
GIDS VOOR ZUIVER 
LABWATER
Een onmisbaar overzicht van de 
toepassingen, de controle en de normen 
van laboratoriumwaterzuivering.



Inleiding
GIDS VOOR ZUIVER LABWATER

De Gids voor Zuiver LabWater 
is een essentiële bron voor 
individuen die zuiver water 
gebruiken of meer willen weten 
over dit onderwerp. Met een 
overzicht van de vereisten, 
technieken en toepassingen 
van waterzuivering in de 
wetenschap en geneeskunde zal 
deze educatieve gids u in staat 
stellen de correcte graad van 
water en de meest betrouwbare 
productiemethode met een 
rendabele kostprijs voor zowel 
uw budget als het milieu te 
kiezen.

Uitdagingen: onzuiverheden en 
variaties in drinkwater

Water voor de meeste laboratorium- en 
klinische toepassingen wordt meestal 
gezuiverd uit drinkwater. Het unieke 
vermogen van water om praktisch elke 
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Inleiding

"Zuiver water is de 
meest gebruikelijke 
substantie die 
een groot aantal 
wetenschappelijke en 
medische toepassingen 
ondersteunt – het 
belang ervan mag nooit 
ondergewaardeerd 
worden."

chemische component (tot in een 
bepaalde mate) op te lossen en praktisch 
elke levensvorm te ondersteunen, 
betekent dat de drinkwatertoevoer veel 
substanties in oplossing of suspensie 
bevat; bijkomende onzuiverheden 
worden afgeleid tijdens het 
drinkwaterzuiveringsproces. Bovendien, 
verschillend van andere ruwe materialen 
kan drinkwater sterk verschillen in 
zuiverheid, afhankelijk van geografische 
regio tot regio en van seizoen tot seizoen. 

In de huidige laboratoria is de 
beschikbaarheid van zuiver water 
essentieel, en terwijl huishoudelijke 
gebruikers "zuiver" water uit 
de kraan hebben, beschouwen 
laboratoriumwetenschappers en 
zorgverleners dit als uiterst besmet. 
Analytische en experimentele 
wetenschappers zijn geïntereseerd 
in elementen en componenten bij 
concentraties binnen het bereik van 
het delen per miljard (ppb) of lager, 
gezien veel van deze contaminanten een 
negatief effect hebben op toepasingen 
door hun interactie met andere 
substanties, inclusief de geanalyseerde 
substantie.

Er zijn 5 klassen onzuiverheden die 
teruggevonden worden in natuurlijk  
en drinkwater:

• Deeltjes

• Opgeloste anorganische 
componenten

• Opgeloste organische componenten 

• Micro-organismen & biomoleculen 

• Opgeloste gassen

Het algemene doel van waterzuiverings-
methoden voor wetensschappelijke  
of medische toepassingen is het  
verwijderen van onzuiverheden uit 
het drinkwater terwijl de bijkomende  
contaminatie van de componenten van 
het zuiveringssysteem en de bacteriële 
groei verminderd wordt.

Hoe deze gids gebruiken

Deze gids werd door ELGA geschreven is gebaseerd op meer 
dan 70 jaar ervaring uitsluitend in het onderzoek, het ontwerp, 
de productie en de installatie van waterzuiveringssystemen. 
De uitgebreide Zuiver LabWater Gids is een amalgaam van 
onze oorspronlijke Zuiver LabWater Gids en Zuiver Klinisch 
LabWater Gids, voor het eerst gepubliceerd in respectievelijk 
1991 en 2003. Bovenop het verschaffen van de meest recente 
gegevens op het gebied van waterzuivering (d.w.z. nieuwe 
waterzuiveringstechnieken, bijkomende toepassingen 
en herziene normen), werd de gids zo ontworpen dat de 
informatie waarnaar u op zoek bent eenvoudiger toegankelijk 
is. Doorheen deze gids zult u hints en tips en "Zuivere feiten" 
over waterzuivering lezen met grafieken die belangrijke 
technologieën, systemen en processen samenvatten. Achteraan 
werd een verklarende woordenlijst voorzien zodat u gelijktijdig 
de technische termen waarmee u minder vetrouwd bent, kunt 
opzoeken en begrijpen.

Deze gids is opgedeeld in 4 eenvoudig toegankelijke secties. 

• Onderzoek en testen (sectie 1)

• Klinische diagnose (sectie 2)

• Zorgsector (sectie 3)

• Overzicht waterzuivering (sectie 4, verder 
opgedeeld in 5 subsecties)

• Productie van drinkwater

• Onzuiverheden in drinkwater

• Waterzuiveringstechnologieën

• Behoud van de zuiverheid van gezuiverd water

• Normen voor gezuiverd water



Sectie 1 
Onderzoek en testen
Dit concentreert zich op een enorm gamma toepassingen die 
worden uitgevoerd in verschillende laboratoria, gaande van 
het eenvoudig wassen en spoelen van glaswerk tot de meest 
cruciale technieken in moleculaire biologie en celcultuur. Het 
schetst de soorten water die bij elke toepassing vereist zijn.

Sectie 2 
Klinische diagnose
Dit zet het belang uit één van het gebruik van uitermate zuiver 
water om geldige en betrouwbare chemische testresultaten 
te verkrijgen. Het schetst de internationale normen en 
bepalingen die vereist zijn voor deze toepassingen.

Sectie 3 
Zorgsector
We schetsen talrijke toepassingen in de gezondheidszorg 
die water met een hoge zuiverheid vereisen, inclusief de 
desinfecterende reinigingsmethode voor chirurgische 
instrumenten (bv. endoscopen) en stoomproductie voor 
het steriliseren van instrumenten. De strikte richtlijnen en 
waternormen die gelden voor deze toepassingen, worden 
beschreven.

Sectie 4 
Overzicht waterzuivering
Dit verschaft een uitgebreid overzicht van water, met een 
nauwkeurige beschrijving van de soorten onzuiverheden die 
worden teruggevonden in water en de technologieën, het 
ontwerp van systemen en de componenten die nodig zijn om 
deze succesvol te verwijderen. De keuze van de beginfasen 
van een waterzuiveringssysteem zal afhangen van de 
karakteristieken van het toevoerwater en het gehele proces 
begint met een voorbehandelingsstadium. De voornaamste 
waterzuiveringstechnologieën worden geschetst. Elke 
technologie heeft haar voordelen en beperkingen: sommige 
technologieën kunnen bijvoorbeeld grote hoeveelheden 
verschillende onzuiverheden verwijderen, terwijl andere 
één specifiek type onzuiverheid kunnen verwijderen tot een 
uitermate laag niveau.

Over ELGA

Als integraal deel van Veolia, 
wereldwijd de toonaangevende bedrijf 
voor watervoorziening, is ELGA een 
betrouwbare producent van water 
die economisch overeenstemt met 
de medische en wetenschappelijke 
toepassingen van al onze klanten. Met 
meer dan 70 jaar ervaring uitsluitend 
in waterzuiveringssystemen blijven wij 
vooruitstrevend onderzoek toepassen 
met innovatief en ergonomisch design. 
ELGA produceert robuuste systemen 
die eenvoudig te installeren zijn 
om te voldoen aan de voortdurend 
veranderende noden van onze klanten. 
Wij werken ook erg nauw samen 
met toonaangevende producenten 
van laboratoriuminstrumenten om 
waterzuiveringssystemen op maat te 
maken voor specifieke toepassingen. 
Bovendien spelen we een proactieve 
rol met de organisaties die de 
waternorm bepalen en die de vereisten 
van de laboratoriumwaterkwaliteit 
uitwerken en adviseren. Met 
een netwerk van meer dan 600 
servicecentra wereldwijd garandeert 
ELGA een niet te evenaren service en 
ondersteuning voor haar volledige 
gamma waterzuiveringssystemen, 
waar u zich ook bevindt.
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Pionierswerk op het vlak van 
laboratoriumwaterzuivering:

Er bestaan talloze verschillende 
gepubliceerde normen die de 
waterkwaliteit definiëren voor 
specifieke toepassingen. ASTM® 
(American Society for Testing and 
Materials) en ISO® (International 
Organization for Standardization) 
3696 verschaffen richtlijnen voor 
laboratoriumtoepassingen; CLSI® 
(Clinical and Laboratory Standards 
Institute) richtlijnen definiëren vereisten 
voor de waterkwaliteit van klinische 
laboratoria. Sommige laboratoria 
passen ook normen toe uit de Europese, 
Amerikaanse of Japanse farmacopee. 
Slechts weinig van deze normen zijn 
echter specifiek voor uw specifieke 
toepassing; hierin te ver gaan, betekent 
onnodige kosten, niet ver genoeg 
gaan, brengt de accuraatheid van uw 
resultaten in gevaar. Deze gids loodst u 
door dit labyrint van normen en helpt 
u op eenvoudige wijze de juiste soort 
water en productiemethode te kiezen 
zodat u over de juiste zuiverheid beschikt 
en dit op een voordelige manier voor uw 
budget en het milieu.

1937 – 1955 Walter Lorch richtte ELGA op. Distillatie was de 
voornaamste waterzuiveringsmethode, maar de 
beperkingen van deze technologie op het vlak 
van zuiverheid spoorden aan tot verandering.  
De patroonmodel de-ionisator werd uitgevonden 
door Walter Lorch

1960 – 1970 ELGA werkte samen met de London School of 
Pharmacy om producten te ontwikkelen die 
gericht waren op de ziekenhuismarkt, laboratoria 
en algemene industrie

1980 – 1989 ELGA richtte de School of Water Sciences op. 
Walter Lorch publiceerde ‘The Handbook 
of Water Purification’. ELGA was de eerste 
om UV-foto-oxidatie te introduceren in een 
laboratoriumzuiveringssysteem. ELGA lanceerde 
MedRo, een systeem specifiek ontworpen voor 
niertoepassingen

1990 – 1999 ELGA lanceerde PURELAB UHQ, een combinatie 
van ionenuitwisseling, membraanprocessen, 
adsorptie en foto-oxidatie in een waterzuive-
ringssysteem dat water met een hoge zuiverheid 
produceert aan een minimumprijs. ELGA wint 
de 'Queens Award for Design'. ELGA vond 
het ‘Type II’ uit of het vervangsysteem voor 
distillatie, dat bij hun 'Option' productreeks werd 
gevoegd. ELGA ontwikkelde MEDICA, de eerste 
waterzuiveringssystemen specifiek ontworpen 
voor de markt van klinische diagnose.  
ELGA lanceerde het PureSure systeem 
(gebruikmakend van controle in verschillende 
fasen) zowel als onze realtime controlemethode 
voor totaal organische koolstof (TOC)

2000 ELGA werd de afdeling Laboratory Water van Veolia.  
ELGA lanceerde de Option-E5, het eerste 
laboratoriumzuiveringssysteem dat gebruikt 
maakt van elektrode-ionisatie van behandeld water

2003 ELGA lanceerde de revolutionaire CENTRA- 
systemen, de eerste gegroepeerde gecentraliseerde 
laboratoriumwaterzuiveringssystemen

2004 ELGA lanceerde BIOPURE: het eerste product 
dat specifiek werd ontworpen om te voldoen 
aan de recentste waternormen voor medische 
toepassingen 

Inleiding



Onderzoeks-  
en analytische 
toepassingen

SECTIE 1

Wetenschappers voeren een breed gamma toepassingen uit 
in veel verschillende soorten laboratoria. Daarom moeten 
er verschillende graden van water gezuiverd worden om 
toegepast te worden bij de vereiste procedures of toestellen. 
Water is één van de belangrijkste componenten bij veel 
toepassingen, maar het belang van zuiverheid wordt vaak 
niet erkend.

In deze sectie zetten we enkele 
gebruikelijke toepassingen op een rij en 
verstrekken we advies over de vereiste 
waterkwaliteit. We verstrekken eveneens 
advies over de zuiveringstechnieken 
waarnaar u op zoek zou moeten gaan 
voor uw watersysteem. 

Er zijn vele normen voor waterkwaliteit 
over heel de wereld gepubliceerd, 
nochtans zijn er slechts enkele relevant 
voor specifieke onderzoekstoepassingen. 
Als gevolg hiervan hebben de 
voornaamste waterzuiveringsbedrijven, 
waaronder ELGA, brede algemene 
classificaties aangenomen die bepaald 
worden door meetbare fysische en 
chemische limieten. Doorheen deze gids 
verwijzen wij naar de "Types" water zoals 
in deze tabel (zie linkerzijde).

Resitiviteit  
(MΩ-cm)

TOC  
(PPB) Bacteriën

Endotoxines  
(EU/ml)

Type I+ 18,2 <5 <1 <0,03

Type I >18 <10 <1 <0,03

Type II + >10 <50 <10 n.v.t.

Type II >1 <50 <100 n.v.t.

Type III >0,05 <200 <1.000 n.v.t.
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nderzoeks- en analytische toepassingen

Type 1+ – gaat verder dan de zuiverheidsvereisten van  
Type 1 water.

Type I – Deze graad, vaak naar verwezen als 
ultrazuiver, is vereist voor enkele van de meest cruciale 
watertoepassingen zoals de voorbereiding van de mobiele 
fase van HPLC (hogedrukvloeistofchromatografie), 
als blanco en proefoplossing voor andere belangrijke 
analytische technieken zoals GC (gaschromatografie), AAS 
(atomaire absorptiespectrofotometrie) en ICP-MS (inductief 
gekoppeld plasma massaspectrometrie). Type I is eveneens 
vereist voor zowel moleculaire biologietoepassingen als 
zoogdier celcultuur en IVF (in-vitro fertilisatie).

Type II – is de graad voor algemene laboratoriumtoepas-
singen. Dit kan bereiding van middelen, pH-oplossingen en 
buffers omvatten, en voor bepaalde klinische analysatoren. 
Het is ook gebruikelijk dat Type II systemen gebruikt 
worden als toevoer voor een Type I systeem*.

Type II+ – is de graad voor algemene laboratoriumtoepas-
singen die een hogere anorganische zuiverheid vereisen.

Type III – is de aanbevolen graad voor niet-kritiek werk, 
waaronder zowel het spoelen van glaswerk, waterbaden, 
toevoeren naar autoclaven en desinfectoren als 
klimaatkamers en en plantenserres vallen. Deze systemen 
kunnen ook worden gebruik voor de toevoer naar Type I 
systemen*.

*De productie van ultrazuiver water (18,2 MΩ-cm resistiviteit, <5 ppb 
TOC) uit leidingwater gebeurt meestal in twee fasen – voorbehandeling 
en reiniging. Idealiter vermindert de voorbehandeling alle soorten 
onzuiverheden – anorganisch, organisch, microbiologisch en partikels 
– met meer dan 95%. Dit kan het meest effectief bereikt worden 
gebruikmakend van omgekeerde osmose of omgekeerde osmose 
gecombineerd met ionenuitwisseling of EDI. Een tweede mogelijkheid is 
het gebruik van ionenuitwisseling, maar dit kan de niveaus organische, 
bacteriële en partikelonzuiverheden niet in dezelfde mate verminderen. 
Hoe beter de voorbehandeling, hoe hoger de potentiële kwaliteit van het 
uiteindelijke ultrazuiver water.



