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Forord
Dette er den afsluttende rapport for projektet ”Prototype udvikling af at-line system til måling af bakterier i drikkevandssystemer, J.nr. BLS-403-00043, under
Tilskudsordning til Miljøeffektiv Teknologi.
Projektets formål har været at udvikle første prototype af At-line systemet Bactiline, til måling af mikrobiologisk vandkvalitet, baseret på en velafprøvet dansk
patenteret teknologi (Bactiquant®), til måling af bakterier i vandprøver.
Der er nedsat følgende projektorganisation og følgegruppe til projektet:
Projektorganisation og forfattere
Morten Miller, Mycometer A/S
Jan Nielsen, Mycometer A/S
Leo Rasmussen, Aqua Innova A/S
Michael L. Kristensen, Scanelectro ApS
Rikke Hansen, Grontmij |Carl Bro
Følgegruppe
Gunver Heidemann, Naturstyrelsen
Niels Erik Bjergaarde, KE - Vand og Drift
Følgegruppen har løbende været orienteret om projektets forløb.
Gunver Heidemann har været Naturstyrelsens kontaktperson for projektet.
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Sammenfatning og konklusioner
Nærværende projekt, som har været støttet af Miljøministeriet under Tilskudsordning til Miljøeffektiv Teknologi, har haft til formål at udvikle en prototype af et
automatisk udstyr til måling af bakterier i vandprøver. Formålet er at øge danske vandforsyningernes evne til at dokumentere og styre den mikrobiologiske
vandkvalitet. Prototypen er udviklet i et unikt samarbejde mellem tre danske
virksomheder, som har ”know how” indenfor mikrobiologiske hurtigmetoder og
tekniske vandinstallationer.
Projektet har været en stor succes. I dag er der udviklet en protype for BactiLine, der automatisk kan måle på den mikrobiologiske drikkevandskvalitet. Det
nye automatiserede udstyr kan tilpasses alle vandtyper, og er meget robust.
Vandprøver kan analyseres uafhængigt af vandets fysiske og kemiske karakter,
og analyseresultaterne er tilgængelige få minutter efter målingens start. Er der
væsentlige overskridelser sendes en alarm via SMS til den driftsansvarlige eller
direkte til andet dataopsamlingsudstyr. Der vil desuden være mulighed for at integrere BactiLine i vandforsyningernes nuværende SRO systemer (Styring, Regulering, Overvågning). Styringen af BactiLine er opbygget med den sidste nye
mikroprocessorbaserede teknologi, og der er lagt stor vægt på at udstyret er betjeningsvenligt, kompakt og nemt at installere. Det færdige produkt ventes at
være tilgængeligt på markedet i løbet af 6 måneder.
BactiLine er baseret på en danskudviklet og patenteret analysemetode, som allerede i dag anvendes i danske vandforsyninger. Analysemetoden måler forekomsten af bakterier, ved hjælp af en meget sensitiv fluorescensteknologi. I
modsætning til de traditionelle metoder, giver analysemetoden mulighed for at
inkludere partikelbundne, såvel som frie bakterier i analyseresultatet. Dette giver en hidtil uset mulighed for at inkludere forekomsten af bakterier, som er vigtige for at kunne vurdere effektiviteten af vandbehandlinger og vandets biostabilitet.
Det færdige produkt kan anvendes til overvågning og styring af den mikrobiologiske vandkvalitet, som verifikation til DDS, og til alarmering i forbindelse med
større afvigelser eller kontaminering. Anvendelsen af det automatiserede udstyr
vil betyde at danske vandforsyninger kommer i front, når det gælder muligheden
for løbende at kunne overvåge den mikrobiologiske vandkvalitet. Projektet bidrager til at styrke Danmarks internationale position indenfor know how og udvikling af teknologier til vandforsyninger i hele verden.
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Summary and conclusions
The world is changing and Water Utilities are required to meet higher quality
standards. Since 2004 WHO has promoted implementation of Water Safety
Plans (WSP), as a way to manage the safety of drinking water. The starting
point is that water today is regarded as a foodstuff. In the future water utilities
will meet increasingly stringent requirements for monitoring drinking water quality. In Denmark this has led to the publication of a new guideline for safe drinking water production in 2006, prepared by the Danish Water and Waste Water
Association. This guideline is based on the same safety principles as has been
used in the food industry for decades.
The current project has received funding from the Danish Ministry of the Environment under the Secretariate for Eco-efficient Technology in the Danish Environmental Protection Agency. The project aim has been to develop a prototype
automated at-line system (BactiLine) for determination of total bacterial numbers in drinking water. The objective is to provide an at-line technology, which
will enable Danish utilities to document and control the microbiological quality of
drinking water. BactiLine has been developed in a unique collaboration between
three Danish companies, that has developed know how in rapid microbiology
methods and water installations.
The project has successfully developed an at-line prototype, which automatically measures the microbiological quality of drinking water. BactiLine can be
adapted to a wide range of water types and is very robust. Water can be analyzed regardless of its chemical and physical characteristics. The analysis results are available within minutes of the analysis start. In case of significant deviations from baseline, an alarm is sent by SMS to the person in charge of operation or directly to other data handling systems. BactiLine can be integrated
with existing CRM (Control, Regulation, Monitoring) systems in the utility. The
control system in the at-line system is based on the newest microprocessor
technology, and great emphasis has been put on ease of handling and installation. A commercially available product is expected within 6 months.
BactiLine is based on an existing and patented analysis method, which is already in use in Danish utilities. The analysis method measures total bacterial
numbers by use of a very sensitive fluorescence technology. The analysis result
includes bacteria immobilized on particles, and in aggregates, as well as planctonic bacteria (individual cells). This provides a new and comprehensive measure of bacterial presence, which is important in order to monitor water treatment
efficiency and water biostability.
BactiLine can be used to monitor and control water treatment processes and
distribution, as verification in WSP based systems and for early detection of significant deviations from baseline values and contamination. The implementtation of this technology will place Danish utilities in the front when it comes to
monitoring and controlling water microbiological quality. The project will
strengthen the international position of Denmark as a center for eco-efficient
know how and it will contribute to water utilities worldwide.
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1 Indledning
Verden er i forandring og nye krav til vandforsyningerne er på vej. Verdenssundhedsorganisationen WHO har siden 2004 promoveret indførelsen af ”Water Safety Plans” som en måde at sikre produktionen af rent drikkevand. Udgangspunktet er at drikkevand i dag bliver betragtet som en fødevare. Vandforsyningerne vil i stigende grad i fremtiden blive stillet overfor nye kvalitetskrav til
overvågning og styring af den mikrobiologiske vandkvalitet. I Danmark har dette
givet anledning til at DANVA i 2006 publicerede ”Vejledning i Sikring af Drikkevandskvalitet (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed – DDS”).
De lovpligtige drikkevandskontroller fungerer i dag som stikprøvekontrol af
vandkvaliteten. I den daglige drift sikrer stikprøvekontrollerne imidlertid ikke forbrugerne mod dårligt drikkevand. Filosofien i DDS er at man skal sikre drikkevandskvaliteten også i de perioder der går mellem stikprøvekontrollerne.
I DDS protokollen lægges der vægt på, at processen med at sikre og overvåge
den mikrobiologiske vandkvalitet, skal gennemføres indenfor en tidshorisont der
er tilstrækkelig til at opretholde sikkert vand. Traditionelle vandanalyser til Sikring af drikkevandskvaliteten kan ikke anvendes da man først har resultatet efter at ”vandet er drukket”.
Formålet med DDS og moderne risikostyring i vandforsyningerne er at opprioritere og synliggøre arbejdet med vandkvalitet. Dette opnås ved at være på forkant med kvalitetssikring og forebygge reduktioner i vandkvaliteten, frem for at
reagere med foranstaltninger når der er konstateret overskridelser af drikkevandsstandarden.
Der er i dag behov for et hurtigere analysesvar end de traditionelle metoder kan
give. Et af de væsentligste succeskriterier for implementeringen af hurtigmetoder til måling af mikrobiologisk vandkvalitet, er at man kan måle afvigelser fra
vandets normale mikrobiologiske tilstand.
Dette er i overensstemmelse med kommentaren til den kimtalsmetode som man
i dag anvender DS/EN ISO 6222 ”The main value of colony counts lie in the detection of changes from those expected, based on frequent, long term monitoring. Any sudden increase in colony counts may indicate a serious pollution and
requires immediate attention”
En anden vigtig forudsætning for implementeringen af nye hurtigmetoder til intern kontrol er at de er simple og robuste og at de ikke kræver avancerede laboratoriefaciliteter.
Med de stigende krav til danske vandforsyninger om at indføre egenkontrol og
kvalitetsstyringssystemer, såsom DDS, er der i dag et stort behov for at udvikle
nye teknologier der kan anvendes i den daglige drift, og som kan give hurtige
svar på drikkevandets mikrobiologiske kvalitet.
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2 Formål
Formålet med dette projekt er at udvikle en prototype af et automatisk at-line
udstyr til måling af bakterier i vandprøver. Ved projektafslutning er første prototype af at-line systemet, BactiLine udviklet, testet og erfaringer opsamlet.
I det følgende er aktiviteter og milepæle for projektet beskrevet.
Fase Aktivitet
1

