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Online drinkwatermonitoring met een
UV-sonde
DeUV-absorprievanwaterbij254nanometerwordtvaakgebruiktalsmaatstafvoordeaanwezigheid
vanorganischestojfen.DoorhetgehelespectrumaanzichtbaarenUV-lichtteanalyserenkanechter
heelveelextrainformatiewordenverkregen.Totenkelejarengeledenwasditalleenmogelijkmetdure
apparatuurdienietgeschiktwasvoorgebruikbuiteneenlaboratorium.Nudeeersteonlinesensorenop
demarktzijnverschenen,ishettijdomdemogelijkhedenvandergelijkeinstrumententebepalen.
Reedsenkelejaren isereendraagbare,
waterdichteUV-sondeopdemarkt.Ditinstrument kanwordengebruikt om in-situ
eninreal-time UV-spectraoptenemen in
vloeistoffen. UitdezeTmgerprint'-spectrais
vervolgenseenaantalspecifieke parameters
afteleiden.Dergelijke instrumenten wordenalopveellocatiesgebruikt voorde
monitoringvanrwzi-influent, rivierwaterkwaliteitenheteffluent vanindustriëleprocesseninbijvoorbeeld depapierindustrie.
Voordebewakingvandrinkwater ende
bronnen voordrinkwaterproductie isechter
nognauwelijks ervaringopgedaan met dit
instrument. Daarom testteKiwaWater
Researchbinnen het bedrijfstakonderzoek
eenUV-probevoortoepassingindedrinkwaterbereiding.

Het instrument
VoordeevaluatiewerddeSpectrolyser
(ziefoto)vaneenOostenrijks bedrijfgeselecteerd,omdatdezeUV-sondemomenteel het
meestverkochtwordt enreedsineengroot
aantaltoepassingenwordtingezet.Hetis
eenspectrofotometer diehet absorptiespectrum vaneenwatermonster registreert in
hetgolflengtebereik van200tot750nm.
De'fingerprint' wordtgebruiktvoorde
karakteriseringvanhetbemonsterde water.
Opbasishiervankaneenalarmeringplaatsvindenalsveranderingen plaatsvinden inde
samenstelling.Elkemeetcydus duurt45
seconden,wateenhogemeetfrequentie en
daarmeesnellealarmering mogelijk maakt.
Daarnaast kanuitdeze'fingerprint' ookde
troebelheid,nitraatconcentratie,UV254,
TOCenDOCworden berekend.
Hetinstrument gebruikteen'dualbeam'configuratie, waarbij één lichtbundel
doorhet monster wordtgeleidendeandere
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alsinternereferentie wordtgebruikt. Hiermeewordtlangestabiliteitvanhet meetsignaalbereikt,zodateenlagecalibratiefrequentie nodigis.Hetapparaatis
waterdichtenbruikbaar toteendieptevan
tienmeter.Het instrument krijgt zijn aansturingviaeenstandaardPC,maar kanook
als'stand alone'-systeem worden gebruikt.
Indatlaatstegevalwordendevergaardedata
opgeslagen inhetinternegeheugen vande
sonde.
Degevoeligheid vandesondevoorUVabsorberende organischecomponenten in
hetwaterwordtbepaalddoordelengtevan
hetmeetcompartiment. Instrumenten met
verschillendeweglengteszijn verkrijgbaar.
Voorhetonderzoeknaar drinkwaterapplicatiesisdemeestgevoeligeversiegebruikt,
voorzienvaneenmeetcelmeteenlengtevan
100mm.Voortoepassingen inwatermet een
hogeladingopgelosteorganischestofen/of
hogetroebelheid ishetgebruikvaneen mindergevoeliginstrument meteen kortere
weglengte vereist.