Analytische en algemene 
toepassingen

Elektrochemie
Gezien deze technieken afhankelijk 
zijn van de gevoelige meting van 
miniscule elektrische signalen, is het 
essentieel dat het gebruikte water zo 
min mogelijk interfereert als gevolg 
van achtergrondcontaminatie. Type II 
water, kenmerkend met een TOC 
(Totaal organische koolstof) <50 ppb 
en een kiemgatal onder 1 KVE/ml 
(Kolonievormende eenheden per 
milliliter) wordt aanbevolen voor 
elektrochemische toepassingen. Voor 
ultraspoor elektrochemische analyses  
is Type I (ultrazuiver) water vereist.

De technieken omvatten:

Potentiometrie
Potentiometrie meet de potentiaal 
van een oplossing tussen twee 
elektroden. Dit is een passieve techniek 
die de oplossing erg weinig beïnvloed 
tijdens het proces. De potentiaal 
wordt vervolgens in verband gebracht 
met de concentratie van één of 
meer analieten. Er wordt vaak naar 
de celstructuur verwezen als een 
elektrode hoewel deze twee elektroden 
bevat: een indicatorelektrode en een 
referentie-elektrode (verschillend van 

de referentie-elektrode gebruikt bij het 
drie-elektrodensysteem). Potentiometrie 
wordt meestal uitgevoerd op ion-
selectieve wijze met een verschillende 
elektrode voor elk ion. De meest 
gebruikelijke potentiometrische 
elektrode is de glazen pH-elektrode.

pH-meting
pH is een subklasse van potentiometrie 
en wordt gebruikt om de zuurgraad 
of alkaliniteit van een vloeistof te 
meten. Het meten van de pH in zuiver 
water is problematisch als gevolg van 
de lage ionische concentratie van de 
oplossing en omdat de snelle opname 
van koolstofdioxide de afgelezen meting 
beïnvloedt.

Coulometrie
Coulometrie gebruikt toegepaste 
stroom of potentiaal om een analiet 
volledig van de ene oxiderennde staat 
naar de andere over te brengen. Bij 
deze experimenten wordt de totale 
voorbijgekomen stroom direct of indirect 
gemeten om het aantal voorbijgekomen 
elektronen te bepalen. Dit kan de 
concentratie van het analiet of, indien 
de concentratie gekend is, het aantal 
elektronen betrokken bij een redoxkoppel 

(Samengevat in de tabel op pagina 16)
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aangeven. Bulkelektrolyse, ook gekend als 
coulometrie bij gecontroleerd potentiaal, 
of een samenstelling van beide namen, 
is misschien de meest gebruikelijke vorm 
van coulometrie.

Voltametrie
Voltametrie past een constant en/
of variabel potentiaal toe op het 
oppervlak van een elektrode en meet 
de overblijvende stroom met een drie-
elektrodesysteem. Deze methode kan 
onder andere de reductiepotentiaal 
van een analiet en elektrochemische 
reactiviteit onthullen. In praktische 
termen is deze methode niet-destructief 
gezien alleen een erg kleine hoeveelheid 
van het analiet opgebruikt wordt aan 
het tweedimensionale oppervlak van de 
werkende en hulpelektrode. 

Polarografie
Polarografie is een subklasse van 
voltametrie die een druppelende 
kwikelektrode als werkende elektrode 
gebruikt en vaak de overblijvende 
kwikpool als hulpelektrode gebruikt. 
Bezorgheid over de giftigheid van kwik 
gecombineerd met de ontwikkeling 
van betaalbare, inerte, gemakkelijk 
schoon te maken elektroden gemaakt 
uit materialen zoals edelmetalen en 
koolstofglas, heeft voor een grote daling 
in het gebruik van kwikelektroden 
gezorgd.

Amperometrie
Amperometrie is een subklasse van 
voltametrie waarbij de elektrode 
bij constante potentialen wordt 
gehouden gedurende verschillende 
tijdspannes. Dit is vooral een historisch 
verschil dat nog steeds voor enige 
verwarring zorgt, bijvoorbeeld naar 
differentiaalpulsvoltametrie wordt 

ook verwezen als differentiaalpul-
samperometrie, wat beschouwd kan 
worden als de combinatie van lineaire 
voltametrie en chronoamperometrie. 
Wat amperometrie van andere vormen 
van voltametrie onderscheidt, is dat het 
eerder gebruikelijk is de stroom op te 
tellen over een bepaalde tijdsperiode 
dan deze te beschouwen bij individuele 
potentialen. Het optellen kan resulteren 
in grotere gegevensverzamelingen en 
verminderde fouten. Amperometrische 
titratie is een techniek die als 
amperometrie zou beschouwd worden 
gezien het de stroom meet, maar zou 
niet als voltametrie beschouwd worden 
gezien de volledige oplossing tijdens het 
experiment wordt vervormd.

De kwaliteit van uw drinkwater vaststellen 

Meer dan 70 jaar ervaring in de laboratoriumwaterin-
dustrie gecombineerd met de expertise van Veolia in 
het uitbaten van veel openbare zuiveringsstations 
geeft ons een onovertroffen kennis van de kwaliteit 
van toevoerwater over de hele wereld. Bij ons eerste 
bezoek aan uw laboratorium voeren we een on-site 
test uit om de kwaliteit van uw toevoerwater te 
analyseren. Gewapend met gegevens over de kwaliteit 
van uw laboratoriumwater, de vereiste toepassingen, 
het laboratoriumontwerp en het budget, zal ons 
sales team een vakkundig voorstel doen voor de beste 
waterzuiveringsoplossingen om aan uw behoeften  
te voldoen.

O
nderzoeks- en analytische toepassingen

Analytische en algemene toepassingen



Spectroscopie & spectrometrie

Spectroscopie was in het verleden de studie van de interactie tussen radiatie en 
materie als een functie van golflengte (l) en het verwees naar het gebruik van 
zichtbaar licht gedispergeerd in overeenstemming met zijn golflengte, d.w.z. door 
een prisma. Later werd het concept verder uitgebreid zodat het elke meting omvat 
van een hoeveelheid als een functie van golflengte of frequentie. Dus kan het ook 
verwijzen naar interacties met partikelradiatie of een respons op een alternerend 
veld of variërende frequentie (v). Eens het nauwe verband tussen fotonenergie 
en frequentie (E=hv) werd beseft, waarbij h de constante van Plank is, voegde een 
verdere uitbreiding van de definitie energie (E) toe als variabele. Een curve van de 
respons als een functie van golflengte — of meer gebruikelijk, frequentie — wordt 
een spectrum genoemd.

Spectrometrie is de spectroscopische techniek die wordt gebruikt om de 
concentratie of hoeveelheid van een gegeven substantie te bepalen en het 
instrument dat zulke metingen uitvoert heet een spectrometer of spectrograaf.

De technieken omvatten: 

Vlam Atomaire 
Absorptiespectrofotometrie 
(F-AAS)
Ook al wordt het wat overschaduwd door 
ICP-MS en ICP-ES voor multi-element 
analyses, de beperkte kostprijs van AAS 
verzekert het gebruik ervan in kleinere 
laboratoria of voor specifieke analyses. 
Afhankelijk van het element variëren de 
detectielimieten van lage ppb tot hoge 
ppm-niveaus. Type II water is meestal 
zuiver genoeg voor de meeste routine AAS 
en er is geen vereiste voor lage niveaus 
organische componenten of bacteriën.

Gaschromatografie – 
Massaspectrometrie (GC-MS)
Voor GC wordt gezuiverd water 
gebruikt voor de bereiding van 
blanco's, standaardoplossingen en 
staalvoorbehandelingen, d.w.z. vaste 
fase extractie. Gezien met GC-MS hoge 
gevoeligheid kan worden bereikt, is de 
vereiste qua waterzuiverheid uitermate 
strikt. Zeer lage TOC-niveaus, d.w.z. minder 
dan 3 ppb, zijn vereist en kunnen het best 
worden bereikt door het gebruik van één 
van de beste reinigers die gevuld wordt 
met water dat werd voorbehandeld met 
omgekeerde osmose voor de verwijdering 
van ionen en organische componenten.
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Grafietoven Atomaire 
Absorptiespectrofotometrie 
(GFAAS), ook bekend als 
Koolstofoven Atomaire 
Absorptiespectrofotometrie 
(CFAAS).
Deze variant van AAS, waarin de vlam 
vervangen wordt door een elektrisch 
verwarmde grafietbuis of -staaf, kan 
bij enkelvoudige analyse een hoge 
gevoeligheid bereiken. Eén van de beste 
Type I waterreinigers is vereist, die ppt-
niveaus van enkelvoudige onzuiverheden, 
18,2 MΩ-cm resistiviteit en lage TOC 
verzekert, terwijl multifase controle 
(zoals verschaft door het ELGA PureSure 
systeem – zie rechterzijde) de beste 
garantie op zuiverheid biedt. Maximale 
prestaties worden bereikt wanneer 
verhoogde voorbehandeling gevolgd 
wordt door voortdurende recirculatie en 
herzuivering van het gereinigde water.

Massaspectrometrie
Deze hooggevoelige techniek laat 
spooranalyse van complexe mengsels toe 
en vereist daarom water met een hoge 
zuiverheid. Alle staalvoorbehandelingen 
zoals vaste fase extractie en stappen 
voor monstervoorbereiding vereisen 
Type I (ultrazuiver) water, dat 
geproduceerd wordt door één van de 
beste waterzuiveringssystemen. Dit 
geeft ppt-niveaus van enkelvoudige 
onzuiverheden, water met 18,2 MΩ-cm 
resistiviteit en een uitermate lage TOC, 
kenmerkend <3 ppb. Multifase controle 
(zie rechterzijde) is de enige methode 
die dit niveau van zuiverheid garandeert 
en maximale prestaties worden bereikt 
met verhoogde voorbehandeling gevolgd 
door voortdurende recirculatie en 
herzuivering van het gereinigde water.

PureSure Systeem

Het PureSure-systeem: 
Bij ELGA LabWater plaatsen we een extra 
sensor tussen de twee zuiveringsstada van 
een ultrazuiver systeem. Dit verzekert dat het 
tweede zuiveringspak vervangen kan worden 
vooraleer zwak geladen onzuiverheden zorgen 
voor contaminatie van uw toepassing.

O
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Kwaliteitssensor tussenwater R1

Kwaliteitssensor uitvoerwater R2

Reinigend zuiveringspak

Primair zuiveringspak

1

2 3

4

2

3

4
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Inductief gekoppeld 
plasma-atomaire emissie 
spectrometrie (ICP-AES)
Bij ICP-AES verschilt de gevoeligheid 
aanmerkelijk bij verschillende elementen, 
hoewel metalen, halfmetalen, fosfor 
en zwavel detectielimieten binnen 
het ppb-bereik (μg/l) hebben, en dit 
vereist vrij strikte waterzuiverheid. De 
voorkeur wordt gegeven aan een Type I 
watersysteem (reiniger) met hoge 
zuiverheid, met >18 MΩ-cm resistiviteit, 
hoewel TOC-vereisten over het algemeen 
niet cruciaal zijn en voorbehandeling 
door omgekeerde osmose of 
ionenuitwisseling kan gebeuren.

Inductief gekoppeld plasma 
massaspectrometrie (ICP-MS)
Ontwikkelingen in moderne analytische 
instrumentatie hebben de gevoeligheid 
van de analyse van metaalsporen 
aanhoudend verbeterd. Deze elementen 
worden nu gemeten bij ppt- en sub-ppt-
niveaus met gebruik van technieken 
zoals ICP-MS. Spooranalytisch werk 
vereist water dat vrij is van de te meten 
componenten en vraagt dezelfde 
uitermate strikte waterzuiverheid voor 
het meest gevoelige ICP-MS-werk. De 
voorkeur wordt gegeven aan typische 
clean room faciliteiten voor het bereiden 
van reagentia van hoge kwaliteit voor 
blancoanalyses, standaardoplossingen 
en staalvoorbehandelingen. Het 
gespecificeerde watersysteem zou een 
speciaal ontworpen Type I systeem 
moeten zijn. Dit zou een vorm van 

meerfase controle moeten omvatten 
(zie PureSure-grafiek, pagina 10) om deze 
niveaus van zuiverheid te garanderen. 
Maximale prestaties worden bereikt met 
verhoogde voorbehandeling van een 
recirculerend Type II systeem.

Spectrofotometrie
Gezuiverd water van minimum Type II 
kwaliteit wordt aanbevolen voor 
spectrofotometrische toepassingen 
met een laag niveau van anorganische, 
organische of colloïde contaminanten. 
Het water heeft kenmerkend een 
resistiviteit >1 MΩ-cm en werd 
microgefilterd. Een lage TOC-inhoud 
(<50 ppb) is van uitzonderlijk belang bij 
technieken waarbij UV-detectiesystemen 
worden gebruikt, gezien opgeloste 
organische stoffen met de detectie 
kunnen interfereren.

Chromatografie
Chromatografie kan voorbereidend of 
analytisch zijn, maar beide zijn niet 
wederzijds exclusief. Voorbereidende 
chromatografie probeert de 
componenten van een mengsel te 
scheiden voor verder gebruik. Analytische 
chromatografie werkt normaal met 
kleinere hoeveelheden materiaal en 
probeert de relatieve verhoudingen van 
analieten in een mengsel te meten. 



Tijd

m
AU

RO-permeaat

Ultrazuiver water

Blanco
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Hogedrukvloeistofchromato-
grafie (HPLC) 
HPLC kan worden gebruikt voor de 
rechtstreekse analyse en determinatie 
van kleine en grote componenten in een 
complex mengsel. Tijdens de mobiele 
fase wordt gezuiverd water met een 
algemene laboratoriumgraad (Type II) 
gebruikt met een TOC van kenmerkend 
<50 ppb en een resistiviteit >1 MΩ-cm 
om blanco's en standaardoplossingen te 
bereiden, en voor staalvoorbehandeling. 

Grafiek HPLC kan uitermate lage 
detectielimieten aan, d.w.z. ver 
onder 1 ppb, daarom vereisen 
blanco's, standaardoplossingen en 
staalvoorbehandeling uitermate strikt 
zuiver water van hoge kwaliteit, waarin 
de laagst mogelijke TOC-niveaus 
kenmerkend lager dan 3 ppb zijn 
(zie grafiek). Dit kan het best bereikt 
worden met één van de beste Type 
I watersystemen (reiniger), speciaal 
ontworpen voor dit doe, gevuld met 
Type II of Type II water voorbehandeld 
met RO (omgekeerde osmose). 

Ionenchromatografie (IC)
IC determineert kleine en grote 
componenten in een reeks substanties 
tot op 0,1 ppm door directe injecte 
van 10 tot 50 microliter stalen. Water 
met hoge zuiverheid is nodig om 
blanco's, standaardoplossingen 
en eluentia te bereiden. Terwijl de 
voorkeur uitgaat naar Type I water, is 
Type II+ water vaak geschikt, vooral 
wanneer de prijs een belangrijk punt 
is. Uitermate lage detectielimieten (tot 
op ppt-niveaus) kunnen bereikt worden 
gebruikmakend van IC als de ionen op 
een korte ionenuitwisselingskolom 
voorgeconcentreerd zijn en vervolgens 
uitgewassen in de eluensstroom 
voor scheiding en analyse. 50 of 
100 ml monsters kan op deze manier 

geanalyseerd worden. Eén van de 
beste Type I (bij voorkeur Type I+) 
watersystemen is essentieel voor 
bekomen van ppt-niveaus van 
enkelvoudige onzuiverheden,  
18,2 MΩ-cm resistiviteit van het water 
en een lage TOC. Multifase controle 
garandeert een zuiverheid die niet 
door alternatieven wordt geboden (see 
PureSure-grafiek, pagina 10), Maximale 
prestatie wordt bereikt met verhoogde 
voorbehandeling gevolgd door 
voortdurende recirculatie en herzuivering 
van Type I water.