Milepæl

Udvikling af analysemodul
Afprøvning og kalibrering af analysemodul
Prototype til analysemodul afsluttet
Krav specifikationer til automatisk prøvetager

Møde og afrapportering - styringsgruppen
2

Design-forslag til prøvetagningsmoduler
Møde og afrapportering - styregruppen

Valg af prøvetagningsmodul

Udstyr designes og afprøves
Styringsudstyr designes og afprøves
Møde og afrapportering - styregruppen
3

Prototype til prøvetagning afsluttet

Prøvetagningsmodul og analysemodul integreres i at-line prototype
At-line modul afprøves på vandværksvand
Dataanalyse
Møde og afrapportering – styregruppen

Afsluttende rapport på projektforløbet

Tabel 1 Projektfaser og milepæle

Udover ”milepælsmøder” i styregruppen, har alle faser i projektet i det omfang,
det har været skønnet nødvendigt, været evalueret løbende på projektmøder
mellem Mycometer, Aqua Innova og Scanelectro. Endvidere har formidling og
kvalitetssikring været varetaget af Grontmij | Carl Bro.
En detaljeret oversigt over projektaktiviteter kan findes i BILAG A
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3 Analysemodulet
En væsentlig milepæl tidligt i projektet har været at opstille kravspecifikationer til
prototypen. De første kravspecifikationer var i vid ustrækning afgrænset af funktionskrav og de tekniske muligheder som var tilgængelige.
Den bedste designløsning skulle desuden tage hensyn til de største tekniske
udfordringer som projektgruppen identificerede
1. Systemhygiejne
2. Signalmaksimering
3. Optik til fluorescensmåling
Senere er der opstillet kravspecifikationer som er baseret på kundekrav til installation, styring, betjeningsvenlighed, robusthed, industrielt design og mulighed for at det færdige modul spiller optimalt sammen med de øvrige systemer i
en moderne vandforsyning.
Analysen var baseret på nogle fundamentale overvejelser i forhold til brugernes
behov og de tekniske udfordringer.
1.
2.
3.
4.
5.

Systemet skal kræve minimal vedligeholdelse
Det skal være simpelt og robust
Det skal være kompakt
Det skal være økonomisk
Fleksibilitet i forhold til vandtyper

I projektets første fase blev der udarbejdet tre forskellige designløsninger for
analysemodulet. For hver designløsning blev der udført tekniske tegninger, med
henblik på at analysere fordele og ulemper ved løsningsforslagene.
Overskrifterne for designforslagene var:
1. Flow injection
2. Kuvette baseret analyse
3. Genbrugsfilter
På baggrund af analysen blev en designløsning som gør brug af et genanvendeligt keramisk filter til opkoncentrering af bakterier valgt. Princippet er illustreret nedenfor.
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En forud programmeret vandmængde filtreres over et 0,2 µ keramisk filter hvor
alle bakterier tilbageholdes.

