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Macro-fouling
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1.

Probleemstelling

• 1.1. Inleiding
Biofouling door macro-organismen, zowel van dierlijke als van
plantaardige oorsprong, is een probleem dat overal ter wereld
voorkomt. Denken we maar aan de aangroei van organismen
op scheepsrompen, op kaaimuren, pieren en golfbrekers, op
boorplatforms, in aquacultuursystemen, op boeien, in waterkoelingssystemen en pijpleidingen. Dat fenomeen wordt zowel
in zoet, in brak als in zeewater aangetroffen, hoewel men er
meer last van ondervindt in mariene milieus.
Een foulinggemeenschap wordt meestal plaatselijk gedomineerd door één of twee soorten, wat niet wegneemt dat meer
soorten kunnen voorkomen of dat er sprake kan zijn van een
successie van biofoulers in het verloop van de tijd. De gevolgen
van deze kolonisering door ongewervelde dieren (invertebraten)
heeft soms verregaande implicaties voor de technologie. Het
vernauwen of verstoppen van leidingen door al dan niet afgestorven organismen, slechte warmte-overdracht door kolonievormende soorten in koelingssystemen, beïnvloeding van
sensoren, verzwaring of obstructie van beweegbare installatieonderdelen, beschadiging van beschermende coatings of corrosie van onderliggende materialen, zijn slechts enkele van de
problemen waarmee men te kampen kan krijgen.
• 1.2. De vasthechting van foulingorganismen
Het substraatoppervlak is vrij belangrijk voor de vasthechting
van macro-foulingorganismen. Een glad, hard oppervlak biedt
in het algemeen meer mogelijkheid tot hechte vastzetting dan
een zachte ondergrond. Op een gepolijst oppervlak van roestvrij
staal kan een zeepok zich zo uitzonderlijk sterk vastcementeren
dat ze nog moeilijk te verwijderen is, zelfs door mechanische
afschraping. Op gewoon staal is de vasthechting daarentegen
minder sterk. Gelijkaardige effecten worden bekomen met beschermende coatings op metalen. Op coatings met een hard
oppervlak zullen foulingorganismen zich sterker vasthechten
dan op zachtere coatings. De vasthechting op hard gevulcaniseerd rubber is eveneens sterker dan op zacht rubber.
De fysische condities op een hard oppervlak, dat normaal een
uitstekende ondergrond vormt voor de meeste foulingorganismen, kunnen na onderdompeling in zeewater echter door
corrosieverschijnselen veranderen. Zo kan de initiële groei op
gewoon staal even groot zijn als op roestvrij staal. Nochtans verandert de aard van het oppervlak door de snelle vorming van
corrosieprodukten. De foulingorganismen hechten zich dan niet
meer vast op het metaal zelf, maar op de ontstane corrosiefilm.
De sterkte van de hechting is dan niet meer die op het metaal,
maar wel die tussen het metaal en de corrosiefilm, die vaak minder sterk is en in bepaalde gevallen zelfs geregeld loskomt.
Met koper en koperlegeringen is de relatie tussen corrosie en
fouling nog duidelijker. In vergelijking met staal, vormen materialen op basis van koper minder volumineuze corrosieprodukten, en een groter deel van deze produkten verdwijnt in een
oplossing of in een suspensie. In combinatie met toxische effecten zal materiaal op basis van koper niet voor lange tijd door
foulingorganismen worden gekoloniseerd. Indien de normaal
optredende corrosie van koper en koperlegeringen wordt verhinderd door b.v. galvanisering, dan zal de normale vorming van
corrosieprodukten niet optreden en kan fouling wel plaatsvinden zoals op andere inerte oppervlakken.