Grafiek opsporing HPLC van 
graad 1 en ultrazuiver water

O
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Algemene chemie
Gezuiverd laboratoriumgraadwater met 
een resistiviteit van >1 MΩ-cm, een TOC 
van minder dan 50 ppb en een kiemgetal 
van <10 KVE/ml is aanbevolen voor 
algemene chemische toepassingen. 

Wassen/spoelen van glaswerk
Het spoelen van het glaswerk is een 
routinepraktijk in de meeste laboratoria 
en het vereiste graadwater hangt af 
van de soort toepassing. Om de kosten 
te drukken (en afhankelijk van uw 
plaatselijke drinkwaterkwaliteit) kan 
het meeste glaswerk voor algemeen 
gebruik gewassen worden met Type III 
water. Voor gevoeligere analytische 
of onderzoekstechnieken dient 
Type II water met een resistiviteit van 
1 tot 15 MΩ-cm te worden gebruikt. 
Voor kritieke toepassingen zoals 
spooranalytische technieken (bv. 
ICP-MS), celcultuur of strikte klinische 
methoden dient het glaswerk met 
ultrazuiver water te worden gewassen, 
vooral bij de laatste spoeling om te 
verzekeren dat de ultrazuivere buffers, 
middelen of oplosmiddelen in niet-
gecontamineerd glaswerk zitten. Voor 
dit Type I (ultrazuiver) water, zouden de 
anorganische stoffen 18,2 MΩ-cm,  
TOC < 10 ppb en kiemgetal <1 KVE/ml 
moeten zijn.

Kwalitatieve analyses
De meeste kwalitatieve analyseme-
thoden voor grote of kleine 
constituenten vereisen algemeen 
laboratoriumgraadwater met een 
resistiviteit van >1 MΩ-cm, een TOC van 
minder dan 50 ppb, weinig partikels en 
een laag kiemgetal. Voor gevoeligere 
technieken zoals ICP-MS is ultrazuiver 
water van de top van één van de beste 
waterzuiveraars vereist om ppt-niveaus 
van enkelvoudige onzuiverheden te 
produceren, 18,2 MΩ-cm resistiviteit van 
het water en een lage TOC.

Proefoplossing en reagens-
voorbereiding
Het water voor het verdunnen van  
stalen, blanco's, reagentia en 
standaardoplossingen moet voldoende 
zuiver zijn zodat latere analyses niet 
aangetast worden. Buffers voor algemeen 
gebruik, blanco's en standaardoplossingen 
voor algemene chemische technieken en 
voor analyses > 1 ppm zal het gebruik van 
een algemeen laboratoriumgraadwater 
met een kenmerkende resistiviteit van 
>1 MΩ-cm, een TOC van <50 ppb en weinig 
bacteriën voor nauwkeurige resultaten 
zorgen. Voor spooranalyse bij ppb-niveaus 
of lager, is Type I (ultrazuiver) water vereist 
voor het bereiden van blanco's en 
standaardoplossingen.

Algemene laboratoriumtoepassingen
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SPE – Vaste fase extractie
Deze techniek wordt veel gebruikt 
in determinaties van sporen van 
organische stoffen als voorbehandeling 
om de belangrijke spoorcomponenten 
te scheiden van de voornaamste 
componenten van de matrix. Voor 
spooranalyse is water met de hoogste 
organische zuiverheid nodig om blanco's 
en standaardoplossingen te bereiden 
en om de vaste fase te spoelen. Dit 
kan het best bereikt worden met één 
van de beste Type I watersystemen dat 
een minimum TOC-specificatie heeft 
(speciaal ontworpen voor dit doel), en 
wordt gevuld met water voorbehandeld 
door RO. Mogelijk zijn bijkomende 
operationele protocollen nodig om de 
continu hoge prestaties te verzekeren.

Stoomgeneratoren
Stoomgeneratoren worden gebruikt bij 
een reeks toepassingen waaronder clean 
room bevochtiging, vochtinbrenging, 
directe stoomverwarming, injectie en in 
autoclaven en sterilisatoren. De meeste 
stoomgeneratoren halen voordeel uit 
voorbehandeling van de watertoevoer 
om opbouw, bezinksel of contaminatie 
te vermijden en zo onderhoud te 
verminderen, prestaties 

te verbeteren en hygiëneniveaus 
te verhogen. Stoomgeneratoren 
kunnen water met Type III-kwaliteit 
gebruiken met een conductiviteit 
binnen het bereik van 1–50 μS/cm 
(0,02 tot 1,0 MΩ-cm resistiviteit), wat 
doorgaans geproduceerd wordt door 
omgekeerde osmose na een geschikte 
voorbehandeling. Sommige autoriteiten 
passen nu strikte specificaties toe voor 
het water dat wordt gebruikt om 'zuivere 
stoom' te produceren voor gebruik bij 
desinfectie in zorgsector.

Totaal organische koolstof 
(TOC) analyse
Deze niet-specifieke methode kan de 
algemene koolstofinhoud van materialen 
meten. De toepassingen gaan van hoge 
niveaus in afvalwater en processtromen 
tot sub-ppb-niveaus in ultrazuiver water. 
Stalen worden verdund en reagentia 
en standaardoplossingen worden met 
water bereid. Voor metingen op hoog 
niveau is Type II water geschikt, terwijl 
spoorwerk Typ I (ultrazuiver) water 
vereist.

O
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Wateranalyse
Wateranalyses zijn vereist voor een 
brede reeks verschillende doeleinden, 
bv. verzekeren dat drinkwater voldoet 
aan de huidige normen, controleren dat 
zuiveringsprocessen succesvol zijn en 
uitvoeren van milieutesten in meren en 
rivieren. Wateranalyse vereist gezuiverd 
water voor de bereiding van stalen, 
standaardoplossingen en blanco's en dit 
moet voldoende zuiverheid hebben zodat 
het niet interfereert met de analytische 
technieken. Deze analysetoepassingen 
worden meestal uitgevoerd met Type II 
water met een resistiviteit van  
>5 MΩ-cm, TOC <50 ppb en een 
kiemgetal lager dan 1 KVE/ml.

Voortbereiding van  
buffer en middelen
De vereiste graad van zuiver water om 
reagentia te bereiden of te verdunnen 
hangt af van de gevoeligheid van 
de toepassing. Voor veel algemene 
chemische toepassingen is gevoeligheid 
niet de voornaamste factor en daarom 
is Type II water zuiver genoeg. Het heeft 
het bijkomende voordeel dat het een 
hoge zuiverheid op het vlak van ionen 
heeft en als UV- en filtratietechnologieën 
in de recirculatie geïntegreerd worden, 
kan het ook lage niveaus van organische 
contaminanten en micro-organismen 
verzekeren.

Klimaatkamers  
& plantenserres
De zoutconcentratie en bacteriële 
kwaliteit van het water zijn van het 
grootste belang. De verwijdering van 
siliciumdioxide (aanwezig in enkele 
toevoerwateren en niet verwijderd door 
sommige zuiveringstechnieken) wordt 
belangrijk geacht om "verstuiving" te 
voorkomen, d.w.z. afzettingen van 
siliciumdioxide op planten of stalen.  
Bij organisaties waarbij inloopkamers 
gebruikt worden, is de bacteriële 
kwaliteit een groeiende bekommernis, 
omdat contaminatie door bacteriën  
in de lucht de resultaten kunnen  
bedreigen. Een Type II of Type III 
waterzuiveringssysteem is doorgaans 
geschikt; als echter het bacteriële niveau 
een bekommernis is, dan dient het 
systeem zowel een volledige recirculatie 
naar de kamer als on-line UV-recirculatie 
te omvatten. De BIOPURE-systemen uit 
het gamma van ELGA, ontworpen voor 
strikte toepassingen in de zorgsector, 
kunnen met succes in deze situaties 
worden aangewend.
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Techniek Gevoeligheid
Resistiviteit*  
MΩ-cm

TOC 
ppb

Filter  
µm

Bacteriën  
KVE/ml

Endotoxines 
EU/ml Nuclease

Graad van 
Zuiver Water

Elektrochemie Algemeen  
Hoog

>5 
>18

<50 
<10

<0,2 
<0,2 

n.v.t. 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver

Toevoer naar de distilleervaten Laag >0,05 <500 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Primair

Toevoer naar ultrazuivere 
watersystemen

Algemeen 
Hoog

>0,05 
>1

<50 
<10

n.v.t. 
<0,2

n.v.t. 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Primair 

Ultrazuiver

Vlam-AAS Algemeen >5 <500 <0,2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

GC-MS Hoog >18 <3 <0,2 <1 n.v.t. n.v.t. Ultrazuiver 

Algemene chemie Algemeen >1 <50 <0,2 <10 n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

GF-AAS Hoog 18,2 <10 <0,2 <10 n.v.t. n.v.t. Ultrazuiver 

Spoelen van glaswerk Algemeen 
Hoog

>1 
>18

<50 
<10

<0,2 
<0,2

<10 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver

HPLC Algemeen 
Hoog

>1 
>18

<50 
<3

<0,2 
<0,2

<1 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver

ICP-AES Algemeen 
Hoog

>5 
>18

<50 
<10

<0,2 
<0,2

n.v.t. 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver

ICP-MS Algemeen 
Hoog

>10 
18,2

<50 
<10

<0,2 
<0,2

<10 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver 

Ionenchromatografie Algemeen 
Hoog

>5 
18,2

<50 
<10

<0,2 
<0,2

<10 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver 

Proefoplossing en reagens 
voorbereiding

Algemeen 
Hoog

>1 
>18

<50 
<10

<0,2 
<0,2

<1 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver 

Vaste fase extractie Algemeen 
Hoog

>1 
>18

<50 
<3

<0,2 
<0,2

<10 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver 

Spectrofotometrie Algemeen 
Hoog

>1 
>18

<50 
<10

<0,2 
<0,2

<1 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver

Stoomopwekking Algemeen >1 <50 <0,2 <1 n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

TOC-analyse Algemeen 
Hoog

>1 
>18

<50 
<3

<0,2 
<0,2

<10 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver 

Detectie metaalsporen Algemeen 
Hoog

>5 
18,2

<50 
<10

<0,2 
<0,2

<10 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver 

Wateranalyse Algemeen 
Hoog

>5 
>18

<50 
<10

<0,2 
<0,2

<10 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 

n.v.t.

Algemeen labo 

Ultrazuiver 
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* Bij 25 °C    NVT - niet van toepassing    NG - niet gedetecteerd    Cijfers in het rood - kritieke onzuiverheden



Toepassingen uit uit de 
biowetenschap 

Onderzoeks 
toepassingen 
Moleculaire biologie
Gericht op de studie van nucleïnezuren, 
proteïnen en enzymen, kan het 
onderzoek van de moleculaire 
biologie sterk aangetast worden door 
contaminerende micro-organismen en 
geassocieerd biologisch actief celafval 
en -producten. Los van de verwijdering 
van nucleasen uit het water moet 
men zich ervan vergewissen dat een 
foutieve waterzuiverheid geen effect 
heeft op de zoutconcentraties van 
bereide oplossingen voor elektroforese 
en afvloeiing, zowel als de productie 
van reagentia voor DNA-sequentie en 
PCR (polymerase kettingreactie). Het 
effect van humuszuur als DNA inhibitor 
wordt vaak vergeten. Al deze problemen 
kunnen aangepakt worden door de keuze 
voor een speciaal vervaardigd “Genetics 
Grade” watersysteem dat water met een 
zuiverheid hoger dan Type I geeft.

Elektroforese 
Macromolecules kunnen van elkaar 
gescheiden worden door verschillende 
technieken, waaronder chemische 
methoden, ultracentrifugering en 
elektroforese. De hoofdvereiste voor 
elektroforese is de afwezigheid van 
substantiële niveaus van biologisch 
actieve molecules zoals endotoxines 
(kenmerkend <0,005 EU/ml), nucleasen 
en proteasen (niet detecteerbaar). Dit 
wordt wordt het best geleverd door 
ultrazuiver water met een resistiviteit 
van 18,2 MΩ-cm, TOC <10 ppb C, 0,1 μm of 
fijnere partikelfiltratie en kiemgetallen 
lager dan 1 KVE/ml.

Elektrofysiologie
Elektrofysiologische methoden 
variëren van het meten van biologische 
respons op elektrische stroom en 
elektromagnetische velden op volledige 
dieren tot studies op enkele cellen 

(Samengevat in de tabel op pagina 22)
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met micro-elektroden en patch clamp 
technieken. Deze technieken zijn vaak 
erg gevoelig en kunnen onnauwkeurige 
resultaten opleveren indien water wordt 
gebruikt met een relatief hoog niveau 
van contaminerende anorganische 
stoffen. Kenmerkend dient Type II water 
met een resistiviteit van >1 MΩ-cm,  
TOC <50 ppb en een kiemgetal van 
<1 KVE/ml te worden gebruikt.

Endotoxineanalyse
Endotoxinespecificaties zijn opgesteld 
voor een uiteenlopende reeks 
watertoepassingen, waaronder dialyse, 
injecties en celcultuur. De maximum 
toegelaten niveaus reiken van 0,25 EU/ml 
 (endotoxine-eenheden/milliliter) tot 
0,03 EU/ml. Voor endotoxineanalyse is 
Type I (ultrazuiver) water vereist met 
een geschikte endotoxinespecificatie 
van kenmerkend 0,05 EU/ml of minder. 
Filtratie met ultrafilters of geladen filters 
is vereist, bij voorkeur gecombineerd met 
UV-foto-oxidatie.

Histologie
Cellen voor histologie zitten vast en zijn 
niet levensvatbaar en daarom is Type II 
water zuiver genoeg. Kenmerkende 
waarden zijn een resistiviteit van  
>1 MΩ- cm, TOC <50 ppb en kiemgetal  
<1 KVE/ml.

Hybridisatie 
– zie Moleculaire biologie

O
nderzoeks- en analytische toepassingen



Hydroponica
De waterbron voor hydroponica moet 
zuiver genoeg zijn voor zowel de 
nauwkeurige meting van toegevoegde 
concentraties mineralen en nutriënten, 
als de bescherming tegen de mogelijke 
indirecte effecten die contaminatie 
kunnen veroorzaken. Hoge niveaus 
opgeloste elementen, vooral calcium 
en magnesium, kunnen bijvoorbeeld 
leiden tot een hoge alkaliniteit die 
varieert naargelang de diepte van 
het water. Natrium en chloride in 
hoge concentraties kunnen ook giftig 
zijn voor planten of indirecte schade 
toebrengen door interferentie met 
de opname van calcium, magnesium, 
nitraat en spoorelementen. Type II water, 
met lage niveaus ionische, organische 
en bacteriële contaminatie wordt 
aanbevolen voor hydroponica.