Keramisk filter

Efter filtreringen tilsættes et fluorescensmærket enzymsubstrat der reagerer
med et enzym i bakterierne. Ved reaktionen frigives en fluorofor. Fluoroforen
kan detekteres og kvantificeres med en meget følsom fluorescensteknik (Se
Kap. 4, Kemi og Kinetik).
Det keramiske filter er placeret i et specielt konstrueret filterhus.

Filterhus

Nedenfor er vist en principskitse for analysemodulet.

Principtegning
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I samarbejde med det amerikanske firma Ocean Optics, er der blevet valgt en
teknisk løsning for det optiske målesystem, som kan integreres fysisk og styringsmæssigt i analysemodulet.
Den første prototype på analysemodulet er vist på billedet nedenfor.

Første prototype

Styring og kontrol
En væsentlig opgave i forbindelse med udviklingen af analysemodulet har været at etablere styring og kontrol.
Styringen og kontrol af analysemodulet kan inddeles i tre hovedfunktioner:
1. Temperaturstyring
2. Alarmfunktion
3. Styringslogik
Alle biologiske reaktioner er temperaturafhængige. Derfor er det vigtigt at kunne
styre temperaturen på de komponenter som er i direkte berøring med analysevæsker under inkubationen. Alarmfunktioner og kommunikation med omverdenen er ligeledes funktioner som er omfattet af styresystemet. Sidst men ikke
mindst er en stor del af styresystemets funktion relateret til styring og kontrol af
processerne i analysemodulet. Det vil sige åbning og lukning af ventiler, og aktivering af pumper, så man kan styre væskeflow og tryk under prøvetagning,
analyse og måling.
Andre væsentlige funktioner som kræver styring er eksempelvis, intern QA såsom renhedskontrol på systemet. Et andet eksempel er feedback mekanismer
såsom tilpasning af prøvetagningsfrekvens og reaktionstid.
For at kunne organisere styringen er det vigtigt at have detaljerede beskrivelser
af processerne. I den nedenstående tabel er givet et eksempel på en typisk
procesbeskrivelse i analysemodulet.
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Proces

Åbning – lukning af ventiler

Kommentar

Vandprøve filtreres

MV2 og MV4 åben,
øvrige lukket

0,2 – 20 liter vand

Påsætning af substrat

MV4 og MV3 åbnes,
øvrige lukket

5 – 10 x dødvolumen, stempelpumpe
aktiveres

Inkubation

Alle ventiler lukkes

1 – 20 minutter

Udskylning af fluorofor
fra filter

MV2 og MV4 åbnes,
øvrige lukkes

Stempelpumpe aktiveres. Der måles i
fluorometer

Rensning af system ved
backflush

MV1 og MV 5 åbnes,
øvrige lukkes

Yderligere rensning ved
gennemskyl af filterrør

Denne funktion kan eventuelt foretages
med renset vand i kombination med
opvarmning. Renset vand kunne eventuelt opbevares i reservoir (vand fra filtrering af vandprøve)

MV2 og MV5 åbnes,
øvrige lukket

Alle ventiler lukkes og ny
sekvens kan påbegyndes

Man kan eventuelt kvalitetschecke
rensning med fluorometeret.

Tabel 2: Eksempel på procesbeskrivelse til logisk styring

Nedenfor ses en principtegning for styreboksen.

Styreboksen

Som man kan se af principskitsen kan man se at styreboksen populært sagt er
prototypens nervecenter. Her kommunikeres ind i systemet og informationer
sendes ud af systemet. Den vigtigste komponent i styreboksen er printet. Nedenstående illustration viser en af de første printplader som blev fremstillet til
protopen
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Den færdige styreboks med protypeprintet er vist på billedet.

Styreboksen kan også håndtere algoritmer og tabelopslag og gemmer automatisk i lager der
ikke er strømafhængigt.

Forventet design på det færdige produkt
I projektet er der arbejdet med flere design på det færdige produkt.
Designløsningen vist nedenfor opfylder succeskriterierne om et kompakt modul
der er nemt at installere og nemt at betjene.
Designforslag til det færdige produkt skal efterleve kravene om betjeningsvenlighed, robusthed og nem installation.
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Designforslag på det færdige produkt

Kravspecifikationerne til det færdige produkt er en integrering af tekniske krav
og kundebehov.
I den nedenstående tabel er de tekniske specifikationer beskrevet. Det færdige
produkt kan umiddelbart aflæses af tabellen, og som det ses af tabellen, er de
tekniske og funktionsmæssige krav nu smeltet sammen i et færdigt produkt.
Parameter

Specifikation

Analysetid

5 – 30 min

Vedligeholdelsesinterval

100 målinger

Rensning

CIP (Cleaning in place)

Vandtyper

Alle

Prøvevolumen

30 – 3000 ml

Forbrug pr. måling – kemi

15 ml

Serviceinterval

100 målinger

Vandtilslutning

½ ” RG, 2-8 Bar, kan tilpasses alle prøveudtag

El – tilslutning

230 VAC, 50Hz, 10A

Temperatur tolerance

+5 – 30oC

Målefrekvens

1/time - frit programerbar

Alarm 1

Relæudgang til sirene, ventilstop, andet

Alarm 2

SMS til operatør, serielt til andet dataopsamlingsudstyr

Ekstern kontrol

Via SRO eller SMS

Vægt

10 kg

Mål

0,6 * 0,8 * 0,4 m

Tabel 3 kravspecifikationer for det færdige produkt
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4 Kemi og kinetik
Princippet i den analytiske metode
Analyseresultatet i Bactiline systemet er baseret på påvisning og kvantificering
af en enzymaktivitet som forekommer i bakterieceller. Ved at måle på enzymaktiviteten uden substratbegrænsning, kan man få et indirekte mål for bakteriebiomassen i en givet vandprøve.
Analyseprincippet er baseret på anvendelse af en meget sensitiv spektrofluorometrisk teknik. Prøven tilsættes et fluoroformærket enzymsubstrat. Når enzymet hydrolyserer enzymsubstratet, frigives der en fluorofor. Dette molekyle vil
efter excitation med monokromatisk lys af bølgelængden 365 nm, udsende fluorescens med en maxima bølgelængde omkring 445 nm. Forskellen i maxima for
excitationsbølgelængden og emissionsbølgelængden betegnes ”Stokes Shift”.
I systemet anvendes fluoroforen 4-methylumbelliferyl(4-MU). I nedenstående illustration (figur 1) er 4-MUs absorptionsspektrum og emissionsspektrum vist.
Som man kan se af illustrationen er der for denne fluorofor tale om et væsentligt
”stokes shift” mellem det uhydrolyserede substrat og den frie fluorofor. Fordelen
er, at man kan måle på den frie fluorofor 4-MU, med minimal interferens fra det
uhydrolyserede enzymsubstrat.
Figure 1
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I de følgende afsnit, er der en gennemgang af de eksperimenter og tests, som
har været udført med henblik på at udvikle den optimale løsning, med hensyn til
kemi, mikrobiologi og systemets robusthed.