Aanpak
DeUV-sondeisonder uiteenlopende
conditiesgetest.Zowelinhet laboratorium
alsoplocatiewerd hetvermogenvan het
instrument bepaald omveranderingen in
waterkwaliteit temeten endeaanwezigheid
van(specifieke) verontreinigingenin
(drink)wateraantetonen.Daarnaast werden
deprestatiesvergeleken meteenlaboratoriumspectrofotometer enmet operationele
troebelheidmeters oplocatie.
Offlinegebruik
Ineersteinstantie iseenaantal korte
proevenuitgevoerd,waarbij het instrument
werd ingezetalsconventionele,offlineUV-
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De^etesteUV-sondc.
spectrofotometer. Omdeprecisievande
meetgegevens teverifiëren, werdeen watermonsterzowelmetdeUV-sondealsmeteen
spectrofotometer inhetlaboratorium gemeten.Ditleverdeidentiekeresultaten op.Vervolgenswerdeenkalibratiecurvevoor
nitraat opgenomen.Dezelaatziendatde
respons,zoalshethoort, lineair isbinnen
het meetbereikdatdefabrikant aangeeft.
Aandecurveisookteziendatdedoorde
leverancier meegeleverdekalibratie niet
geschikt isvoorkwantitatieve metingen.
Deze'globalcalibration' iseen softwareapplicatieopbasisvanhetgemiddeldevan
honderden watermonsters.Dezeme'Hodeis
nietgeschikt vooraccuratemetingen. Om
kwantitatievemetingen mogelijk temaken,
iseersteenkalibratievoorhetwatertypeop
demeetlocatienodig.Dezeeisvooreenlokalekalibratiegeldt voorallespecifieke parametersdiemetd:UV-sondegemeten kunnen worden.
Hetvermogen vanhetinstrument om
organischestoffen indrinkwater tedetecterenenidentificeren werdonderzocht door
specifieke stoffen tedoserenaan watermonstersendezetemeten.Dit lietziendat stoffenmeteenhoogabsorberend vermogen
voorUV-lichttedetecterenzijn totopug/1-

niveau(tabel i).NaarmatedeUV-absorptie
vanstoffen afneemt, stijgt dedetectielimiet.
Stoffen zonder sterkUV-absorberende structuurelementen kunnen pasopg/1-niveau
wordengedetecteerd.Omdatgeen scheiding
vancomponenten plaatsvindt,maareen
superpositie vanspectra vanalleinhetwater
aanwezigestoffen wordtgemeten,ishet
alleenmogelijk verandering waar tenemen
ennietomstoffen eenduidig te identificeren
opbasisvaneen UV-spectrum.
Tabel1:

wegein

Detectielimietenvoorspecifiekeorganische
stoffenindrinkwater(inmg/l).

linuron
isoproturon
benzeen
aldicarb
mevinphos
oxamyl
methamidophos
azinphos-methyl

Utrecht
Driebergen

O.OOl

0.05
0.05
0.1
0.1
0.1

-2,0-,
200,0

1
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Eenmooieillustratievanhet vermogen
vanUV-spectrometrie omverschillen in
watertemetenendusveranderingenweer
tegeven,waseenkleinetestmet drinkwater
vanverschillende locaties.Bijhetmeten van
de'fingerprint' vanwateruit Driebergen,
UtrechtenNieuwegein isduidelijk verschil
tezien(afbeelding 1),watmetname het
gevolgisvanverschillen indeconcentraties
humeuzestoffen inhet water.
Online.gebruik
Nadelaboratoriumtesten isdeUV-probevoordrieverschillendewatertypesals
onlinemonitor ingezet.Drinkwater in
Nieuwegein,voorgezuiverd watervan
waterwinstationCornelisBiemond(Nieuwegein)enLekkanaal-waterwerden ieder
gedurendeééntottweemaandengemonitord.Bijdemonitoring vanhet drinkwater
bleekdatdevariatieindegemeten parametersdoorruis inhetmeetsignaal verwaarloosbaarklein is.Omtecontroleren dat dit
niethetgevolgisvanongevoeligheid vande
sondeenomdereproduceerbaarheid van het
meetsignaalteverifiëren, werd herhaaldelijk
eenbekendeconcentratievan afwisselend
vitamineCenbenzoëzuuraanhetwatertoegediend.Dezeadditieswerden duidelijk
waargenomen (afbeelding 2);bijeenconcentratievan0.2mg/lvitamineCbleekdestandaardafwijking indegemeten absorptie
minderdanéénprocent tezijn.
Identiekeresultaten werden behaald tijdensdemonitoringvanhet voorgezuiverde
water,waarbij wellangzamefluctuaties :n
bijvoorbeeld UV254enDOCwerdenwaarge-

Afb.1:
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De'fingerprints'vandrinkwateruitdrieverschillendeplaatsen.

MonitoringvandoseringvanvitamineC(0.2mg/l)enbenzoëzuur{5mg/\)indrinkwater.Naastdesom
parameterTOCwerddeexanaiebijde.golflengtenvanmaximaleabsorptievoorbenzoëzuur(230nm)
enascorbmezuur(z6znm)#emeten.

nomen,maargeenhogepiekconcenttatiesof
snelleveranderingen.Deresultaten vande
troebelheidsmeting werden vetgeleken met
dievandetroebelsheidsmeter diegeïnstalleerdisopdelocatie.Hierbij bleekdatde
_trerïdsdiewerdenwaargenomen overeen-

komstvenoonden,maatdatdeabsolute
waardevandeUV-sondeduidelijk afweek
doordatgeenkalibtatie terplaatsewas uitgevoerd.OokhierwerdvitamineCgedoseerdenmetdezelfdegevoehghridenrepro
duceerbaarheid gedetecteetd.
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Signaleringvaneenwaterkwalitettsveranderin,gmetbehulpvandealarmmodule.