Immunocytochemie
Het gebruik van antilichamen bij 
immonocytochemie om de verspreiding 
van specifieke proteïnen te detecteren  
is vatbaar voor interferenties van 
contaminerende micro-organismen  
en geassocieerd met biologisch actief 
celafval en -producten; daarom is 
pyrogeenvrij Type I (ultrazuiver) water 
aanbevolen. Dit wordt geproduceerd 
door het water te reinigen, dat 
voorgezuiverd is door de-ionisatie, 
omgekeerde osmose of distillatie en 

vervolgens ultrafiltratie uit te voeren  
om de verwijdering van nucleasen en 
endotoxines te verzekeren.

Microbiologische analyse
Routinematige microbiologische 
analyse vereist Type II gezuiverd water 
dat grotendeels vrij van bacteriele 
contaminatie is en lage niveaus ionische, 
organische en partikelonzuiverheden 
heeft. Kenmerkende waarden zijn een 
resistiviteit van >1 MΩ- cm, TOC <50 ppb 
en kiemgetal <1 KVE/ml.

Onderzoek monoclonaal  
antilichaam
Monoclonale antilichamen zijn  
een waardevol hulpmiddel bij de 
ontwikkeling van nieuwe therapie  
en in vivo diagnostische producten. 
Middelen of buffers met hoge zuiverheid 
zijn essentieel voor de cultuur van 
gevoelige cellijnen die monoclonale 
antilichamen tot expressie brengen. 
Terwijl hoge niveaus van contamine-
rende organische stoffen, anorganische 
stoffen en opgeloste gassen de cultuur 
direct of indirect kunnen beïnvloeden,  
bv. veranderingen in de pH, is de grootste 
bekommernis voor celcultuurtoepas-
singen de effecten van contaminerende 
micro-organismen en hun geassocieerd 
biologisch actief celafval en -producten. 
Water gebruik voor de cultuur van 
bacteriën die monoclonale antilichame 
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tot expressie brengen moeten minstens 
de algemene laboratoriumgraad hebben, 
met een resistiviteit van >10 MΩ-cm,  
een TOC van minder dan 50 ppb een 
kiemgetal van minder dan 1 KVE/ml.  
Voor gevoelige zoogdiercelcultuur wordt 
het gebruik van pyrogeenvrij Type I water 
aanbevolen. 

Plantenweefselcultuur 
(micropropagatie)
Micropropagatietechnieken laten het 
klonen van plantensoorten op grote 
schaal en de productie van ziektevrije 
planten toe. Om de effecten van 
potentieel contaminerende biologisch 
actieve species te minimaliseren, wordt 
het gebruik van Type I (ultrazuiver) water 
aangeraden.

PCR 
– zie Moleculaire biologie

Zoogdier- en bacteriële 
celcultuur
Succesvolle celcultuur vereist middelen 
en buffers met hoge zuiverheid om 
ervoor te zorgen dat de cellen vrij van 
bacteriële, gist- en virale contaminanten 
zijn. Terwijl hoge niveaus van 
contaminerende organische stoffen, 
anorganische stoffen en opgeloste 
gassen de cultuur direct of indirect 
kunnen beïnvloeden, bv. veranderingen 
in de pH, is de grootste bekommernis 

voor celcultuurtoepassingen de effecten 
van contaminerende micro-organismen 
en hun geassocieerd biologisch actief 
celafval en -producten. Voor water 
gebruikt voor bacteriële celcultuur wordt 
minstens Type II-kwaliteit aangeraden 
met een resistiviteit van >10 MΩ-cm, 
een TOC van minder dan 50 ppb een 
kiemgetal van minder dan 1 KVE/ml, 
terwijl gevoeligere zoogdiercelcultuur 
pyrogeenvrij, Type I (ultrazuiver) water 
vereist.

Radioimmunoassay (RIA) en 
Enzyme Linked Immunoabsor-
bent Assay (ELISA)
De antilichaamreacties gebruikt bij ELISA 
zijn relatief stevig en vereisen doorgaans 
geen water van de hoogste zuiverheid. 
Type II water met een resistiviteit van 
>10 MΩ-cm, een TOC van <50 ppb en een 
kiemgetal onder 1 KVE/ml is geschikt. 

O
nderzoeks- en analytische toepassingen

Toepassingen uit de biowetenschap



Toepassingen klinische zorgsector

Klinische biochemie & 
immunologie 
(Zie sectie 2 Klinische diagnose)

In klinische laboratoria moet het water 
voldoen aan de geschikte normen voor 
waterkwaliteit; de meest relevante 
is het Clinical Laboratory Standards 
Institute (CLSI) Type CLRW – zie 
pagina 65. Water dat wordt gebruikt 
voor klinische analysers of eender welke 
voorbereidende of analytische procedure 
moet van hoge kwaliteit zijn en wordt 
geproduceerd door een combinatie 
van waterzuiveringstechieken. Terwijl 
de kwaliteit voor het water dat vereist 
is voor klinische analysers door de 
fabrikant gespecificeerd wordt, zou het 
kenmerkend een resistiviteit hebben 
van >10 MΩ-cm, TOC <50 ppb en 
bacteriële niveaus <5 KVE/ml. Nu echter 
immonuassay een belangrijke plaats 
inneemt bij geautomatiseerde analyse-
installaties verhogen de vereisten 
voor een hogere bacteriële kwaliteit. 
Dit is vooral omdat sommige assays 
enzymmarkers gebruikers die aangetast 
kunnen worden door bijproducten 
van bacteriën in het water. Een 

bacteriespecificatie van <1 KVE/ml (voor 
de analyser eerder dan enkel de uitlaat 
van het watersysteem) is in dit geval 
nodig. Dit vereist een gedetailleerde 
beoordeling van de distributie en 
opslag van water. Het is aangeraden 
uw plaatselijke ELGA-specialist te 
contacteren voor advies.

Endoscopie
Kritieke toepassingen in de zorgsector 
kunnen zeer lage (tot 10 KVE/100ml) 
bacterieniveaus vereisen. In 
sommige gevallen is water met 
lage endotoxineniveaus vereist 
voor het spoelen van endoscopen 
na desinfectering. Type III of Type II 
graadwater kan gebruikt worden voor 
UV, ultrafiltratie en regelmatige reiniging. 
Voor kritieke toepassingen wordt een 
speciaal vervaardigd systeem aanbevolen 
om de nodige niveaus biozuiverheid te 
bereiken (bv. ELGA’s BIOPURE-systeem).
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Toepassingen uit de biowetenschap

Techniek Gevoeligheid
Resistiviteit* 
MΩ-cm

TOC 
ppb

Filter  
µm

Bacteriën  
KVE/ml

Endotoxines 
EU/ml Nuclease

Graad van 
Zuiver Water

Bacteriële celcultuur Algemeen >1 <50 <0,2 <1 n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

Klinische biochemie USP/EP 
CLSI

>2 
>10

<500 
<500

<0,2 
<0,2

<1 
<1

n.v.t. 
n.v.t.

n.v.t. 
n.v.t.

Algemeen labo 
Algemeen labo

Elektroforese Hoog >18 <10 UF <1 <0,005 NG Apyrogenisch 
Ultrazuiver

Elektrofysiologie Algemeen >1 <50 <0,2 <1 n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

ELISA Algemeen >1 <50 <0,2 <1 n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

Endotoxineanalyse Standaard 

Hoog

>1 

>18

<50 

<10

<0,2 

UF

<1 

<1

<0,05 

<0,002

n.v.t. 

NG

Apyrogenisch 
Labo 
Apyrogenisch 
Ultrazuiver

Histologie Algemeen >1 <50 <0,2 <1 n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

Hydroponica Algemeen >1 <50 <0,2 <1 n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

Immunocytochemie Hoog >18 <10 UF <1 <0,002 NG Apyrogenisch  
Ultrazuiver

Zoogdiercelcultuur Hoog >18 <10 UF <1 <0,002 NG Apyrogenisch 
Ultrazuiver

Voorbereiding middelen Algemeen >1 <50 <0,2 <1 n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

Microbiologische analyse Algemeen >1 <50 <0,2 <1 n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

Moleculaire biologie Hoog >18 <10 UF <1 <0,002 NG Apyrogenisch 
Ultrazuiver

Onderzoek monoclonaal 
antilichaam

Algemeen 
Hoog

>1 
>18

<50 
<10

<0,2 
UF

<1 
<1

n.v.t. 
<0,002

n.v.t. 
NG

Algemeen labo 
Apyrogenisch  
Ultrazuiver

Plantenweefselcultuur Hoog >18 <10 UF <1 <0,002 NG Apyrogenisch 
Ultrazuiver

Radioimmunoassay Algemeen >1 <50 <0,2 <1 n.v.t. n.v.t. Algemeen labo

O
nderzoeks- en analytische toepassingen

Toepassingen uit de biowetenschap

* Bij 25 °C    NVT - niet van toepassing    NG - niet gedetecteerd    Cijfers in het rood - kritieke onzuiverheden



Klinische diagnose
– specifieke onzuiverheden en hun reacties
op testen

SECTIE 2 

De waterkwaliteit is enorm belangrijk bij klinische diagnose. 
De waterkwaliteit onder de goedgekeurde normen beïnvloedt 
niet alleen de chemische eigenschappen van de testen, maar 
kan ook de algemene werking van de analysator beïnvloeden, 
die op zijn beurt de betrouwbaarheid van de testresultaten 
zal verminderen en de kalibratietijden en reagenskosten zal 
verhogen.

Spoelstation cuvetten

Water van consistent hoge kwaliteit 
voor efficiënt spoelen van cuvetten, 
sluit overdracht en contaminatie uit

Kweekbad

Bacterie- en partikelvrij water 
voor nauwkeurige en precieze 
fotometrische waarden

Monster poort en spoelstation

Water van consistent hoge kwaliteit 
verhoogt de kalibratiestabiliteit en 
sluit kruiscontaminatie van staal 
tot staal uit

Reagensbuis en spoelstation

Consistent bacterievrij water 
van hoge kwaliteit zorgt voor 
langere reagensstabiliteit en 
sluit contaminatie van reagens 
tot reagens uit

Pipetteerspuiten

Partikelvrij water van hoge 
kwaliteit voor nauwkeuriger 
en preciezer pipetteren van 
monster en reagens

Intern reservoir

UV- en 0,2 micronfilter voor 
bacteriële en partikelcontrole, 
verminderen bacteriële 
contaminatie

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Schematische voorstelling van hoe gezuiverd water wordt 
gebruikt in een klinische analysator
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Water kan voor veel verschillende 
functies gebruikt worden in een klinische 
analyser, waaronder:

• Reactiecuvetten spoelen

• Toevoer naar wasstations voor buisjes 
en roerstaafjes

• Reagentia, monsters en detergenten 
verdunnen

• Kweekbaden

• Een interface tussen spuit en monster

Ondermaatse waterkwaliteit kan 
de prestaties van de analyser op 
verschillende manieren beïnvloeden, 
waaronder:

• De nauwkeurigheid van het
pipetteervolume verminderen als 
gevolg van partikels en bacteriën

• Fouten in fotometrische aflezingen 
als gevolg van partikels die 
interfereren wanneer een waterbad 
wordt gebruikt

• Contaminatie, overdracht en 
watermarkeringen bij het spoelen 
van cuvetten

• Contaminatie en overdracht van 
monster en reagensbuis bij het
spoelen

• Aantasting van staal en 
oplossing met fouten en slechte 
reagensstabiliteit tot gevolg

• Met nulstandaard (Ca, Mg, PO4, HCO3, 
enz.) is de kalibratiestabiliteit en 
gevoeligheid verminderd

• Bij immonoassaysystemen kunnen 
bacteriële bijproducten (met name 
alkalische fosfatase) interfereren 
met sommige enzymgebaseerde 
assayresultaten

Misschien is betrouwbaarheid het  
belangrijkste aspect van water voor  
geautomatiseerde pathologieanalyser. 
Laboratoria zonder het budget of de 
ruimte voor een duplexsysteem vereisen 
een stevig systeem dat continusystemen 
integreert om gebruikt te worden in geval 
van een noodgeval of systeemstoring.

Klinische diagnose



Internationale 
normen
Gezien gezuiverd water vereist is in 
alle industrieën en wetenschappelijke 
organisaties heeft dit ertoe geleid 
dat internationale en nationale 
norminstanties normen inzake 
waterkwaliteit voor verscheidene 
toepassingen hebben opgesteld. De 
meest relevante voor de markt van 
klinische analyse is het Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI), 
vroeger het National Committee for 
Clinical Laboratory Standards, (zie 
Sectie 4: Normen voor gezuiverd water 
voor meer details).

Ingeval de toepassingen veeleisender zijn 
dan de reeds vasgestelde, zal ELGA met 
het analysebedrijf samenwerken om de 
correcte waterkwaliteit te specificeren.

Clinical Laboratory Standards 
Institute (CLSI) – Preparation 
and testing of reagent Water 
in the Clinical Laboratory – 
Third Edition (1997) – 
Superseded in 2006
De voornaamste richtlijnen voor 
gezuiverd water van het CLSI 3de editie 
karakteriseren de drie hoofdtypes 
van water (Type I-III), waarvan Type I 
het meest relevant is voor klinische 
laboratoria en de toevoer naar 
geautomatiseerde instrumenten. Deze 
werden vervangen door de termen 
Clinical Laboratory Reagent Water 
(CLRW), Special Reagent Water (SRW) en 
Intrument Feed Water. Zie pagina 65 voor 
meer details over deze zuiverheden.

Type I Type II Type III

Bacteriën (KVE/ml) max. 10 1000 NS

pH NS NS 5,0 - 8,0

Resistiviteit (MΩ-cm @ 25 °C) min. 10 1 0,1

SiO2 mg/l max. 0,05 0,1 1

Partikelmateriaal 0,2 μm filter NS NS

Organische contaminanten Actieve koolstof, 
distallatie of 
omgekeerde osmose

NS NS
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Trends in klinische chemie
Grotere efficiëntie, productiviteit 
en verbeterde kosteneffectiviteit 
worden bereikt door de klinische 
chemieprocedures te automatiseren. 
Automatisering kan nu geïntegreerd 
worden in geperfectioneerde 
monsteridentificatie, preanalyse 
(monstersortering, centrifugering, 
ontdoppen en allocatie in gecodeerde 
secundaire buisjes voor verscheidene 
online en off-line werkstations), 
volgsystemen voor het doorgeven van 
monsters aan verschillende gebruikers 
en tot slot een gekoeld opslagsysteem 
voor het bewaren van de monsters voor 
verder onderzoek en testen.

Validatie en trend controle
De validatie van waterzuiverings-
systemen wordt meer en meer verplicht, 
d.w.z. er moet objectief bewijsmateriaal 
worden geleverd dat bevestigt dat 
het zuiveringssysteem voldoet aan de 
vereisten voor een specifiek gebruik 
of toepassing. Water moet gevaideerd 
worden als zijnde "geschikt voor beoogd 
gebruik" en de zuiverheidsspecificaties 
moeten geïntegreerd worden in de 
waterzuiveringsvalidatieprocedure. Dit 
wordt gebruikt om het vermogen van 
het systeem om voldoende gezuiverd 
water te leveren aan de vastgestelde 
specificaties met bewijsstukken te staven, 
zoals beschreven in de specificaties van 
de gebruikersvereisten. 