Forsøg med optimering af Bactiquant Water analysekemikalierne til brug i prototypen systemet.

Flourescence

Substratet, der anvendes til Mycometers metode Bactiquant, består af glycinbuffer og et 4-MU-mærket enzymsubstrat. Sidstnævnte giver årsag til flourescens ved reaktion med bakterieenzymer. Nedenstående figur 2 viser flourescensen målt på et filtrat af 500 ml vandhanevand tilsat substrat. Resultaterne
viser en god lineær sammenhæng mellem flourescens, produceret af bakteriernes enzym og inkubationstiden.
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I forbindelse med udviklingen af prototypen var vi interesseret i at undersøge,
om det var muligt at optimere på substratet. I den forbindelse blev der udført en
række forsøg, hvor buffer og 4-MU koncentrationen blev varieret. Til forsøgene
blev anvendt en bakterieprøve, der bestod af vandhane vandtilsat gærekstrakt
og inkuberet 48 timer ved 25oC inden brug. Figur 3 og 4 viser resultaterne fra
forsøg, hvor henholdsvis 4-MU og glycin-buffer koncentrationen blev varieret. I
forsøgende blev også målt blindværdi, der skyldes flourescence fra 4-MU.

Flourescence

Fig u r 3. Flo u r escen ce m ålt p å b akt er iep r øve m ed var iab el 4m et h ylu m b ellif er yl ko n cen t r at io n o g ko n st an t g lycin b u f f er
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Resultaterne fra figur 3 viser, at vi opnår det bedste signal/støj forhold ved en
koncentration af 4-MU på omkring 1, hvilket er den koncentration der i dag anvendes i Bactiquant substratet. Figur 3 viser, at vi får et øget signal ved anvendelse af en lavere buffer koncentration, hvilket umiddelbart så meget lovende
ud. Der blev også udført forsøg med andre buffere, nemlig CAPS og CABS, og
her var tendensen den samme, dog mindre udpræget (figur 5).

Tilsyneladende var det muligt at øge sensitiviteten 5-6 gange ved at reducere
bufferkapaciteten 5 gange. Ovenstående resultater var dog opnået ved at anvende en drikkevands bakteriekultur, der var opformeret i laboratoriet med gærekstrakt. Det spændende var om lignende resultater kunne opnås ved direkte
måling på drikkevands bakterier uden opformering.
Figur 6 viser forsøg med substrat med forskellig glycinbuffer koncentration på
friske vandprøver fra 5 forskellige lokaliteter. Desværre viste resultaterne ikke
samme tendens. Faktisk var alle målinger lavere ved anvendelse af substrat
med reduceret glycinbuffer, og vi anså det derfor ikke interessant at gå videre
ad denne vej.
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Det er svært at forklare, hvorfor glycinbuffer koncentrationen har så forskellig effekt på de 2 bakteriepopulationer; men fysiologiske faktorer, såsom enzym induktion og cellemembran sammensætning spiller formodentlig ind.

Optimering af Bactiquant Water analyse kemikalierne til brug
protypen.
Bactiquant substratet reagerer med enzymer, der sidder på eller bag cellevæggen. For at undersøge om vi kunne øge bakteriernes enzymaktivitet, og dermed
det målte flourescenssignal, udførte vi en række forsøg med overflade aktive
stoffer, der påvirker permeabiliteten af cellevæggen og cellemembranen. Nogle
af resultaterne med polymyxin B sulfat, natrium dodecyl sulfat og natrium deoxycholat og forskellige bakteriepopulationer fremgår af tabel 4

Tilsat BQ substrat

Vandhane bakteriekultur opformeret
med gærekstrakt og
glucose

Vandhane bakteriekultur opformeret
med gærekstrakt

Vandhane bakterier
direkte

Intet

155

1565

576

Polymyxin B sulfat

204

1706

524

Natrium dodecylsulfat

165

1991

444

Natrium deoxycholat

163

1652

479

Tabel 4. Flourescens målt med forskellige vandhane bakteriekulturer og Bactiquant substrat tilsat forskellige overflade aktive stoffer.

Som det fremgår af tabel 4, blev der ikke målt signifikante forskelle i forsøgene,
hvorfor vi besluttede ikke at gå videre ad denne vej.

Temperaturstabilitet af Bactiquant substrat.
Eftersom Bactiquant substratet, der skal anvendes i prototypen skal opbevares i
en længere periode koblet til apparatet, er det vigtigt at undersøge temperaturstabiliteten af substratet ved forskellige temperaturer. Stabiliteten kan bestemmes ved at måle flourescensen på substratet som funktion af tiden og temperaturen, idet der løbende sker et kemisk henfald af substratet, der giver ophav til
flourescens, og dermed til en blindværdi. For at få det bedste signal/støj forhold,
er det optimale at have så lav en blindværdi som muligt. Figur 7 viser de opnåede resultater.
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Ved 25oC og 30oC stiger blindværdien forholdsvis hurtigt. Ved 5oC og 15oC
stiger blindværdierne efter 138 dage, fra startværdien 258, til 290 432 og 432
henholdsvis, hvilket er tilfredsstillende og brugbart. En anden ting der er vigtig
at vide er, om substratets opbevaring og henfald influerer på reaktionen med
bakteriernes enzymer. Figur 8 viser hvorledes en bakteriekultur reagerer med
substrat opbevaret ved forskellige temperaturer, som vist i figur 7.