Ophopingvansedimentkandemetingverstoren.Meteenautomatischschoonmaaksysteemkandesondezijnwerk
blijvendoen.

BijmonitoringvanLekkanaal-water,dat
eenaanzienlijk hogereladingsediment
heeft, bleekdeUV-sondemeteencuvetlengtevan 100mmongeschikt.Deabsorptie van
hetbemonsterde waterbleekdermate hoog
datdeweglengtemoestworden verkort
alvorenseenbetrouwbaar signaalkon wordenverkregen.Bijverkortingvandecuvet
tot tomm(doormiddelvaneen inzetstuk)
konuiteindelijk eenbetrouwbare meting
wordenuitgevoerd.Alsnelbleekdatin dit
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water vervuilingvandeprobehet signaal
verstoort(ziefoto).Ditkanworden verholpenmeteenautomatische reiniging, waarbij men metbehulp vanpersluchtdeoptischevenstersschoonblaast.Tijdens deze
evaluatieishiervanechtergeengebruikgemaakt:desondeishandmatiggereinigd, wat
minstenséénmaalperweeknodig bleek.
Bijhetmonitoren vanhetwaterin het
Lekkanaalwerdweleengrotevariatieinde

parameterstroebelheid,TOC,DOCenUV254
waargenomen, terwijldegemeten nitraatconcentratievrijwelstabielwas.BijvergelijkingvandedoordeUV-sondegemeten
troebelheid metderesultaten vandetroebelheidsmonitor terplaatsebleekdat deze
goedovereenkwamen.Doordegrote variatie
inhetsignaalalsgevolgvansterk fluctuerendetroebelheid,onderanderedoorde
scheepvaart enwerkzaamheden aanhetLekkanaal,leekineersteinstantiedekansklein
dateenkortstondigeverontreiniging te
detecteten zouzijn.Metbehulp vaneenspeciaalalarm-algoritmedatmetdebesturingsoftware wordt meegeleverd,bleekdit
tochmogelijk. Omvandeze alarmmodule
gebruik tekunnen maken,wordt hetsysteemovereenperiodevanenkeleweken
'getraind'opdenatuurlijke fluctuaties diein
hetwatervoorkomen.Hierbij wordt niet
alleendeopgenomen 'fingerprint' gebruikt,
maarookdeafgeleide vanhetspectrum,die
veranderingen uitvergroten.Opbasisdaarvanwordengrenswaarden vastgesteld en
kunnen abnormaleverschijnselen duidelijkerwordenopgemerkt.Na hettrainen van
hetsysteemwerd tijdens demeetperiode in
hetLekkanaaléénmaaleenafwijking waargenomen Indealarmmodule wasdezeveranderinginhetwaterduidelijk waar te
nemen,waardezebijhet bekijken vande
waterkwaliteitsparameters nauwelijks waar
tenemen viel.Deaardvandeverontreinigingisnietvastgesteld,maaruitderegulierelaboratoriummetingen bleekdatophetzelfde moment eenverhoogde concentratie
ftalaten isgemeten.Eendirecterelatietussendezetweewaarnemingen isechter nog
niet vastgesteld.
Deuiteindelijke conclusievandezeevaluatieisdatdeUV-sondeeenrobuust instrument is,datzowelinhetlaboratorium alsin
hetveldofopproductielocaties kanworden
gebruikt.Desondekanspecifieke verontreinigingendetecteren,somstotopug/1niveau,maarisnietinstaatdezeverontreinigingenookteidentificeren. Voorher
detecterenvan(natuurlijke] fluctuaties in
waterkwaliteit bleekdeUV-sondeeenzeer
geschikt instrument. Hierbij wordtvooreen
relatieflageprijs veelmeer informatie verkregendanwanneer alleen conventionele
systemenwordeningezet,zoals troebelheidsensorenenUV-detectoren.Doorzijn meerwaardebovendergelijkesystemenkaneen
UV-sondeworden ingezetvoorbewakingstoepassingen eninprocessturing waarbij
karakteriseringvanhetwaterwaardevolis. ^
Joep vanden Broeke en
Albert Brandt
(KiwaWater Research)