Na validatie als "geschikt voor 
gebruik" is het van cruciaal belang 
dat het blijft voldoen aan de vereiste 
specificaties; dit wordt bereikt door de 
gedefinieerde parameters te meten 
en te documenteren op vastgestelde 
regelmatige intervallen. Verder kan 
deze aanpak de achteruitgang van de 
zuiveringscomponenten detecteren 
vooraleer dit de vereiste waterkwaliteit 
beïnvloedt. Achteruitgang is een 
parameter die wordt gemeten, d.w.z. 
veranderingen in de vereiste resistiviteit 
of TOC duiden op de behoefte aan 
systeemonderhoud of verder onderzoek 
om te verzekeren dat er steeds wordt 
voldaan aan de vereiste waterspecificatie. 
Bovendien is het registeren van 
kritieke parameters over een bepaalde 
tijdsperiode essentieel om stapsgewijze 
veranderingen in de waterkwaliteit 
te identificeren en correctieve 
maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld 
als ionenuitwisselingspatronen na hun 
beoogde levensduur worden gebruikt, 
kunnen onzuiverheden die kunnen 
interfereren met de testanalysereacties 
in het gezuiverde water uitgewassen 
worden op niveaus die mogelijk 
niet zichtbaar zijn op ingebouwde 
controlesystemen.

Klinische diagnose



over het algemeen in zeer lage concentraties voor, 
bv. nmol/l or pmol/l en worden met uitermate 
gevoelige technieken opgespoord. Vergeleken 
met traditionele testen/assays hebben deze 
huidige detectiemethoden het voordeel van het 
aantal tests te verminderen die moeten worden 
uitgevoerd. Gezien deze echter vatbaarder zijn voor 
interferentie van contaminanten is het van cruciaal 
belang dat het water de geschikte zuiverheid heeft 
zodat het niet bijdraagt tot dit probleem.

Regelgeving
In de meeste landen worden laboratoria van 
openbare diensten geadviseerd/gereglementeerd 
door een accrediteringsinstelling die werknormen 
en richtlijnen opstelt. Terwijl dit niet verplicht 
is voor laboratoria in de privésector, hebben de 
geloofwaardigheid en voordelen hiervan ervoor 
gezorgd dat meer laboratoria zich registeren 
bij een accrediteringsinstelling, bv. ook al is 
Collegiate of American Pathologists (CAP) de 
accrediteringsinstelling in de VS, veel laboratoria in 
verschillende landen vragen ook de CAP-registratie 
aan. De CAP beveelt aan dat het laboratoriumwater 
minimum moet voldoen aan de CLSI, de Clinical 
Laboratory Reagent Water (CLRW) graadnorm.

Bedrijven van klinische analyser worden ook verder 
gereglementeerd door organisaties zoals de Federal 
Drug Association (FDA) en het Medical Devices 
Agency. Uiteindelijk zijn de analyserbedrijven 
verantwoordelijk voor de garantie dat hun 
chemische eigenschappen gevalideerd zijn en dat 
gezuiverd water van een geschikte norm wordt 
gebruikt zodat alle resultaten nauwkeurig en 
reproduceerbaar zijn.

Effecten van de  
vereisten voor  
zuiver water
Hogere zuiverheid
De vooruitgang in analysetechnologieën vragen 
toevoerwater van goede kwaliteit om de goede 
prestaties en betrouwbaarheid te behouden. 
Gezien water in praktisch elk proces van een 
analyser wordt gebruikt, is het cruciaal dat de 
kwaliteit gecontroleerd en geverifieerd wordt om 
de integriteit van de testresultaten te verzekeren. 
De integratie van meerdere technologieën in 
één enkele analyser om zowel chemische als 
immunologische toepassingen uit te voeren 
resulteert in zuiver water van een betere kwaliteit 
vereist voor gevoeligere immunologische testen.

Terwijl kleinere volumemonsters en reagentia de 
kosten drukken, vereisen ze water van een hogere 
zuiverheid door de verhoogde gevoeligheid die 
nodig is voor de kleinere monstervolume.

Testen
De diagnose of reikwijdte van bepaalde ziekten 
wordt geassocieerd met de niveaus van specifieke 
proteïnes, gekend als biomarkers, in het bloed – 
bijvoorbeeld, verhoogde niveaus van tropinine 
wijzen op atherosclerose, B-type natriuiretisch 
peptide (BNP) wijst op coronaire hartziekte, AFP 
wijst op een hepatocellulair carcinoom, CA-19-9 
is gecorreleerd met pancreaskanker en PSA is een 
marker voor prostaatkanker. Deze proteïnen komen 
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Mogelijke contaminanten in water – bronnen en zuiveringstechnologieën
Klinische test* Interferentie * Bron Verwijdering 

Totaal calcium Fluoride

Oxalaat

Sulfaten

Calciumzouten

Waterbehandeling, geologie

Bladeren, vegetatie

Rotsen, waterbehandeling

Rotsen, waterbehandeling

RO, IX

RO, IX, AC

RO, IX

RO, IX

Alkalische fosfatase Fluoride

Oxalaat

Fosfaat 

Zinkzouten

Mangaan

Arcenaat

Citraat

EDTA

Bacteriën

Endotoxines 

Waterbehandeling

Bladeren, vegetatie

Rotsen, detergent, 
waterbehandeling

Rotsen

Rotsen

Rotsen, pesticiden

Citrusvrucht

Chemisch proces, detergenten

Waterleiding/biofilm

Waterleiding/biofilm

RO, IX

RO, IX, AC

RO, IX 

RO, IX

RO, IX

RO, IX

RO, IX, AC

RO, IX, AC

RO, 2 μm filter, UV, san 

RO, IX, UF

Creatine-kinase (CK) Oxiderende stoffen Waterbehandeling AC

Amylase Oxalaat

Citraat

Fluoride

EDTA

Bladeren, vegetatie

Citrusvrucht

Waterbehandeling

Chemisch proces, detergenten

RO, IX, AC

RO, IX, AC

RO, IX

RO, IX, AC

Lactaatdehydrogenase (LDH) Oxalaat

Ureum

Bladeren, vegetatie

Afvalwater

RO, IX, AC

RO, AC

Fosfor Citraat

Oxalaat

Citrusvrucht

Bladeren, vegetatie

RO, IX, AC

RO, IX, AC

Ureumstikstof Citraat

Fluoride (hoge conc.)

Citrusvruchten

Waterbehandeling

RO, IX, AC 

RO, IX

Ijzer Natriumcitraat

EDTA

Fluoride

Oxalaat

Citrusvrucht

Chemisch proces, detergenten

Waterbehandeling, rotsen

Bladeren, vegetatie

RO, IX, AC

RO, IX, AC

RO, IX

RO, IX, AC

Magnesium Citraten Citrusvrucht RO, IX, AC

Triglyceriden Glycerol Antivries-chemicaliën, plastic RO, AC

LDH Waterstofperoxide Zuiverende chemische stof AC, UV

Elke reactie gebaseerd op 
peroxidase

Waterstofperoxide Zuiverende chemische stof AC, UV

* Verscheidenen bronnen waaronder: Tietz, Norbert W., ed., Clinical Guide to Laboratory Tests, 2nd edition, 1990 and 4th edition, 2006 W.B. Saunders Co.



Zorgsector
SECTIE 3

Het reinigen en steriliseren van herbruikbaar materiaal 
wordt steeds meer geregeld door de richtlijnen van 
de industrie en internationale normen naargelang de 
bezorgdheid groeit over de controle van infecties in 
ziekenhuizen en de verspreiding van MRSA, hepatitis, CJD en 
andere resistente pathogenen. Er zijn twee sleutelelementen 
- de bescherming van mensen (patiënten en personeel) 
patiëntenbescherming en de bescherming van het materiaal 
- die in aanmerking moeten genomen worden bij de 
sterilisatie van herbruikbaar medisch materiaal:

Patiëntenbescherming 
(voorkomen van  
kruiscontaminatie)
Overdraagbare spongiforme 
encephalopathieën (TSE's), ook gekend 
als prionziekten, zijn een groep zeldzame 
progressieve aandoeningen die de 
hersenen en het zenuwsstelsel van 
mensen en een aantal zoogdieren 
aantasten. Deze (totnogtoe 
ongeneeslijke) ziekten veroorzaken 
een progressieve verslechtering van de 
hersenfunctie, inclusief veranderingen 
aan het geheugen, veranderingen aan de 
persoonlijkheid en bewegingsproblemen 

en zijn uiteindelijk fataal. De meest 
voorkomende menselijk prionziekte 
zijn de klassieke Ziekte van Creutzfeldt-
Jakob (CJD) en een nieuwe variant van 
de Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD); 
beide staan in verband met boviene 
spongiforme encefalopathie (BSE). 
Het is typerend dat individuen geen 
symptomen van de ziekte vertonen 
gedurende vele jaren na de besmetting, 
daarom, tijdens deze incubatieperiode, 
weten zij noch hun zorgverleners 
niet dat ze mogelijk besmettelijk zijn, 
tenzij ze tot een gekende risicogroep 
behoren. Omdat het infecterend agens 
dat de ziekte veroorzaakt erg stabiel 
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is en niet gedeactiveerd wordt door 
methoden die routineus gebruikt 
worden om instrumenten te steriliseren, 
is er een klein risico dat de overdracht 
tijdens routineoperaties bij dergelijke 
individuen kan plaatsvinden, vooral 
wanneer dit contact met weefsel 
met een hoge risicofctor zoals de 
hersenen of het centrale zenuwstelsel 
meebrengt. Het gevecht tegen deze 
secundaire ziekenhuisinfecties, ook 
gekend als nosocomiale infecties, 
en in het bijzonder de overdracht 
van priongebaseerde ziekten heeft 
ervoor gezorgd dat in sommige 
landen zorgverleningsautoriteiten en 
professionele instellingen de gebruikte 
decontaminatieprocedure te regelen 
voor medische instrumenten, inclusief 
endoscopen.

Om prionbesmetting te voorkomen 
moeten zorgverleners zich ervan 
vergewissen dat hun instrumenten 
en endoscopen steeds perfect schoon 
zijn, gedesinfecteerd en klaar voor 
gebruik. De grondige reiniging van de 
instrumenten is nodig om te verzekeren 
dat de adherente infecterende agentia 
verwijderd zijn samen met het organisch 
materiaal dat hen beschermt, om het 
contact tussen het desinfecterend 
middel en enige overblijvende 
infecterende agentia op het oppervlak 
van de instrumenten of medisch toestel 
te verbeteren. 

Materiaal beschermen
Anorganische contaminanten zoals roest, 
harde afzettingen in het water (laag) en 
residuen van reinigingsmiddelen kunnen 
na verloop van tijd het oppervlak van 
het medisch instrument beschadigen 
en een habitat creëren die bacteriële 
groei bevordert. Ook hitte en sommige 
desinfecterende middelen (alcoholen 
en aldehyden) zijn weefselfixatieven 
en kunnen ervoor zorgen dat 
bewegende onderdelen van een toestel 
verstijven als de oppervlakken niet 
grondig gereinigd worden vóór de 
sterilisatie/desinfectering. Bijkomende 

winstgevende voordelen kunnen 
aangetoond worden waar het gebruik 
van een verbeterde waterkwaliteit 
het volume van chemische 
reinigingsmiddelen vermindert.

De kenmerkende vereisten voor de 
waterkwaliteit omvatten:

• Totaal kiemgetal (levensvatbaar)  
van minder dan 10 KVE/100ml

• Endotoxineniveaus van minder dan 
0,25 EU/ml

• Conductiviteit van minder dan  
30 µS/cm

• Spoelwatersystemen moeten 
regelmatig gedesinfecteerd en 
gevalideerd worden om te verzekeren 
dat zij blijven voldoen aan de 
waterspecificaties 

• Watermonsters moeten regelmatig 
worden genomen om conformiteit  
te bewijzen

Deze richtlijnen en normen 
werden ingevoerd om het risico op 
kruisbesmetting van patiënten met een 
reeks bacteriën, inclusief mycobacteriën, 
Pseudomonas en Staphylococcus 
epidermis, te vermijden. 

Zorgsector
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Decontaminatie van 
endoscopen 
De meeste chirurgische instrumenten 
worden gedesinfecteerd gebruikmakend 
van een proces van reining, thermische 
desinfectering en sterilisatie; endoscopen 
en verscheidene andere instrumenten 
zijn echter thermisch labiel. Ze verdragen 
geen temperaturen van 60 °C of meer 
en kunnen daarom niet thermisch 
gedesinfecteerd en gesteriliseerd worden.

Als alternatief worden endoscopen 
gesteriliseerd gebruikmakend van een 
chemische desinfecteringsprocedure en 
vervolgens gespoeld in gezuiverd water 
om alle sporen van het desinfecterend 
middel te verwijderen. Na decontaminatie 
moet het materiaal met zorg behandeld 
worden om elk risico van nieuwe 
contaminatie te minimaliseren.

Onlangs heeft de Internationale 
Organisatioe voor Normalisatie 
normen (ISO 15883 deel 4) gepubliceerd 
met betrekking tot de vereisten en 
testen voor desinfectietoestellen 
gebruikmakend van chemische 

desinfectie voor thermolabiele 
endoscopen. Deze normen 
specificeren het gebruik van water 
met een microbiële specificatie van 
<10 KVE/100ml (getest op minstens 
twee monsters) en als het medisch 
instrument in contact komt met de 
bloedbaan of andere normaal gezien 
steriele delen van het lichaam, dan 
vereist de standaard dat het laatste 
spoelwater gecontroleerd en gereguleerd 
wordt binnen de limieten gespecificeerd 
door de nationale wettelijke bepalingen 
(bijvoorbeeld HTM0101 in het VK of 
misschien de Amerikaanse farmacopee 
‘Water voor injecties’ in sommige andere 
landen). In vele landen vereist dit een 
endotoxinespecificatie van <0,25 EU/ml.

Om deze strikte normen te bereiken, is 
een waterzuiveringssysteem aangeraden 
dat RO gebruikt met gerecirculeerde 
UV en on-line endotoxinefiltratie. In het 
algemeen is het belangrijkste aspect 
van de vereisten echter de nood om een 
waterzuiveringssysteem te gebruiken 
dat een biozuiverheid behoudt door 
simpele en eenvoudige reiniging.
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Overzicht 
waterzuivering
De bron – productie  
van drinkwater

SECTIE 4 

Gezuiverd laboratoriumwater wordt normaal in situ geproduceerd 
uit plaatselijk drinkwater dat werd geproduceerd door natuurlijke 
waterbronnen te behandelen. De algemene vereiste voor het produceren 
van drinkwater is dat het conform de wettelijke bepalingen is en een 
aanvaardbare helderheid, smaak en kleur heeft. Natuurlijk water wordt 
verkregen uit bronnen in het hoogland, zoals reservoirs, uit rivieren of 
ondergrondse aquifers; drinkwater wordt geproduceerd d.m.v. een reeks 
stappen die verschillen met de waterbron, lokale en nationale wettelijke 
bepalingen en de keuze van technologie. 
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Verschillen in de kwaliteit van 
onbehandeld water
Verschillend van andere ruwe materialen 
kan drinkwater sterk verschillen in 
zuiverheid, afhankelijk van geografische 
regio tot regio en van seizoen tot seizoen. 
Water van een bron uit het hoogland 
heeft bijvoorbeeld gewoonlijk een kleine 
inhoud opgeloste zouten en is relatief 
zacht, maar heeft een hoge concentratie 
van organische contaminatie, vooral 
colloïd.