Som det fremgår af figur 8 gav substrater opbevaret ved 25 og 30oC en reduceret enzymaktivitet, mens substrat opbevaret ved 15oC gav en aktivitet på linje
med substrat opbevaret ved 5oC. På baggrund af resultaterne kan der konkluderes, at substrat opbevaret ved 15oC eller derunder giver en fin aktivitet og lav
blindværdi i mindst 140 dage.

Forsøg med forskellige porestørrelser på filter
Som udgangspunkt anvendes der på prototypen et specielt fremstillet keramik
filter med en porestørrelse omkring 0,2-0,3 m. Anvendeligheden af filteret afhænger primært af porestørrelsen, som bestemmer mængden af tilbageholdte
bakterier, samt den flowhastighed filteret kan køre med. Jo større porestørrelse,
jo højere flowhastighed og mindre risiko for at filteret stopper til hvilket er ønsk19
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værdigt. Men samtidigt er der også risiko for mindre tilbageholdelse af bakterier
på filteret, hvilket giver et lavere signal. For at undersøge porestørrelsen betydning for tilbageholdelse af bakterier i drikkevand, udførte vi forsøg med filtrering
af drikkevandsbakterier gennem filtre med forskellige porestørrelser. Resultaterne fremgår af tabel 5.
Millex GP filter,
PES, 0,22 μm.

Millex HP filter,
PES, 0,45 μm.

Minisart nonpyrogenisk, hydrofil, 0,8 µm

Vandhane vand direkte

190

159

122

Vandhane vand inkuberet med
gær ekstrakt.

481

371

365

Tabel 5. Flourescens målt på vand vandprøver filtreret gennem forskellige filtre, hvor filtrene efterfølgende er tilsat Bactiquant substrat, inkuberet, skyllet ned i kyvette og målt. Resultater er gennemsnit af 6 dobbelte forsøg.

De højeste signaler blev opnået med filtre med 0,22 μμm porestørrelse. Da vi
observerede at flowhastighed og tilstopning af filtre godt kan håndteres i keramikfiltrene ved denne porestørrelse, blev det besluttet at fortsætte med denne.

Effekt af øget substratkoncentration på blindværdi og flourescens aktivitet.
For at gøre det nemmere at håndtere væskerne til brug i prototypen, blev det
undersøgt om det var muligt at anvende mere koncentreret substrat, der blev
fortyndet inden brug i prototypen. For at dette skulle være anvendeligt var det
vigtigt at blindværdierne ikke ændrede sig mere end normalt under lagring og at
målinger på bakterier ligeledes var uændrede. Tabel 6 viser resultater fra forsøg
med 1, 3, 6 og 9 gange koncentreret substrat, der blev fortyndet til samme koncentration lige inden måling på vandprøver. Overraskende sås, efter lagring i 21
dage, en stigning i blindværdierne med stigende substrat koncentration og ligeledes en stigning i signalet målt på vandprøver. Dette på trods af at alle substrater var justeret til samme koncentration inden målingerne. På baggrund af resultaterne må det konkluderes, at det er nødvendigt at væsker til prototypen fra
start har den endelige koncentration, der skal anvendes ved målingerne.
Lagertid ved
stuetemperatur

Lager
temperatur

Substrat koncentration under lagring

Vandprøve.
Flourescens
minus blank

Blank

0

5

1x

78

473

0

5

3x

76

560

0

5

6x

85

521

0

5

9x

86

512

21

5

1x

82

323

21

30

1x

133

335

21

30

3x

187

543

21

30

6x

265

695

21

30

9x

286

793

Tabel 6. Forsøg med forskellige Bactiquant substrat koncentrationer og lagerstabilitet. Inden brug blev alle substrater justeret til samme koncentration med vand og anvendt til måling på 50 ml vandhane prøver.

Udvikling af standardiseret positiv kontrol til brug i AT-line
systemet.
I forbindelse med optimering af AT-line systemet og til løbende kontrol af om
systemet kører tilfredsstillende, vil det være særdeles gavnligt at have en stan20
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dardiseret bakteriekultur, der giver det samme signal hver gang, når systemet
kører planmæssigt. Til det formål var vi interesseret i en frysetørret bakteriekultur, idet frysetørringen sikre en reproducerbar kultur, der har god lagerstabilitet
selv ved opbevaring uden for fryser. Som bakteriekultur valgte vi at anvende
den bakterieflora, der findes naturligt i drikkevand, idet det jo er dem vi i sidste
ende skal måle på. Vi valgte desuden at køre med en blandingskultur og ikke
en renkultur, idet dette igen afspejler hvad vi skal måle på i vand.
Bakteriekulturen blev i første omgang fremstillet ved: tilsætning af gærekstrakt
til vandhane vand, inkubation i 72 timer ved stuetemperatur, tilsætning af forskellige forsøgs fryseadditiver efterfulgt af frysetørring. På baggrund af målinger
på de frysetørrede kulturer fandt vi frem til at det bedste fryseadditiv var CMC.
Anvendelse af gærekstrakt til opdyrkning af vandhane bakterier viste sig at påvirke bakteriernes fysiologi uhensigtsmæssigt, når de blev inkuberet med Bactiquant substrat (se figur 9).

Som det fremgår af figur 9, fremviser bakterierne et billede, der tyder på at deres enzymsystem er konstitutive og skal induceres, når opdyrkningen foregår
med gærekstrakt. Denne fysiologiske tilstand er ikke hensigtsmæssig at anvende til positiv kontrol. I stedet blev der udført forsøg med anvendelse af Bakteriologisk peptone og glukose i dyrkningsmediet i stedet, og resultaterne herfra
fremgår af figur 10.