*

• 1.3. Factoren die foulingorganismen beïnvloeden
— Temperatuur
Temperatuur is een belangrijke factor die mee de levenscyclus
van organismen bepaalt. In koudere klimaatzones is het voortplantingsseizoen van de meeste foulingorganismen beperkt tot
de warmere zomermaanden, alhoewel vastgehechte soorten
vaak overleven en in omvang blijven toenemen. In warmere
wateren is het voortplantingsseizoen langer en in de tropen
heeft de reproduktie praktisch continu plaats.
— Stroomsnelheid van het water
Vermits foulingorganismen zich moeten vasthechten op een
substraat, is de watersnelheid, veroorzaakt door de waterstroming, door de getijden of door een bewegend voorwerp, een
belangrijke determinerende factor voor het al dan niet vinden
van een afzettingsplaats.
— Kleur
De meeste foulingorganismen worden beïnvloed door licht. De
meeste komen overvloedig voor op lommerrijke of donkere
oppervlakken. In het noordelijk halfrond wordt de noordkant van
een stationair voorwerp meestal het meest door fouling gekoloniseerd. Groenwieren gedijen dan weer het best op belichte
plaatsen.
2.

Macro-foulingorganismen

Een grote variëteit organismen, zowel van plantaardige als van
dierlijke aard, kan fouling veroorzaken. Eén kenmerk hebben
zij echter wel gemeen: zij kunnen zich al dan niet tijdelijk vasthechten aan een onderliggend substraat. Praktisch alle grote
organismengroepen zijn bij het foulingproces vertegenwoordigd. Op basis van hun beweeglijkheid, kan men ze opdelen
in drie groepen: de sessiele organismen, de semi-beweeglijke
organismen en de beweeglijke organismen.
De sessiele organismen kunnen niet overleven zonder vasthechting aan een geschikt substraat. Deze vasthechting
gebeurt in de jongste stadia en is in de meeste gevallen irreversibel. Wanneer de adulte stadia om de een of de andere
reden toch loskomen, beschikken zij in de meeste gevallen niet
over de capaciteit om zich opnieuw vast te hechten en overleven
zij meestal niet.
De sessiele organismen worden vaak opgedeeld in twee groepen: de organismen met een harde kalkachtige of chitineuze
schaal en organismen zonder een kalkachtige of chitineuze
schaal, vermits het al dan niet aanwezig zijn van deze harde
structuren van belang kan zijn voor het ontstaan van een
biofouling-probleem. Sessiele organismen hebben wel een vrijlevend larvaal stadium. Zij voeden zich over het algemeen met
planktonpartikels die zij uit het water filteren; ze zijn dus afhankelijk van waterstroming om het voedsel en de nodige zuurstof
aan te voeren en metabolische produkten af te voeren.
Met semi-beweeglijke organismen bedoelt men organismen die
zich meestal in een vroeg levensstadium ergens vastzetten en
er in de meeste gevallen ook niet meer weggaan. Zij behouden
echter de capaciteit om zich voort te bewegen en doen dat ook
indien de omstandigheden ze daartoe verplichten of het ze
toelaten. Plaatselijke of tijdelijke ongunstige milieu-omstandigheden kunnen organismen die zich normalerwijze niet verplaatsen, zoals b.v. mosselen, noodzaken elders gunstigere
omstandigheden op te zoeken.
Daar de impact van de derde groep, nl. de beweeglijke organismen, relatief beperkt is, oefenen zij veeleer een indirecte
invloed uit. Zo zijn er soorten slakken en wormen die een
slijmspoor nalaten op de oppervlakken waar zij langs zijn
geweest. Die mucusachtige film heeft geen enkel effect op het
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sulfaat-reducerende bacteriën een zuurder milieu worden gecreëerd, wat de corrosie plaatselijk nog versnelt: pitting-corrosie
of in dat geval biopitting treedt op.