In tegenstelling, water van een 
ondergrondse bron heeft over het 
algemeen een hoog niveau zouten en 
hardheid, maar een kleine organische 
inhoud. Rivierbronnen zijn middelmatig 
van kwaliteit, maar bevatten vaak 
producten van industriële, landbouw- en 
huishoudelijke activiteiten. 

Verschillen in de waterkwaliteit per 
seizoen zijn het meest zichtbaar in 
oppervlaktewateren. Tijdens de herfst- en 
wintermaanden laten dode bladeren en 
rottende planten grote hoeveelheden 
organisch materiaal in stromen, meren 
en reservoirs achter. Als gevolg bereikt 
de organische contaminatie een piek in 
de winter en daalt dit tot een minimum 
in de zomer. Grondwater wordt veel 
minder snel beïnvloed door de seizoenen. 
De kwaliteit en karakteristieken van de 
drinkwatertoevoer bepalen het vereiste 
zuiveringspatroon voor het produceren 
van gezuiverd water.

De kwaliteit van natuurlijk water 
verschilt afhankelijk van:
• Geografie
• Bron, d.w.z. oppervlakte water, aquifer 

(ondergrondse bron)
• Seizoen

Drinkwater wordt vaak 
• Door een reeks schermen gestuurd om afval te verwijderen en vervolgens gemengd 

met ozon in contacttanks om pesticiden en herbiciden te oxideren en bacteriën en 
algen te doden

• Behandeld om overtollig ozon te verwijderen

• Bezonken om de weerhouden vaste stoffen te verwijderen, die verzameld 
worden onder de vorm van slibkoek (soms worden er vlokken toegvoegd zoals 
polyaluminiumchloride om dit proces te helpen)

• Gefilterd met een zandgraviteitsfilter en/of verdere ozonisatie

• Gefilterd met granulaire actieve koolstof (GAC) om vast en organisch materiaal  
op te vangen

• Behandeld met chloor om de resterende bacteriën te doden Een kleine achtergebleven 
hoeveelheid wordt behouden om lage bacteriële niveaus te behouden. Een extra 
ultrafiltratiefase wordt ook steeds meer gebruikt om Cryptosporidiumte verwijderen.
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Onzuiverheden in drinkwater
Het unieke vermogen van water om praktisch elke chemische 
component enigzins op te lossen en praktisch elke levensvorm 
te ondersteunen, betekent dat de drinkwatertoevoer veel 
substanties in oplossing of suspensie bevat. Veel van deze 
contaminanten kunnen wetenschappelijke toepassingen 
beïnvloeden door hun interactie met andere substanties - 
soms de substantie u aan het bestuderen bent.

Vaste deeltjes
Vaste delen in water bevat harde 
partikels (zand, rots, slib, leidingafval), 
zachte partikels (plantaardig afval) 
en colloïdale partikels (organisch of 
anorganisch). Weerhouden partikels 
kunnen omgekeerde osmosemembranen 
vervuilen, analytische kolommen met 
fijne openingen blokkeren en kunnen 
interfereren met de werking van 
kleppen en meters. Colloïdale partikels 
veroorzaken een nevel of turbiditeit in 
het water en interfereren zo met de 
werking van instrumenten.

Natuurlijk en drinkwater bevatten 
vijf belangrijke klassen van 
onzuiverheden:

• Vaste deeltjes

• Opgeloste anorganische 
componenten

• Opgeloste organische 
componenten

• Micro-organismen

• Opgeloste gassen
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Opgeloste organische 
componenten
Anorganische substanties zijn de 
voornaamste onzuiverheden in water.  
Ze omvatten:

 • Calcium- en magnesiumzouten, 
die een 'tijdelijke' of 'permanente' 
hardheid veroorzaken

• Koolstof dioxide, die oplost om 
zwak zuur koolzuur te geven

• Natriumzouten 

• Silicaten, doorgesijpeld uit zanderige 
rivierbeddingen 

• Ferro- en ferricomponenten afgeleid 
van mineralen en roestige ijzeren 
buizen

• Chloriden van zoutintrusie

• Aluminium van gedoseerde 
chemicaliën en mineralen

• Fosfaten van detergenten

• Nitraten uit meststoffen

Vele ander ionen kunnen aanwezig 
zijn afhankelijk van de natuulijke 
waterbron. Zelfs bij spoorniveaus kunnen 
anorganische ionen zowel organische als 
biochemische reacties beïnvloeden door 
te werken als katalysator. 

Opgeloste organische 
componenten
Organische onzuiverheden in water 
zijn meestal van biologische oorsprong. 
Het vergaan van plantaardig materiaal 
veroorzaakt bijproducten, inclusief 
humus- en fulvozuur, tannines en 
lignine. Landbouw, papiervervaardiging, 
huishoudelijk en industrieel afval 
zijn de oorzaak van organische 
componenten, inclusief detergenten, 
vetten, oliën, solventen en residuen van 
pesticiden en herbiciden. Bovendien 
kunnen organische stoffen in water 
ook componenten omvatten die 
doorgesijpeld zijn uit leidingen, tanks 
en zuiveringsmiddelen. Opgeloste 
organische stoffen interfereren met 
analytische technieken en beïnvloeden 
biologische experimenten zoals 
celcultuur. Zelfs een onbeduidende 
contaminatie in water dat wordt 
gebruikt om de eluentia voor 
vloeistofchromatografie te bereiden 
kunnen instabiliteit van de basislijn 
veroorzaken, de gevoeligheid en resolutie 
verminderen en ook de levensduur van 
de kolommen verkorten. 
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Micro-organismen
Bacteriën zijn de voornaamste micro-
organismen die natuurlijk water 
contamineren. Chlorering verzekert de 
verwijdering van schadelijke bacteriën, 
maar drinkwater bevat nog steeds 
levende micro-organismen, d.w.z. een 
kenmerkend bacteriënniveau voor de 
toevoer van drinkwater in laboratoria 
is tien kolonievormende eenheden 
per milliliter (KVE/ml) of minder. 
Bacteriën worden meestal op een laag 
niveau gehouden gebruikmakend van 
achterblijvende niveaus van chloor of 
andere disinfecterende middelen; eens 
deze echter worden verwijderd tijdens 
de waterzuivering, hebben bacteriën 
de kans zich snel te vermenigvuldigen. 
Bacteriën kunnen rechtstreeks of via hun 
bijproducten, zoals pyrogenen, alkalische 
fosfatase of nucleasen, interfereren met 
laboratoriumexperimenten.

Opgeloste gassen
Drinkwater is in evenwicht met de lucht 
en bevat dus opgeloste gassen zoals 
stikstof, zuurstof en koolstofdioxide. In 
gezuiverd water dissocieert koolstof-
dioxide om een zwak koolzuur te vormen  
(CO2 + H2O⇔H2CO3⇔ H+ + HCO3

- ). 

Dit zwak anion vermindert de capaciteit 
van de harsen voor anionenuitwisseling. 
Opgeloste zuurstof is gewoonlijk 
slechts een probleem wanneer de 
vorming bubbels een probleem is. De 
concentratie zuurstof kan specifieke 
biochemisch reacties beïnvloeden en in 
toepassingen waarbij gezuiverd water 
in open containers worden gebruikt, zal 
het snel opnieuw in evenwicht raken 
met de gassen in de lucht. Zuurstof en 
stikstof kunnen bubbels vormen die 
schadelijk zijn voor processen zoals 
partikeltellingen of metingen met een 
spectrofotometer. 

Onzuiverheden in 
drinkwater meten
Om een waterzuiveringssysteem  
te ontwerpen of te kiezen, is het 
noodzakelijk informate over de 
samenstelling van het toevoerwater te 
hebben, wat gewoonlijk het plaatselijk 
drinkwater is. De gemiddelde 
waterkwaliteit voor uw gebouw  
kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke 
waterleverancier. Een tweede 
mogelijkheid is een monster nemen  
en analyseren.
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Rechtstreekse analyse van water:
• Het filterblokkeringspotentieel wordt geschat 

gebruikmakend van een vervuilingsindex (FI) test of, 
minder betrouwbaar, turbiditeit. 

• Anorganische componenten kunnen worden 
gedetermineerd door: 

• Ionenchromatografie 

• ICP-massaspectrometrie 

• Spectometrische methoden

• Elektrische conductiviteit kan potentiële problemen 
vaststellen. 

• Organische componenten kunnen individueel 
gedetermineerd worden, d.w.z. chromatografisch, of 
er kan een algemene indicatie van organische inhoud 
verkregen worden door een totaal organische koolstof 
(TOC) meting. 

• Het totaal kiemgetal (levensvatbaarheid) of het aantal 
individule species kan gemeten worden door incubatie in 
een geschikt groeimedium. 

• Het totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) is is het residu 
(in ppm) dat wordt geproduceerd bij de volledige 
verdamping van een waterstaal door te verwarmen op 
180 °C. Gezien anoganische zouten het grootste deel van 
het TDS-residu vormen, wordt dit gebruikt als indicator 
van het totale niveau van anorganische componenten. 
Het kan rechtstreeks worden gemeten of geschat door 
de geleidbaarheid van het water, in µS/cm, bij 25 °C, te 
vermenigvuldigen met 0,7.
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Waterzuiveringsmethoden
Water voor de meeste laboratorium- en klinische toepassingen 
wordt meestal gezuiverd uit drinkwater. Het algemene doel is het 
verwijderen van onzuiverheden uit het drinkwater (d.w.z. toevoerwater) 
terwijl de bijkomende contaminatie van de componenten van het 
zuiveringssysteem en de bacteriële groei verminderd wordt. Het 
systeemontwerp en de keuze van de componenten zijn cruciaal voor 
succes. De keuze van de beginfasen van een waterzuiveringssysteem 
zal afhangen van de karakteristieken van het toevoerwater. 

Het zuiveringsproces begint met een voorbehandelingsstadium om schade te beperken aan de 
volgende waterzuiveringscomponenten, betrouwbare werking te verzekeren en de werkingskosten  
te verminderen door overmatige frequente vervanging van dure componenten te vermijden.  
De voornaamste waterzuiveringstechnologiëen worden onderaan geschetst. Elk heeft zijn voordelen  
en beperkingen. 

Bacteriën – grote uitdaging 
Micro-organismen en hun bijproducten 
zijn een bijzondere uitdaging wanneer ze 
uit het toevoerwater in openingen in het 
systeem of door een gebruikerspunt in 
onbeschermde waterzuiveringssystemen 
terecht komen. Ze groeien als biofilm 
op alle natte oppervlakken van de 
waterzuiveringscomponenten, inclusief 
opslagtanks en de afvoerbuizen van een 
distributiesysteem. Een biofilm is een 
laag die vooral bestaat uit glycoproteïnen 
en heteropolysacchariden waarin 
bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen 
zelfs wanneer de concentratie nutriënten 
in het water erg laag is en de laag 
beschermt de organismen tegen 
periodieke behandeling met biociden die 
vooral effectief zijn bij doden van (vrije) 
planktonmicro-organismen. Losgelaten 
biofilm en bijproducten van de groei van 

micro-organismen (bv. endotoxines) zijn 
steeds potentiële contaminanten van 
water. 

De uitdagingen voor een een ultrazuiver 
waterzuiveringssysteem zijn:

• De in het toevoerwater aanwezige 
bacteriën te verwijderen

• Verzekeren dat een minimum 
bacteriën in het productwater 
aanwezig zijn

• Voorkomen dat bacteriën in het
systeem terechtkomen en het 
opnieuw contamineren

• De groei van bacteriën in het systeem 
onderdrukken door het ontwerp en 
door regelmatige zuivering

Zuivere feiten – microporeuze dieptefilters
Voordelen:
• Deze voorfilters bieden een rendabele manier om >98% van de 

vaste stoffen te verwijderen en hierbij de processen in een later
stadium te beschermen tegen vervuiling en klontering

• Hoge capaciteit

Beperkingen:
• Niet regenereerbaar
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Zuivere feiten - actieve koolstof
Voordelen:
• Deze voorfilters verwijderen chloor en chloramine 

en in bepaalde mate verminderen ze opgeloste 
organische contaminatie

Beperkingen:
• Niet effectief in het verwijderen van ionen en 

partikels
• Dient regelmatig te worden vervangen om de 

vorming van bacteriën te minimaliseren
• Kan fijne kooldeeltjes loslaten

Overzicht van  
watervoorbehan-
delingstechnolo-
gieën
Microporeuze dieptefilters
Microporeuze dieptefilters zijn 
samengeklitte vezels of samengeperste 
materialen om een matrix te vormen 
die een fysieke barrière vormt tegen de 
doorgang van partikels door willekeurige 
absorptie of insluiting en worden 
gekenmerkt door classificaties volgens 
nominale partikelgrootte. De meeste 
onbehandelde waters bevatten colloïden, 
die een lichte negatieve lading hebben 
(gemeten met het zetapotentieel). De 
prestaties van de filter kunnen verbeterd 
worden door het gebruik van microfilters 
met een aangepast oppervlak dat deze 
natuurlijk voorkomende colloïden, die 
in het algemeen veel kleiner zijn dan de 
poriën van het membraan, aantrekt en 
tegenhoudt. Dieptefilters (doorgaans 
1-50 μm) worden veel gebruikt als een 
rendabele manier om het merendeel  
(> 98%) van de tegentehouden vaste 
stoffen en om de zuiveringstechnologieën 
verderop in het proces tegen veron-
treiniging en klontering te beschermen. 
Ze worden regelmatig vervangen.

Actieve koolstof (AC) – 
in voorbehandelingsmiddelen
Actieve koolstof wordt gebruikt bij de 
voorbehandeling van toevoerwater. Het 
verwijdert chlorine en chloramine, zodat 
deze de membraanfilters en harsen 
voor ionenuitwisseling niet kunnen 
beschadigen. De meeste actieve koolstof 
wordt geproduceerd door het "activeren" 
van houtskool, van kokosnootschillen 
of kolen, door het te roosteren op 
800-1000 °C in de aanwezigheid van 
waterdamp en CO2. Een zure spoeling 
verwijdert de meeste achterblijvende 
oxiden en ander oplosbaar materiaal. 
Actieve koolstof bevat een sluis van kleine  
poriën met een bereik van 500-1000 nm 
en een oppervlakte van ongeveer 
1000 vierkante meter per gram. Het 
adsorptieproces wordt gecontroleerd 
door de diameter van de poriën in de 
koolstoffilter en door de diffusiegraad 
van organische moleculen door de poriën. 
De diffusiegraad is een functie van het 
moleculair gewicht en de molecuulgrootte 
van de organische componenten.

Waterzuiveringsmethoden
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Overzicht van de voornaam-
ste waterzuiveringstechno-
logieën

Omgekeerde osmose (RO)
Omgekeerde osmosemembranen verwijderen contaminanten 
kleiner dan 1 nm diameter uit het water en verwijderen 
doorgaans meer dan 90% ionische contaminatie en bijna 
alle partikelcontaminatie. Verwijdering van niet-ionische 
contaminanten met moleculair gewicht <100 dalton door 
omgekeerde osmose kan laag zijn. Dit verhoogt bij een hoger 
moleculair gewicht en, in theorie, zullen molecules met 
een moleculair gewicht van >300 dalton, inclusief partikels, 
colloïden en micro-organismen (ook pyrogenen) volledig 
verwijderd worden. Opgeloste gassen worden niet verwijderd.