Resultaterne i figur 10 viser en god linær sammenhæng mellem bakteriernes
flourescens signal og tiden, hvilket er ønskværdig i en positiv kontrol. Der blev
fremstillet nye frysetørrede bakteriekulturer med dette medium, som blev anvendt i det videre arbejde.
21
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Inden anvendelse af de frysetørrede bakteriekulturer til positiv kontrol, skal kulturen rehydreres. Som det fremgår af figur 11 viste det sig, at hvis kulturen blev
rehydreret med vand, stod den og tabte aktivitet ved henstand 2-3 timer inden
brug. Dette skyldes måske osmotisk stress, og er ikke hensigtsmæssigt for anvendelsen.

Ved i stedet at rehydrere den frysetørrede bakteriekultur i fysiologisk pepton
vand fik vi betydeligt bedre resultater, som det fremgår af figur 12.

For at undersøge reproducerbarheden og variationen på den frysetørrede positiv kontrol blev der udført en lang række målinger på forskellige batch af Bactiquant substratet udført på forskellige dage og med forskellige flouremetre. Resultaterne herfra fremgår af tabel 5. Resultaterne viste en god reproducerbarhed med en standardafvigelse på kun 7%.
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Tabel 7. Test af frysetørret po sitiv ko ntro l på fo rskellige B actiquant Water substrat pro duktio ner. 1
ml po sitiv ko ntro l er filtreret gennem filter o g analyseret. B Q Water tallet er beregnet ud fra et
prøvevo lumen på 250 ml.

Fors øg nr

Ba tch nr.

1

#57

2

Prøve nr.

#55

3

#52

Mi x a f #57 + #55
+ #52

4

BQ Wa ter værdi

1

8052

2

7297

3

6904

1

6766

2

6658

3

6895

4

7483

1

7592

2

8162

3

7665

4

6837

1

7783

2

7703

3

7783

4

8449

Reproduca bi l i ty a vera ge

7469

Reproduca bi l i ty s ta nda rd devi a ti on

536

Reproduca bi l i ty i nterva l

6658-8449

Det er vigtigt at vide hvordan lagerstabiliteten af den frysetørrede bakterie bakteriekultur er ved forskellige temperatur, og der blev derfor udført forsøg med
lagerstabilitet ved -40, +5 og +25oC, og resultaterne fremgår af tabel 6. Som det
fremgår, er der en god lagerstabilitet, og det var ikke muligt statistisk at se forskel på de 3 temperaturer efter 28 dages lager tid. Ved at anvende den tommelfinger regel at reaktionshastigheden/henfaldet fordobles for hver 10oC, må der
forventes en lagerstabilitet på mindst 5 år ved -40oC
Tabel 6. lager test af frysetørret bakterie
o

o

kulturer opbevaret ved -40 C, +5 C og
o

+25 C. 1 ml rehydreret positiv kontrol er
filtreret gennem filter og analyseret.
Dage på
lager

Lager
temperatur
o

-40 C
7

o

+5 C
o

+25 C
o

-40 C
21

o

+5 C
o

+25 C
o

-40 C
25

o

+5 C
o

+25 C
o

-40 C
28

o

+5 C
o

+25 C

Flourescens
målt
8271
8913
9100
9915
8966
9655
9992
9628
9972
8707
9119
9117
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5 Analyseresultater
Vandprøver
I det følgende præsenteres eksempler på data fra vandanalyser udført med prototypen. I de første faser har vi arbejdet med lokalt vandværksvand. Det har
imidlertid i den anden fase vist sig at vandværksvand har for stor variation til at
det er en hensigtsmæssig prøvematrix når reproducerbarhed af analyseresultatet skal vurderes. Derfor har vi udviklet en positiv kontrol, med henblik på at få
en fuldstændig reproducerbar prøvematrix, til vores tests af prototypens reproducerbarhed. Vandanalyser er således, dels udført på standard vandværksvand, på ”dead end” straksprøver og på vandprøver fra en laboratorieproduceret positiv kontrol. Arbejdet med udviklingen af den positive kontrol er beskrevet
i det tidligere afsnit: Kemi og Kinetik.

Målsætning for den første fase
De vandanalyser som har været udført på prototypen har i den første fase været udført med henblik på at opnå det optimale tekniske design. Vi har således
på basis af de første målinger justeret, væskeflow, dimensioner på rør og slanger, pumper, ventiler etc. Et andet væsentligt fokus i den første fase har været
at udvikle en renseprocedure som mellem målinger kunne regenerere filterfunktion og vedligeholde hygiejnen i systemet. Specielt hygiejnen har fra starten været højt prioriteret, idet vi tidligt anså det for en af de største og vigtigste udfordringer for at udvikle et succesfuldt produkt.

Målsætning for den anden fase
I den anden fase har vurderingen af vandanalyserne været fokuseret på at opnå
robusthed og reproducerbarhed i analyseresultatet. Det har været vigtigt at vurdere stabiliteten af kemi og analysekinetikken. Et vigtigt kriterium for succes er
at prototypen kan producere analyseresultater, som er kalibreret op mod den
Bactiquantmetoden, som i dag anvendes i danske vandforsyninger. Det har derfor været et væsentligt fokus, at etablere en omregningsfaktor mellem analyseresultater opnået med henholdsvis prototypen og Bactiquantmetoden.

Resultatet
I prototype beregnes analyseresultatet som nettostigningen i fluourescens/250
ml/30 minutter, ved 23oC.
Analysen er en kontinuert kinetisk analyse. Tilvæksten i fluorescens fra et startniveau monitoreres løbende. Kontinuert kinetiske analyse er en meget nøjagtig
analysemetode.
Ifølge de nuværende kravspecifikationer er analysetiden minimum 5 minutter.
Analysetiden kan dog yderligere reduceres hvis der er behov for det.

Bactiquant tallet:
Bactiquant tallet beregnes som fluorescens/250 ml vandprøve/30 minutter, ved
23oC. Analysen er en diskontinuert analyse med fast afslutning efter 30 minutter.

Indledende analyser - vækstforløb og renholdelse
En vigtig succesparameter for prototypens funktion er at den kan anvendes til at
monitorere et bakterielt vækstforløb og at det er muligt imellem målingerne at
holde systemet rent.
I det nedenstående er vist et eksempel på kørsel med prototypen i et daglangt
forløb. Positiv kontrol er udtaget ved at tappe straksprøve fra drikkevandsled24
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ning, med ”dead end” forurening fra 12 timers stilstand, til 30 Liters beholder
med omløb og recirkulering, således at der er god opblanding og ensartet
vandkvalitet i hele beholderen. Fra beholderen pumpes vandet til prototypen, og
samtidig med dette udtages en vandprøve på ca. 250 ml til udførslen af en
standard Bactiquant analyse.

