas na 3 tot
~ l l u r ingebracht.
r

Een voorwaarde is dat de testplaten regelmatig verkrijgbaar zijn. Afhankelijk van de
ervaringen die door ons worden opgedaan
zal blijken of er een (commerciële) basis
voor de regelmatige produktie van deze
testplaten aanwezig is.
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