Bij omgekeerde osmose wordt onder druk toevoerwater 
voorbij de aanvoerzijde van het membraan gepompt 
(doorgaans 4–15 bar, 60–220 psi) volgens het cross-flow 
principe. RO-membranen bestaan doorgaans uit een dunne 
film van polyamide en zijn stabiel over een groot pH-bereik, 
maar kunnen beschadigd worden door oxiderende stoffen 
zoals chloor. Voorbehandeling van toevoerwater met 
microporeuze dieptefilters en actieve koolstof is meestal 
vereist om het membraan te beschermen tegen grote partikels, 
transitiemetalen en vrije chloor. Doorgaans loopt 15-30% van 
het toevoerwater door het membraan als permeaat en de 
rest verlaat het membraan als concentraat, dat de meeste 
zouten, organische stoffen en hoofdzakelijk alle partikels bevat. 
De "recovery" is de verhouding van het volume permeaat 
tot het volume toevoerwater. Een RO-systeem met een lage 

Koolstof wordt gebruikt onder 
de vorm van korrels of geperste 
koolstofpatronen, die minder fijne 
partikels produceren. Actieve koolstof 
zorgt voor een chemische reactie met 
2-4 maal zijn gewicht in chloor en 
produceert snel chloriden; daarom 
kunnen zelfs kleine koolstoffilters 
op efficiënte wijze chloor uit water 
verwijderen. 

Koolstof daarentegen breekt chloor 
af door middel van een relatief trage 
katalytische reactie om ammoniak, 
stikstof en chloride te produceren; 
daarom zijn er voor dit proces grotere 
volumes koolstof nodig. Organische 
verontreiniging (waarvan het niveau 
zal verschillen van lokatie tot lokatie) 
kan de effectiviteit van koolstof 
verminderen en hiermee dient rekening 
te worden gehouden bij de keuze van de 
grootte van de koolstofcilinders. 

De grote oppervlakte en hoge 
poreusheid van actieve koolstof, samen 
met het materiaal dat het opvangt, 
maakt het tot een broedplaats voor 
micro-organismen; dit kan echter 
verminderd worden door onoplosbare 
biociden zoals zilver aan de koolstof 
toe te voegen. Actieve koolbedden 
dienen regelmatig te worden vervangen 
om de vorming van bacteriën te 
minimaliseren.
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recovery zal verontreiniging van het 
membraan door het bezinksel van 
weinig oplosbare zouten verminderen. 
Er zijn echter recovery's tot 75% mogelijk, 
afhankelijk van de samenstelling van 
het toevoerwater, de filtratie en de 
onthardende voorbehandeling. De 
prestatie van de RO-component wordt 
doorgaans gecontroleerd door het 
meten van het percentage ionische 
afstoting. Dit is het verschil tussen het 
geleidingsvermogen van de toevoer 
en het permeaat, gedeeld door het 
geleidingsvermogen van de toevoer als 
percentage. 

"Ionische afstoting" en "recovery" 
variëren volgens het toevoerwater, 
de inlaatdruk, de watertemperatuur 
en de staat van het omgekeerde 
osmosemembraan. Omgekeerde osmose, 
met haar uitzonderlijke zuiverende 
efficiëntie, is een erg rendabele 
technologie voor het verwijderen van 
de meeste onzuiverheden. Deze wordt 
echter beperkt door de relatief trage 
productiesnelheid en wordt daarom 
normaal gebruikt om een waterreservoir 
te vullen vóór ingebruikname en 
verdere zuivering. Omgekeerde osmose 
beschermt het systeem tegen colloïden 
en organische verontreiniging en wordt 
vaak gevolgd door ionenuitwisseling of 
elektrodeionisatie.

Zuivere feiten - omgekeerde osmose
Voordelen:
• Efficiënte verwijdering van alle soorten vervuilende 

stoffen van verschillende aard (bacteriën, colloïden, 
opgeloste anorganische stoffen, partikels en pyrogenen)

• Vereist een minimum aan onderhoud
• Werkingsparameters – eenvoudig te controleren

Beperkingen:
• Beperkte stroomsnelheid per oppervlakte-eenheid 

vereist ofwel een groot membraanoppervlak of tijdelijke 
wateropslag

• Vereist goede voorbehandeling om beschadiging van het 
membraan door contaminanten te vermijden:

 -  Verstopping: CaCO3-afzetting op het oppervlak
 -   Verontreiniging: organische of colloïdale afzetting op 

het oppervlak
 -  Doordringen: fysieke schade door partikels

Toevoerwater

Omgekeerde osmosemembraan

Omgekeerde osmosemembraan

Afstandhouder voor toevoer

Afstandhouder voor product

Permeaat

Concentraat

Permeaat

Spiraalgewonden module voor 
omgekeerde osmose (RO)
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Ionenuitwisseling (IX)
In dit proces kunnen harsbedden voor 
ionenuitwisseling efficiënt geïoniseerde 
species uit water verwijderen door 
ze te vervangen door door H+ en OH- 
ionen. Deze harsen zijn sub-1 mm 
poreuze korrels gemaakt uit cross-
linked onoplosbare polymeren met 
grote hoeveelheden sterk ionische 
uitwiselingssites. Ionen in oplossingen 
migreren in de korrels waar ze, als functie 
van hun relatieve ladingsdichtheid 
(lading per gehydrateerd volume), 
strijden voor de uitwisselingssites. 
De-ionisatiekorrels zijn kationisch 
of anionisch en wisselen ofwel 
waterstofionen voor kationen, bv. 
natrium, calcium en aluminium, ofwel 
hydroxylionen voor anionen, bv. chloor, 
nitraat en sulfaat. Het waterstofion 
uit de kationwisselaar verbindt met 
het hydroxylion van de anionwisselaar 
om zuiver water te vormen. Sterke 
kationharsen zijn sulfonzuurderivaten 
van polystyreen cross-linked met 
divinylbenzeen. Sterke anionharsen 
zijn derivaten van benzyltrimethyl 
quaternair ammoniumhydroxide 
(Type 1) of derivaten van benzyltrimethyl 
quaternair ammoniumhydroxide 
(Type 2) van polystyreen cross-linked 
met divinylbenzeen. 

Ionenharsbedden zijn verkrijgbaar als 
patronen of cilinders en worden normaal 
gedurende een periode gebruikt en 
vervolgens vervangen, wanneer kationen 
en anionen het meeste van de+ en OH- 
actieve sites in de harsen vervangen 
hebben. Cilinders kunnen onmiddellijk 
met drinkwater gevuld worden 
om gezuiverd water te verschaffen 
wanneer er behoefte toe is. Wanneer 
ze uitgeput zijn, worden ze ofwel naar 
een regeneratiestation gevoerd om 
opnieuw opgeladen te worden, ofwel 
weggegooid. Een hogere waterzuiverheid 
en langere levenduur van de harsen kan 
verkregen worden door het toevoerwater 
voor te behandelen met omgekeerde 
osmose vóór de ionenuitwisseling; 
deze aanpak wordt vaak gebruikt voor 
laboratoriumwaterzuiveraars voor hoge 
zuiverheid. Dit vermijdt ook vervuiling 
van het harsoppervlak door grote 
organische moleculen, die de capaciteit 
zouden verminderen.
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Zuivere feiten - ionenuitwisseling
Voordelen:

• Verwijdert opgeloste anorganische ionen, waardoor 
het een resistiviteit van 18,2 MΩ-cm geeft (bij 25 °C); 
<1ppb totale ionische contaminatie 

• Opnieuw gebruikt bij de-ionisatie gebruikmakend 
van zuur en basen of elektrode-ionisatie

• Relatief goedkoop

Beperkingen:

• Verwijdert niet effectief bacteriën, organische 
stoffen, partikels of pyrogenen

• Eindige capaciteit – eens alle ionen ingenomen zijn, 
worden er niet langer ionen tegengehouden

• Chemisch geregenereerde gede-ioniseerde bedden 
produceren organische stoffen en partikels

• Harsen voor eenmalig gebruik vereisen 
voorbehandeld water van goede kwaliteit om 
efficënt en spaarzaam te worden gebruikt

Waterzuiveringsmethoden
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Door controle van de resistiviteit wordt 
waarschijnlijk de initiële loslating van 
deze zwak geïoniseerde species, inclusief 
geladen organische stoffen, silicaten 
en boraten, niet gedetecteerd. Deze 
situatie wordt in bovenstaande grafiek 
geïllustreerd, waarin de loslating van 
siliciumdioxide en organische stoffen 
zoals TOC wordt getoond, wanneer 
ionenbedden uitgeput raken. 

De niet-gedetecteerde loslating van 
zwak gebonden ionische contaminanten 
kan voorkomen worden door multifase 
controle (bv. PureSure van ELGA), 
die twee identieke harsbedden voor 
ionenuitwisseling gebruikt in serie 
met een resistiviteitsmonitor ertussen. 
Wanneer het eerste (primaire) bed 
uitgeput raakt, worden de zwak 
geïoniseerde species door het tweede 
(reinigings-) bed gebonden en komen 
ze bijgevolg niet in het uiteindelijke 
productwater voor. De resistiviteit 
wordt na de eerste fase gemeten om de 
uitputting van het bed te detecteren. 
Het tweede bed wordt dan naar de eerste 
positie verschoven en er wordt een nieuw 
bed geïnstalleerd in de tweede positie. 

De grote oppervlakten van de harsen 
voor ionenuitwisseling maakt hen 
tot een potentiële broedplaats voor 
micro-organismen en kan leiden tot 
het vrijkomen van fijne partikels en 
oplosbare componenten. Daarom 
moeten harsen van goede kwaliteit 
worden gebruikt en de bedvolumes 
zo klein als redelijkerwijze mogelijk 
gehouden worden. Filters worden 
doorgaans geïnstalleerd na de 
bedden om de fijne partikels en 
ander partikelmateriaal op te 
vangen. De vorming van bacteriën 
kan geminimaliseerd worden door 
frequente recirculatie van het water 
en door regelmatige vervanging van 
het patroon. Wanneer de bedden voor 
ionenuitwisseling uitgeput raken, laten 
ze impulsen van contaminanten los 
die uit het water werden verzameld. 
Sterk gebonden contaminanten kunnen 
zwak gebonden contaminanten 
verdringen, dus de eerste impulsen 
van contaminanten zijn waarschijnlijk 
zwak geïoniseerde substanties die 
weinig invloed op de resistiviteit van 
het productwater hebben. 
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TOEVOER PRODUCT

RO-MEMBRAAN IONENUITWISSELING

RO-PRODUCT

Ionen <5%
Laag MW
Organische 
stoffen
N2, O2, CO2

Ionen <0,0001%
Laag MW
Organische 
stoffen
N2, O2

Ionen
Partikels
Organische stoffen
Micro-organismen
Gassen

WEIGEREN

Ionen >95%
Organische stoffen
Partikels
Micro-organismen

Deze strategie maakt effectief gebruik 
van de hars, want het eerste bed hoeft 
niet vervangen te worden totdat de 
gemiddelde resistiviteit daalt onder  
1 MΩ-cm @25 °C, wat gemakkelijk kan 
worden bepaald, en het tweede bed 
behoudt nog steeds praktisch al zijn 
initiële capaciteit wanneer het naar 
de eerste positie wordt verschoven. 
Andere, minder effectieve, aanpakken 
omvatten het vervangen van de bedden 
ruim vooraleer ze uitgeput zijn of het 
gebruik van gespecialiseerde harsen 
die zwakgebonden geïoniseerde 
species sterker binden. Met de juiste 
keuze van hars, voorbehandeling en 
systeemontwerp, zorgt ionenuitwisseling 
ervoor dat de laagste niveaus van ionische 
contaminatie kunnen worden bereikt.

Elektrode-ionisatie (EDI)
EDI is een technologie die harsen voor 
ionenuitwisseling en ionselectieve 
membranen combineert met 
gelijkstroom om geïoniseerde species 
uit het water te verwijderen. De 
ontwikkeling en het gebruik ervan 
bij waterzuivering overwon enkele 
beperkingen van harsbedden voor 
ionenuitwisseling, vooral de loslating 
van ionen wanneer de bedden uitgeput 
raken en de daarmee samenhangende 
behoefte om de harsen te vervangen 
of te regenereren. Water stroomt door 
één of meer kamers gevuld met harsen 
voor ionenuitwisselingen die geplaatst 
is tussen kation- of anionselectieve 
membanen. Ionen die gebonden worden 
aan de harsen voor ionenuitwisseling 
migreren naar een aparte kamer onder 
de invloed van een extern toegepast 
elektrisch veld, dat ook de nodige H+ en 
OH- produceert om de harsen in hun 
geregenereerde toestand te behouden. 

De ionen in de aparte kamer worden als 
afval weggespoeld.

De bedden voor ionenuitwisseling 
in de EDI-systemen worden continu 
geregenereerd, zodat ze niet uitgeput 
raken op dezelfde manier als de 
bedden voor ionenuitwisseling die in 
groepsgewijze verwerking functioneren. 
EDI-bedden zijn doorgaans ook kleiner 
en blijven langere periodes functioneren. 
De gebruikte bedden bij EDI-systemen 
kunnen in aparte kamers van anion- of 
kationkorrels zitten, lagen van elk type 
binnen één enkele kamer of een gedegen 
mix van anion- en kationbedden. Het 
EDI-laboratoriumproces van ELGA 
gebruikt zowel aparte bedden van 
kation- en anionharsen, als een bed met 
een gedegen mix van harsen. De aparte 
bedden van kation- en anionharsen 
zitten in brede cellen die een doorgang 
voor de ionen in transit verschaffen, 
wat voordelen biedt voor de flexibiliteit 
van het ontwerp en de mechanische 
eenvoud op laboratoriumschaal. De hars 
in de cellen zorgt voor een buffer tegen 
veranderingen de kwaliteit van het 
toevoerwater. 

De kwaliteit van het geproduceerde 
water wordt vervolgens verder verbeterd 
door stroming door een gemixt harsbed. 
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Omgekeerde osmose wordt doorgaans 
gebruikt vóór EDI om te verzekeren dat 
de EDI-stapel niet overladen wordt met 
hoge niveaus van zouten, organische 
stoffen of partikels. Het kleine volume 
harsen in de stapel resulteert in een  
lage doorlaatbaarheid van organische 
moleculen. Kenmerkend verwijdert RO 
ongeveer 95% ionen; EDI verwijdert 
zowel ongeveer 95% van de resterende 
ionen als koolstofdioxide en silicium-
dioxide. EDI-productwater heeft 
kenmerkend een resistiviteit van 5 tot 
17 MΩ-cm (bij 25 °C) en een TOC-inhoud 
lager dan 20 ppb. Bacterieniveaus 
worden geminimaliseerd omdat de 
chemische en elektrische omstan-
digheden in het systeem de groei van 
micro-organismen onderdrukken. EDI 
verschaft normaal geen ultrazuiver water 
met een resistiviteit van 18,2 MΩ-cm;  
dit kan echter efficiënt worden bereikt 
door een laag volume harsen voor 
ionenuitwisseling te integreren verderop 
in het proces. Deze harsen moeten erg 
weinig ionen verwijderen en hebben een 
erg lange levensduur.