Screendump som viser vækstforløb i straksprøve, udtaget fra drikkevandsledning - ”dead
end”.

Illustrationen viser tilvæksten i fluorescens fra prøvestart til afslutning af analysen ca. 30 minutter senere, på fire forskellige prøvetidspunkter klokken 10:30,
12:30, 14:30 og klokken 16:30.
Som man kan se er der tale om en lineær udvikling i fluorescenssignalet. Den
lineære udvikling viser at vi har den same enzymkinetik som i Bactiquant standard metoden. Desuden kan man se at startniveauet er stort set konstant
Som man kan se af illustrationen foregår der i hele prøveforløbet en tilvækst af
bakterier. Referencemålingerne med standard Bactiquant-metoden viser en
stigning i Bactiquant-tal fra første prøveudtag klokken 10:30 til sidste prøveudtag klokken 16:30. Bactiquant-tallet stiger således fra 1307 i første måling til
2443 ved sidste prøveudtag. Normalniveauet i danske vandforsyninger ligger
typisk i området fra 50 – 100. Det høje niveau fra start, og den betydelige stigning i Bactiquant-tallet i løbet af 6 timer, indikerer at bakterierne allerede ved
prøveudtag fra ledningsnettet var i et vækstforløb.
Stigningen i Bactiquant tal er afspejlet i målingerne på prototypen. Slutfluorescensen stiger fra
stigningen i Bactiquant tallet målt med standardmetoden er afspejlet i målingerne fra Prototypen.
Der ses en kraftig vækst i standard BQ tal i løbet af måleperioden fra kl 10.30
til 16.30, hvilket ligeledes afspejler sig i målinger på prototype udstyret.

25
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Kalibrering af Bactiline mod standard Bactiquant resultater
Positiv kontrol er foretaget ved at tappe straksprøve fra drikkevandsledning med
”dead end” forurening, fra 12 timers stilstand, til 30 liters beholder med omløb
og recirkulering, således at der er god opblanding og ensartet vandkvalitet i hele beholderen. Med henblik på at stabilisere vandkvaliteten er der monteret UV
anlæg på målebeholderens recirkuleringskredsløb.
Fra beholderen pumpes vandet til prototype systemet, og samtidig med dette
udtages en prøve på ca 250 ml til standard BQ test.
Positiv kontrol er foretaget ved, at tappe straksprøver fra drikkevandsledning
med ”dead end” forurening, fra 12 timers stilstand, til 30 Liters beholder med
omløb og recirkulering, således at der er god opblanding og ensartet vandkvalitet i hele beholderen.
Fra beholderen pumpes vandet til prototype systemet, og samtidig med dette
udtages en prøve på ca 250 ml til standard BQ test.
Dato

Prøve tidspunkt

Standard BQ værdi

Protype Værdi

Omregningsfaktor

25.01

9:00

457

1144

2,503

25.01

11:00

426

1086

2,551

25.01

13:00

427

1091

2,556

25.01

15:00

430

1097

2,551

GNS

2,54

STD

0,02

CV %

1

26.01

11:00

290

640

2,212

26.01

13:00

264

714

2,705

26.01

15:00

282

598

2,121

26.01

16:00

306

603

1,972

26.01

19:30

403

851

2,111

26.01

21:15

337

769

2,278

GNS

2,23

STD

0,25

CV %

11

Tabel 2 viser prøveresultater af standard Bactiquant test

Figur 1 og 2 viser prototypeanalyserne fra 26.01
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XY plot af Bactiquant tal og Bactiline tal

Korrelationskoeficienten (r) = 0,94
Resultaterne af disse forsøg viser at det vil være muligt at etablere en omregningsfaktor mellem resultaterne af en måling med at-line systemet og den eksisterende metode Bactiquant.
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6 Formidling
Grontmij har i projektperioden stået for en række formidlingsaktiviteter omkring
teknologien og projektet. Aktiviteterne er beskrevet i nedenstående tabel.
Medie/anledning

Dato

Emne

Forfattere

Ingeniøren

Marts 2009

Enzymer afslører bakterier i drikkevand

Mette Buck Jensen

Dansk Vand

Oktober 2009

Erfaringer med hurtigmetoden Bactiquant

Erfa gruppe hos
DANVA

Vandguiden

Vandguiden 2010

Samarbejdsmodeller
for private vandværker
til øget egenkontrol

Michael Hansen og
Rikke Hansen

Svømmebadet

Nr. 22 2010

Ny bakteriologisk hurtigmetode åbner for
optimering af vandbehandling og egenkontrol

Rikke Hansen

Vandposten

Februar 2010

Eksempel på alliance
til øget egen kontrol
hos private vandværker

Rikke Hansen og
Frank Jacobsen

Næstved Tidende

Juli 2010

Lokalt vandværk på
forkant med sikkerhed

Helle Hansen

Science and Technology

Juli 2009

Directives drive innovative technologies

Hans Martin Friis
Møller

Oplæg om ny metode
til måling af mikrobiologi i drikkevand

Rikke Hansen

Vandtek 09

Demonstrationsstand Bactiquant - ny hurog foredrag
tigmetode til måling af
bakterier i vandprøver

Rikke Hansen

Nordiske Drikkevandskonference juni 2010

Indlæg 2010

Biologisk stabilitet og
risikovurdering af
dansk drikkevand

Christian Schou

Danva Kursus

2010

DDS i praksis

Peter Nordahn

Vandrådsmøder, Ods2009/2010
herred, Greve, Roskilde,
Nyborg, Næstved og
Køge
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BILAG A
Detaljeret projektaktivitetsoversigt
Aktivitet