Tabel 1

Dierlijke organismen
Holtedieren (Coelenterata)
o.a. Hydropoliepen (Hydrozoa)
b.v. brakwaterpoliep (Cordylophora caspia)
Kwallen (Scyphozoa)
Anemonen (Anthozoa)
b.v. paardeanemoon (Actinia equina)

Een hardere, dense coating zal een betere weerstand bieden
tegen de doordringing van zeepokken. In vele gevallen zullen
zij zich echter zo sterk vasthechten aan de coating dat bij de
mechanische verwijdering van de organismen ook de coating
loskomt omdat de hechting van de pokken aan de coating sterker is dan die van de coating aan het onderliggende substraat.
Dat heeft dan weer plaatselijke corrosie tot gevolg.

Weekdieren (Mollusca)
b.v. mossel (Mytilus edulis)
Aziatische mossel (Corbicula fluminea)
driehoeksmossel (Dreissena polymorpha)
Mosdiertjes

Eveneens kunnen op plaatsen waar foulingorganismen op een
coating groeien, na beschadiging van deze coating, weer
zuurstofcellen ontstaan, ditmaal onder de coating, wat dan weer
plaatselijk versnelde corrosie tot gevolg heeft.

(Bryozoa)

Ringwormen (Polychaeta)
b.v. kokerwormen

Nochtans kunnen macro-biologische foulingorganismen de
corrosie soms ook remmen. Bryozoa, pokken, mosselen,
oesters, tunicata en algen kunnen over de micro-biologische
film heen groeien en zodanig van het waterig milieu afsluiten
dat de aanvoer van zuurstof, nodig voor de corrosiereactie,
wordt bemoeilijkt of verhinderd. Daardoor is de corrosie soms
belangrijker in brak water, waar minder foulingorganismen kunnen gedijen dan in zeewater.

Schaaldieren (Crustacea)
b.v. pokken (Cirripeda)
krabben (Carcinus, Eriocheir)

Plantaardige organismen
Blauwgroenwieren
(Cyanophyta)
b.v. Phormidium, Mastigocladus, Oscillatoria
Groenwieren (Chlorophyta)
b.v. Enteromorpha, Cladophora, Ulothrix

4. Monitoring

Kiezelwieren of diatomeeën (Bacillariophyta)
b.v. Navicula, Nitzschia

substraat op zich, maar kan wel door zijn fysische eigenschappen of samenstelling de aanleg van of de reeds aanwezige
dunne biofoulinglaag beïnvloeden.
De belangrijkste dierlijke en plantaardige organismen die van
belang zijn voor het biofoulingprobleem worden in tabel 1 kort
vermeld.
3. Relatie tussen fouling door macro-organismen

en corrosie

De effecten van biofouling op corrosie van in water ondergedompelde structuren, kunnen van uiteenlopende aard zijn. Er
is het primaire effect van de micro-organismen die, door de vorming van zuurstofcellen, potentiaalverschillen veroorzaken, met
corrosie als gevolg. Vervolgens is er het effect van organismen
die als het ware de afbraak van het metaal verder bewerkstelligen, enerzijds door de mechanische verwijdering van de corrosieprodukten, en anderzijds door het metaboliseren van de
gevormde waterstof.
De meeste biofoulers produceren een hechtingssubstantie om
zich vast te zetten op een substraat. Gedurende enige tijd heeft
men gedacht dat deze substantie de ondergrond, en dan vooral
betonnen constructies, wel eens zou kunnen beschermen
tegen binnendringend water en dus tegen corrosie. De ervaring heeft echter uitgewezen dat, ondanks een biofoulinglaag
op betonnen pijlers, ondergedompeld in zeewater, het stalen
geraamte van beton na verloop van tijd eveneens corrodeert.
Bij stalen constructies schijnt de corrosie afhankelijk te zijn van
verschillende factoren en kan biofouling de corrosie zowel versterken als vertragen.
Sommige foulingorganismen, in het bijzonder de zeepokken,
kunnen beschermende coatings beschadigen of er zelfs doordringen. Tijdens het groeiproces van de zeepokken en bij het
aanmaken van hun basis wordt er een sterk neerwaartse druk
uitgeoefend. Tengevolge daarvan kan de buitenste rand van de
pokbasis de beschermende coatingfilm doorboren. Zodra de
diameter van de basis toeneemt, wordt de coatingfilm omhooggeduwd over de zijden van de groeiende pok. Zo kunnen zeepokken door een zachte beschermende coating van 0,6 cm dik
dringen. Het te beschermen materiaal wordt op die manier aan
corrosie blootgesteld. Eveneens zal onder deze pokken een
anaëroob milieu ontstaan en zal door de aanwezigheid van
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van de aangroei van

