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Sensorsignaleert
verontreinigingenin
water
DepromovendusMarcelBeulenheefteensensorontwikkeldwaarmeedeaanwezigheidvanzware
metalenofaromatischeverbindingenin eenrivieraangetoond kanworden.Hetiseenapparaatop
basisvangoud tergroottevaneengulden.Desensorkanbijvoorbeeld indeRijnopgehangenworden.
Aanhetapparaatje iseencomputerbevestigd.Hetsignaalvandesensorverteltprecieswatermde
rivierzit.Beulenpromoveerdedezezomerophetsensor-onderzoekaandeUniversiteitTwente.
het vastzetten vandelaagophetapparaat
énhetmeten".
Met namehetmaken vande moleculenlaagisvolgensBeulendekracht vande
onderzoeksgroep.Ditwerdgedaanom
synthetische receptoren temaken."Die
receptoren vangen alshetwaredemetaaldeeltjes invloeistoffen. Demoleculenlaag
bevatholtes,waarin deatomen van bepaalde
metalengaan zitten.Diereceptoren werken
selectief'.

tiefzijn voorverschillende metalen.
"Dioxineiseenmolecuul vaneenbepaalde
grootte.Voorhetmeten van metalen moet
jedemolecuulopeningen waarin wordr
gecommuniceerd ietsgroter maken."De
kracht vanhetsysteem vanBeulen is,dat
hetgeheel universeelis."Wehebben iets
gemaaktdatstoffen kandetecteren alsjede
receptoren ietsverandert.Dankunjein
principeanderestoffen detecteren.Hetprincipehebben webewezenenhetwerkt".
Beulenheeft ditinhetlaboratoriummet
succesgetest. "Jekuntzelfserglageconcentraties benzeen detecteren".
Beulensteltzichvoordatdesensor,een
soort kastje, ergens ineenrivier wordt
gehangen. Beulendenkt aandiversetoepassingen."Jekunt hetapparaatje inderivier
plaatsen,bijvoorbeeld bij Lobith.Viaeen
datalijn dieaaneencomputer isgekoppeld,
komt informatie vanuit deelektrochemischerespons binnen.Opeencentraalpuntbijvoorbeeld bijRijkswatersraat -arriveren
allegegevens".
Dat iseenheelanderewerkwijzedan
nu.Nuworden monstersgenomen enin
eenlaboratorium geanalyseerd. Overigens
zijn diemeringen nodigvoor bijvoorbeeld
de drinkwaterinname.

Goud
MarcelBeulen.
Deontwikkeling vaneensensor isnog
tamelijk braakliggend terrein.Ookdeopzet
vanhetonderzoek wasnieuw.Vraagwasof
ernoggeensensor isomverontreinigingen
in water temeten.BijdeTUTwente lopen
bijvoorbeeld projecten metsensorendie
mineralen kunnen meten in vloeistoffen
voordekassenteelt.Beulenwerkteaandit
onderzoek nier alleeninTwente,maarook
bij universiteiten eldersinNederland enin
hetbedrijfsleven, bijAKZO-Nobelen
Philips.Tenslotreverrichttehijookin
Duitsland onderzoek.
Hetproefschrift gaat overhethele
traject, vankennis overmonolagen (eenlaag
vaneenmolecuul)totenmetsensormetingen."Hetonderzoek isnognietaf,maarin
principeisbewezendatmenmetdesensor
metingen kanverrichten invloeistof De
eerstestap washetvaststellen welkechemischestoffen wewilden gebruiken voorde
dunne,moleculaire laagopdesensorenhet
maken vandiestoffen. Detweedestapwas
het karakteriseren vandielagenendederde
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Deonderzoeksgroep werktemetmoleculenlagengoud opdesensor.Datzijn lagen
dieeennanometer dikzijn, ofwel een
miljardste meter. Dielaagismethetblote
oogniettezien.Goud werkt hetbeste,is
stevig,kantegen waterenoxydeert daarin
niet.Hetgoud blijkt nietzokostbaar."Wat
duur is,ishetsysteemenallestoffen dieje
eromheen gebruikt.Hetgoud iséénvande
goedkoopste componenten".
Hoewerkt desensor?"Inprincipeelekrrochemisch", aldus Beulen."Jemeet veranderinginstromen tengevolgevanzware
metalen.Hetgaatomhetverschilinsterkte,
hetsignaal,defaseenandere mogelijke
facetten". Jemeetinfeite decontinueflow",
zegtBeulen."Alserniks inderivierzit,dan
hebje een nul-signaal".
Desensorbleektewerkenbijbenzeenachtigemoleculen enbij stoffen diete
vergelijken zijn metdioxine."Maarje kunt
het laagje ookietsveranderen,zodatje iets
anders kunt meten".Denuontwikkelde
sensor herkent eenbepaaldestof,maarin
principeishetmogelijk omopeensensor
meerdere laagjes aantebrengen,dieselec-

WatRijkswaterstaat ookdoet isdebron
zoeken."Zij wetendathetmetaal opeen
bepaaldeplaats inderivierzitenopeen
andereplaats niet.Dan weetje waarhet
ongeveer isgeloosd".

Commerciële toepassing
"Erligt noggeensensor dieje vandaag
alindeRijn kunt hangen.Maarikheb laten
ziendatditnieuweprincipewerkt", aldus
Beulen.Opdevraagofhet apparaatje
commercieel roegepastgaat worden,
antwoordt hij: "Hetvoordeelvandit
systeem isdatje allekanten opkunt.Alsje
eengoedelaagweettemaken voor bepaalde
stoffen, kunje allesmeten.Wehebbennu
allebasiskennisenikkanmevoorstellendat
eenanderernogwatmeer toegepastaan
gaat werkenendateenbedrijf hetdan opde
markt kan brengen.Jehebt misschiennog
wat tijd nodigomwatomdesensorheente
bouwen,maar datzalwelineen tijdspanne
vantweetotvierjaar kunnen".
Beulenvoert inmiddelsgesprekkenmet
belangstellenden uitdeindustrie, f
JelleVaartjes