Dato

Deltagere

Møde m. Ocean
optics/spektrofotometrisk udstyr

06.02.09

Mycometer A/S

Opstartsmøde

12.02.09

Mycometer A/S,
Aqua Innova a/s
Scanelectro ApS,
Grontmij-Carl Bro A/S

Indkøbsmøde – udstyr

23.02.09

Mycometer A/S

Projektmøde

10.06.09

Mycometer A/S,
Aqua Innova A/S,
Scanelectro A/S

Kemiforsøg, Stabilitet, kinetic,
dataindsamling, registrering

23.02.09 – 10.06.09

Mycometer A/S

Prototypedesign, udarbejdelse af beregninger, designevaluering, tegninger

23.02.09 – 10.06.09

Aqua Innova,
Scanelectro ApS

Forsøgsforberedelse, udførsel,
afrapportering

29.06.09 – 03.07.09

Mycometer A/S

Forsøgsforberedelse, udførsel,
afrapportering

27.07.09 – 10.08.09

Statistisk proceskontrol

11.08.09

Mycometer A/S

Internt projektmøde

25.08.09

Mycometer A/S

Forsøgsforberedelse, udførsel,
afrapportering

22.09.09 – 02.10.09

Mycometer A/S

Statistisk proceskontrol –
møde m. rådgiver, QA-tor

02.11.09 – 03.11.09

Mycometer A/S

Definition styring

10.08.09

Scanelectro ApS

Internt projektmøde

17.08.09

Scanelecto ApS,
Aqua Innova A/S

Tegnearbejde

22.08.09

Scanelectro ApS

Mødeforberedelse

25.08.09

Fælles projektmøde

27.08.09

Produktsøgning

02.09.09

Elementdesign

03.09.09

Scanelectro ApS

Design review

08.10.09

Scanelectro ApS,
Aqua Innova A/S

Møde vedr. pumper og design

10.11.09

Scanelectro ApS,
Aqua Innova A/S

11.02.09 – 20.11.09

Grontmij-Carl Bro

Udviklingsmøde

10.12.2009

Aqua Innova,
Scanelectro

Udvikling styresystem

11.01 – 12.01.10

Scanelectro

•
•
•
•
•
•
•

Kick off møde i København.
Dialog og input vedrørende projektet.
Indlæg på årsmøde i Dansk Svømmebadsteknisk Forening.
Artikel i Ingeniøren inklusiv tegning fra
Zornig A/S.
Artikel i Science and Technology.
Artikel i Svømmebadet.
Artikel ingeniøren
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Mycometer A/S

Scanelectro ApS,
Aqua Innova A/S
Mycometer A/S,
Scanelectro ApS,
Aqua Innova A/S
Scanelectro ApS,
Aqua Innova A/S
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Udviklingsmøde

15.01.10

Aqua Innova,
Scanelectro

Udvikling styresystem

21.01.10

Scanelectro

Udviklingsmøde

25.01.10

Orienteringsmøde m. Grontmij

04.02.10

Udvikling filterhus

09.02.10 – 11.02.10

Scanelectro

Udvikling styringssystem

12.02.10 – 16.02.10

Scanelectro

Mødeforberedelse

18.02.10

Aqua Innova,
Scanelectro,
Mycometer

Udvikling styring

19.02.10

Scanelectro

Forberedelse af følgegruppemøde

19.02.10

Følgegruppemøde/projektmøde

22.02.10

Præsentationsmateriale

02.03.10

Mycometer
Aqua Innova,
Scanelectro,
Mycometer,
Aqua Innova,
Scanelectro

Fremtidsdesign møder

12.03.10

Aqua Innova

Møde Burkett ventiler

15.03.10

Aqua Innova

Mødeforberedelse

18.03.10

KE mode

19.03.10

Internt projektmøde

04.04.10

Mycometer

Udvikling styringssystem

06.04.10

Scanelectro

Tegnearbejde – styring

09.04.10

Scanelectro

Udvikling prototype

03.05.10

Scanelectro

Forberedelse ERFA mode BQ brugere,
København

16.04.10

Mycometer,
Grontmij

ERFA møde

19.04.10

Mycometer,
Grontmij

Stabilitetsforsøg

19.05-20.05

Mycometer

Forberedelse af møde i svømmebadstekniks forening

10.05.10

Mycometer,
Grontmij

Møde svømmebadsteknisk forening

11.05.20

Mycometer,
Grontmij

Forberede IDA møde Århus

12.05.10

Mycometer,
Grontmij

IDA møde Århus

19.05.10

Mycometer,
Grontmij

Forsøg – afrapportering

25.05.10 – 28.05.10

Mycometer

Aflæggelse af regnskab for perioden
01.12.10 – 01.06.10

31.05.10 – 01.06.10

Mycometer

Udvikling prototype

31.05 – 04.06

Scanelectro

Udviklingsmøde

02.06

Scanelectro,
Aqua Innova

Udvikling prototype

14.06 – 18.06

Scanelectro

Stabilitetsforsøg, kinetik, detergenter

01.06 – 20.08

Mycometer

Udvikling prototype/afprøvning/udviklingsmøde/styring

20.06 – 20.08

Aqua Innova,
Scanelectro

Udviklingsmøde

02.08

Aqua Innova,
Scanelectro

Møde Atech Tyskland

03.08

Aqua Innova
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Aqua Innova,
Scanelectro
Aqua Innova,
Scanelectro,
Grontmij

Mycometer,
Aqua Innova
Mycometer,
Aqua Innova,
Grontmij,
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Afprøvning

20.08 – 30.09

Forberedelse udviklingsmøde

23.08

Udviklingsmøde

24.08

Udvikling mekanik

30.08 – 03.09

Scanelectro

Testkørsel / tegnearbejde

06.09 – 10.09

Scanelectro,
Aqua innova

Testkørsel, software implementering

13.09 – 30.09

Aqua Innova,
Scanelectro

Forberedelse møde med Ocean Optics

20.09

Mycometer

Møde m. Ocean optics

21.09

Aqua Innova,
Scanelectro,
Mycometer

Opkoncentrering, porestørrelse tolerance,
alternativ protokol, bakteriekulturer

01.09 – 25.10

Mycometer
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Aqua Innova
Mycometer,
Aqua Innova,
Scanelectro
Aqua Innova,
Scanelectro,
Mycometer
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