macro-organismen

De monitoring van macro-organismen is vooral van belang voor
de bescherming van de werking van koelsystemen. In de praktijk worden koelwatercircuits uitsluitend gecontroleerd wanneer
een bedrijf of een elektriciteitscentrale buiten werking is. Bovendien wordt meestal geen aandacht besteed aan de kolonisatie
door macro-foulingorganismen, tot op het ogenblik dat zich storingen voordoen in de werking van het koelcircuit.
Ter voorkoming van foulingaangroei hebben uitbaters de neiging om overdreven gebruik te maken van anti-foulingbehandelingen.
De interactie van lokaal heersende omstandigheden - waaronder dient te worden verstaan de diversiteit en de karakteristieken van de verschillende waters gebruikt als make-up water in
koelsystemen, de verblijftijd van het water in het circuit en de
van jaar tot jaar variërende seizoensinvloeden - bepaalt de
aard en de ontwikkeling van foulinggemeenschappen. Het
bestuderen van het foulingprobleem vereist dan ook een ecologische benadering, waarbij aangepaste foulingpreventie- of
bestrijdingsprogramma' s dienen te worden uitgewerkt en toegepast, in functie van de koloniserende organismen en rekening houdend met biotische en abiotische factoren die het
fenomeen beïnvloeden.
Een van de moeilijkheden bij de controle en de bestrijding van
macro-biologische fouling is het gebrek aan geschikte methoden voor de monitoring van deze organismen. Het detecteren
en opvolgen van macro-biologische foulingontwikkeling in koelwatersystemen verloopt tot nu toe zeer rudimentair en beperkt
zich in de meeste gevallen tot sporadische en oppervlakkige
visuele observaties. Nochtans, wil men een verschijnsel als fouling effectief controleren, dan is het noodzakelijk dat dit op een
objectieve wijze kan worden gevolgd en gemeten.
Het bestrijden van de fouling door macroscopische sedentaire
organismen maakt het bij de variërende lokaal heersende condities noodzakelijk over een geschikte biologische monitoringmethode te beschikken, waaruit op een rechtstreekse wijze
objectieve gegevens worden verkregen betreffende de kolonisatieperiode en de aangroei van de organismen.
Door een chloorbehandeling van het koelcircuit worden de brakwaterzeepokken wel gedood, maar het witte kalkomhulsel blijft
niettemin nog een lange tijd op het substraat achter. Door de
uiterst geschikte temperatuursvoorwaarden van koelwater is de
groei van zowel pokken als Hydrozoa - zodra ze zich op een
substraat hebben afgezet - zeer snel. Het is dus belangrijk dat
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deze zeepokken in een vroeg stadium worden gedood vooraleer
zij de kalkomhulsels sterk hebben kunnen uitbouwen.
De monitoring van de foulingontwikkeling laat een rationelere
toepassing van de anti-foulingbehandelingen toe op tijdstippen
waarop zich een verhoogde kolonisatie voordoet. Zodoende
worden onnodige behandelingen, die bij toepassing van een
vast periodiek anti-foulingbestrijdingsschema wél kunnen voorkomen, vermeden. Bovendien wordt een verhoogde kolonisatie
door foulingorganismen snel gedetecteerd en kan de behandelingsfrequentie in cruciale perioden van het jaar worden aangepast. Zo worden koloniserende organismen in een vroeg
stadium bestreden en vermits jonge kolonisatiestadia kwetsbaarder zijn voor biociden dan volwassen stadia, zal dat eveneens het effect van de behandeling ten goede komen.

op een niet te verwaarlozen seizoensgebonden invloed. Variabelen die hier aan de basis liggen zijn de fotoperiode, de temperatuur en het zoutgehalte van het Scheldewater en de
daaraan gekoppelde ontwikkeling van het phytoplankton in het
Scheldewater.
Belangrijk in de populatiedynamiek en de afzetting van pokken
zouden dus de perioden van de voor- en najaarsphytoplanktonpieken kunnen zijn. De voorjaarspiek bij het phytoplankton
hangt op haar beurt nauw samen met het stijgen van de temperatuur van het water.

—
Monitoringmethoden
Voor de monitoring van zeewatermosselen (Mytilus sp.) in koelcircuits, werd in Nederland een toestel ontwikkeld. Deze monitor
is eventueel ook bruikbaar voor de monitoring van de driehoeksmossel (Dreissena sp.) in zoet water.
De monitor bestaat uit een rechtopstaande, cilindervormige
gesloten container, waardoor koelwater neerwaarts stroomt. In
de container zijn verticale PVC-plaatjes gemonteerd waarop de
larven van mosselen zich kunnen afzetten. Regelmatige controle voorkomt een overgroeiing en verstopping van de collector door een teveel aan mosselen of door b.v. kleine krabben
of zeesterren die op mosselen predateren. Een regelmatige telling van de afzetting van mossellarven laat toe perioden met
verhoogde larvenafzetting te detecteren. Tevens kan de groei
van de reeds afgezette mosselen verder worden gevolgd.
Op basis van deze aangroeigegevens kan men het beste het
tijdstip bepalen voor het starten van anti-foulingbehandelingen.
In het verleden werden deze behandelingen in Nederland arbitrair gestart wanneer de watertemperatuur boven de 10 °C
steeg. Door gebruik te maken van de kwantitatieve gegevens
bekomen met de mossel monitor, kunnen de behandelingen met
4 tot 6 weken worden uitgesteld. Bovendien is gebleken dat antifoulingbehandelingen (chloreringen) kunnen worden stopgezet wanneer de watertemperatuur beneden de 12 °C daalt. Een
modificatie van de mosselmonitor werd eveneens gebruikt in
de elektriciteitscentrale van Gravelines en heeft geleid tot een
aanzienlijke reductie van het hypochloriet-verbruik.
In de centrale te Doel werd een macro-fouling monitoringmethode uitgewerkt om de aangroei van foulingorganismen in het
koelcircuit, voornamelijk brakwaterpokken (Balanus improvisus) en Hydrozoa (Cordylophora caspia) te observeren.
De methode steunt op het gebruik van artificiële substraten.
Opdat deze artificiële substraten representatief zouden zijn voor
het koelcircuit worden ze vervaardigd uit de asbestbetonplaten
die als druppelvangers in de koeltorens zijn gemonteerd. Wekelijks worden deze substraten kwalitatief en semi-kwantitatief
onderzocht en wordt bepaald of er in het koelcircuit een kolonisatie of een toe- of afname van een bepaald macro-foulingorganisme heeft plaatsgevonden. Op een waargenomen
toename van de kolonisatie in de koelcircuits kan vervolgens
flexibel worden ingespeeld door het opdrijven van de frequentie van de anti-foulingbehandelingen.
De periode met intense pokkenkolonisatie situeert zich tijdens
de warmere maanden en vangt aan in juni, vertoont een piek
in de loop van juli en neemt vervolgens geleidelijk af, om volledig te stoppen in oktober.
De periode met kolonisatie door Hydrozoa alterneert met de
cyclus van de brakwaterpokken en situeert zich voornamelijk
in de wintermaanden. De Hydrozoa-kolonisatie vangt aan in de
loop van december, neemt af in het voorjaar en wordt gevolgd
door een kolonisatie van pokken.
Het opvolgen van de populatiedynamiek bij de macro-foulingorganismen in het koelcircuit van de kerncentrale te Doel duidt
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