Zuivere feiten – elektrode-ionisatie
Voordelen:
• Verwijdert opgeloste anorganische ionen, waardoor 

het een resistiviteit van 5 -17 MΩ-cm (bij 25 °C) een een  
TOC-inhoud onder 20 ppb geeft

• Milieuvriendelijk:
• Geen chemicaliën vereist voor het regenereren van 

de hars
• Geen verwijdering van chemicaliën of hars
• Harsen in de cellen hebben een lage doorlaatbaarheid 

van organische stoffen en beschermen tegen 
veranderingen in de kwaliteit van het toevoerwater

Beperkingen:
• Verwijdert enkel een beperkt aantal geladen organische 

stoffen en kan daarom geen ultrazuiver water 
produceren met een resistiviteit van 18,2 MΩ-cm 

• Het toevoerwater moet van goede kwaliteit zijn zodat
het de EDI-stapel niet overlaadt met organische stoffen, 
multivalente zouten of partikels. Het wordt doorgaans 
behandeld met omgekeerde osmose 
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Distillatie
Distillatie is een gevestigde methode 
om water te zuiveren en scheidt water 
van contaminanten door de toestand 
van water van vloeistof naar gas 
en vervolgens terug naar vloeistof 
te veranderen. Elke transitie zorgt 
voor een mogelijkheid om water van 
contaminanten te scheiden. Water 
wordt eerst verhit tot het kookpunt en 
waterdamp stijgt op naar een condensor 
waar koelwater de temperatuur verlaagt, 

zodat de waterdamp gecondenseerd, 
verzameld en opgeslagen wordt. In 
principe kan distillatie alle klassen van 
watercontaminanten verwijderen, 
met uitzondering van contaminanten 
met een dampdruk dichtbij water en 
azeotropen. Distillatie is het meest 
effectief met voorbehandeld water 
om de opbouw van precipitaat en 
de overdracht van onzuiverheden te 
minimaliseren. 

Laboratoriumdistilleervaten kunnen 
het onbehandelde toevoerwater niet 
genoeg zuiveren, vooral wanneer 
er bezinksel wordt gevormd, dus 
laboratoriumdistilleervaten worden 
meestal gevuld met voorgezuiverd 
water door RO of ionenuitwisseling. 
Laboratoriumdistilleervaten werken 
continu; wanneer het ketelwater weg 
gedistilleerd is, wordt het vervangen 
door vers toevoerwater. Een zorgvuldig 
ontwerp is van essentieel belang 
om de mogelijke overdracht van 
minder vluchtige contaminanten te 
minimaliseren, bv. door spatten of 
door het meevoeren van het oppervlak 
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of stoom. Contaminanten met een 
dampdruk hoger dan water worden 
verwijderd in de condensatiefase van het 
distilleervat. Samengestelde (multifase) 
condensors die stoom en kokend heet 
water in meervoudige, gespecialiseerde 
compartimenten in evenwicht houden, 
zijn nodig om deze contaminanten 
efficiënt te verwijderen. Contaminatie 
van de omringende lucht (bv. stof, 
vluchtige stoffen, enz.) moeten ook 
geminimaliseerd worden. 

Zoals RO produceert distillatie enkel 
traag gezuiverd water en het distillaat 
moet opgeslagen worden voor later 
gebruik. Distilleervaten zijn erg energie-
intensief – gebruiken doorgaans 1kW 
elektriciteit per geproduceerde liter 
water. Afhankelijk van het ontwerp 
van het distilleervat, kan gedistilleerd 
water een resistiviteit van ongeveer 
1 MΩ-cm hebben wanneer CO2 uit de 
lucht oplost in het gedistilleerd water. 
Het distillaat is steriel wanneer het net 
geproduceerd is, maar om deze steriliteit 
te behouden, wordt het verzameld in 
steriele opslagflessen en vervolgens 
geautoclaveerd; eens de fles echter 
geopend is, wordt het aan bacteriën 
en andere onzuiverheden in de lucht 
blootgesteld en gaat de zuiverheid snel 
achteruit. 

Zuivere feiten – distillatie
Voordelen:

• Verwijdert een grote reeks contaminanten 

• Lange houdbaarheid

Beperkingen:

• Traag in het zuiveren van water 

• Bepaalde contaminanten worden in verschillende 
hoeveelheden overgebracht naar het condensaat

• Dient voorzien te worden van voorgezuiverd water

• Gedistilleerd water kan gevoelig zijn voor contaminatie 
bij verlengde opslag en vereist daarom minutieus 
onderhoud

• Niet voordelig of milieuvriendelijk - vereist grote 
hoeveelheden elektrische energie voor het verwarmen 
en grote volumes leidingwater voor het koelen 
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Actieve koolstof –  
in gezuiverd water
De tweede grootste toepassing van 
actieve koolstof is het verwijderen van 
organische componenten uit gezuiverd 
water, vaak in de zuiveringskringloop 
voor het laatste ionenuitwisselingsbed. 
Actieve koolstof neemt watercontami-
nanten op door ionische, polaire 
en vanderwaalskrachten en door 
oppervlakteactieve aantrekkingskracht. 
Actieve koolstofbedden zijn geneigd fijne 
partikels en oplosbare componenten 
in de waterstroom los te laten en 

verwijderen niet alle opgeloste 
organische contaminanten, maar 
hun gebruik kan een belangrijke 
vermindering van TOC veroorzaken.  
Een zuiverdere vorm van actieve koolstof 
gemaakt uit polymeerkorrels wordt soms 
voor deze toepassing gebruikt.

Microporeuze filters
Microporeuze schermfilters zijn een 
fysieke barrière voor het doorsijpelen 
van partikels en micro-organismen in 
waterzuiveringssystemen. Schermfilters, 
gekenmerkt door classificaties volgens 
absolute partikelgrootte, hebben 
moleculaire structuren die, zoals 
een zeef, alle partikels groter dan de 
gecontroleerde poriëngrootte op hun 
oppervlak tegenhouden. Schermfilters 
(0,05 tot 0,22 μm) worden doorgaans zo 
dicht mogelijk tegen het gebruikerspunt 
gebruikt om micro-organismen en fijne 
partikels op te vangen. Opgevangen 
partikels, inclusief micro-organismen 
of hun metabolische producten en 
oplosbaar materiaal, kunnen uit 
filters gaan doorsijpelen en gepast 
onderhoud (regelmatige zuivering 
en periodieke vervanging) is nodig 
om de gewenste prestatieniveaus te 
behouden. Nieuw geïnstalleerde filters 
moeten vóór gebruik gespoeld worden 
om extraheerbare contaminanten 
te verwijderen. Een microporeus 
filtermembraan wordt over het 
algemeen als onotbeerlijk beschouwd in 
een waterzuiveringssysteem, tenzij het 
wordt vervangen door een ultrafilter.

Zuivere feiten – microporeuze filters
Voordelen:

• Schermfilters functioneren als absolute filters die alle 
partikels en micro-organismen groter dan hun poriën 
tegenhouden en verwijderen

• Werken efficiënt tenzij beschadigd

• Onderhoudsvriendelijk, d.w.z. dienen enkel vervangen  
te worden

Beperkingen:

• Raken verstopt wanneer het oppervlak bedekt is met 
contaminanten en dienen daarom als garantie enkel 
gebruik te worden in de laatste zuiveringsstap

• Verwijderen geen opgeloste anorganische of organische 
stoffen of pyrogenen

• Kunnen niet opnieuw worden gebruikt

Zuivere feiten – actieve koolstof
Voordelen:

• Zorgt voor een belangrijke vermindering van totaal 
organische koolstof (TOC)

• Lange levensduur door grote bindingscapaciteit

Beperkingen:

• Verwijdert niet alle opgeloste organische contaminanten

• Geeft soms fijne en oplosbare componenten vrij in de 
waterstroom
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Ultrafilters (UF)
UF's zijn membraanfilters die partikels, 
zo klein als proteïnemacromodules, 
verwijderen. Poriën zijn kenmerkend van 1 
tot 10 nm groot en membranen in de vorm 
van holle vezels worden vaak gebruikt 
om hogere stroomsnelheden teweeg te 
brengen. Ze worden gekenmerkt door de 
efficiëntie waarmee ze de concentratie 
van relevante contaminanten tot 
aanvaardbare niveaus verminderen. 
UF's woren meestal in de buurt van de 
uitlaat van een waterzuiveringssysteem 
geïnstalleerd om de concentratie van 
micro-organsismen en grote organische 
moleculen te verminderen, inclusief 
nucleasen en endotoxines. UF's moeten 
regelmatig gereinigd en/of vervangen 
worden om hun effectiviteit te behouden. 
UF's kunnen geïnstalleerd worden 
op de traditionele manier, waarbij de 
waterstroom rechtstreeks door het 
membraan loopt, of volgens het "cross-
flow"-principe (tangentiële sstroom), 
waarbij een deel van het inlaatwater 
over het membraanoppervlak loopt 
om vervuiling te verminderen door 
contaminanten weg te spoelen. UF is een 
uitstekende technologie om consistent 
ultrazuivere waterkwaliteit te verzekeren 
met betrekking tot partikels, bacteriën en 
pyrogenen.

Prestaties ultrafilter (UF)
Staal Conc. endotoxine (EU/ml) Conc. bacteriën (KVE/ml)

Test 1.000 2 x 107

Post-UF–1 <0,001 <0,01

Post-UF–2 <0,001 <0,01

Post-UF–3 <0,001 <0,01

Post-UF–4 <0,001 <0,01

Post-UF–5 <0,001 <0,01

Log10-reductie >6 >9

Waterzuiveringsmethoden
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Zuivere feiten – ultrafilters
Voordelen:

• Verwijdert op efficiënte wijze colloïden, 
enzymen, micro-organische partikels en 
endotoxines groter dan de opgegeven 
afmetingen en houdt hen boven het 
ultrafilteroppervlak

• Efficiënte werking tenzij beschadigd

• Levensduur kan verlengd worden door een 
gewone hogedrukwaterspoeling

Beperkingen:

• Verwijdert geen opgeloste anorganische of 
organische substanties

• Kan blokkeren bij een hoog niveau 
contaminanten met een hoog moleculair 
gewicht



Filteropeningen
Hydrofobe microporeuze filters worden 
vaak op wateropslagcontainers geplaatst 
als filteropeningen om te voorkomen 
dat partikels, inclusief bacteriën, in het 
opgeslagen water terechtkomen. Door 
het combineren van absorptiemiddelen 
met filtermiddelen, kunnen 
samengestelde filteropeningen (CVF)  
ook2 en organische contaminatie van het 
opslagwater verminderen. Regelmatige 
vervanging is van essentieel belang om 
de effectiviteit te behouden.

Membranen ontgassen 
(of ontluchten)
Een schakeltoestel gebruikt een 
hydrofobe membraanfilter om gassen 
te verwijderen (bv. CO2, O2) uit het water. 
De waterstroom loopt langs één zijde 
van het membraan dat wordt gespoeld 
met een gas of vacuüm om gassen van 
de andere kant van het membraan te 
verwijderen. De verwijderingssnelheid 
van een soort hangt af van de 
permeabiliteit van het membraan,  
het contactoppervlak, de contacttijd 
en het verschil in partiële druk over het 
membraan. 
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Ultraviolet (UV) licht
UV-licht wordt veel gebruikt als bactericide en om 
organische contaminanten af te breken en te foto-
oxideren in polaire of geïoniseerde species voor 
latere verwijdering door ionenuitwisseling. De UV-
bronnen in laboratoriumwaterzuiveringssystemen zijn 
lagedrukkwiklampen die straling produceren met een 
golflengte van 254 nm. Dit heeft de grootste bactericide actie, 
want het beschadigt DNA- en RNA-polymerase in lage doses 
en voorkomt hierbij replicatie, terwijl hogere doses biocide 
zijn. UV-kamers en -lampen moeten ontworpen worden zodat 
een toereikende dosis UV wordt verschaft om de productie 
van levende maar inactieve micro-organismen te voorkomen. 
Straling met kortere golflengtes (185 nm) is het meest effectief 
voor het oxideren van organische stoffen omdat het grote 
organische componenten in kleinere geïoniseerde componten 
afbreeekt, die vervolgens kunnen verwijderd worden door 
een harsbed met hoge zuiverheid voor ionenuitwisseling 
verderop in het proces. Eerdere verwijdering van organische 
ionen door ionenuitwisseling optimaliseert de effectiviteit 
van deze behandeling. UV-straling van 185 nm is een erg 
effectieve oxidant en een hoofdbestanddeel in het produceren 
van ultrazuiver water met de laagste niveaus organische 
contaminanten.

Zuivere feiten – UV-licht
Voordelen:

• Oxidatie van organische elementen 
(185 nm en254 nm) om TOC-waarden 
te bereiken < 5 ppb

• Effectieve bactericide behandeling

Beperkingen:

• Foto-oxidatie van organische stoffen 
is een reinigingsstap dat de TOC-
niveaus met slechts een beperkte 
hoeveelheid kan doen dalen

• Geen invloed van ionen, partikels of 
colloïden

• De resistiviteit van het water is 
gedaald als gevolg van de CO2 die 
is vrijgekomen bij de foto-oxidatie, 
gezien dit H2CO3 (H

+, HCO3
-) 

voortbrengt

 Technologieën gebruikt voor de controle van 
micro-organismen
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Verklaring
333 Uitstekende verwijdering 
33 Goede verwijdering 
3 Gedeeltelijke verwijdering

* Initiële hoge efficiëntie

Waterzuiveringsmethoden
O

verzicht w
aterzuivering



Systeemontwerp
Verschillende waterzuiveringstechnieken werden in deze sectie beschreven; elk 
met zijn voordelen en beperkingen. Sommige zijn in staat grote delen verschillende 
onzuiverheden te verwijderen, terwijl andere één specifiek type onzuiverheid 
kunnen verwijderen tot een uitermate laag niveau. Daarom is het noodzakelijk 
een combinatie van technologieën te gebruiken om het gewenste niveau van 
waterzuivering voor een bepaalde toepassing te verkrijgen. 

Elk systeem vereist een zekere voorbehandeling gebaseerd op het bepaalde 
toevoerwater om partikels, chloor, chloramine en mogelijk calcium en magnesium te 
verwijderen. Dit wordt bij voorkeur gevolgd door omgekeerde osmose om praktisch 
alle colloïden, partikels en organische compontenten met een hoog moleculair 
gewicht en meer dan 90% ionen. Het resulterende primair gezuiverdwater, dat 
relatief traag geproduceerd wordt en opgeslagen wordt in een reservoir, zal een 
bepaald niveau organische componenten, ionen, bacteriën en celafval bevatten. 
Deze fasen kunnen afzonderlijke eenheden gebeuren, zowel lokaal als in een groter 
systeem met een kringloop waarbij één laboratorium of een volledig gebouw van 
water wordt voorzien. 

PRIMAIRE BEHAN-
DELING

Beschermde 
wateropslag 
(Recirculatie)

RESERVOIR REINIGER

Voorfiltratie

Actieve koolstof

Omgekeerde 
osmose

Ionenuitwisse-
ling

EDI

Ionenuitwisseling 

EDI 

Koolstofabsorptie

Foto-oxidatie

Filtratie

Recirculatie
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Het water wordt vervolgens behandeld met één of meer technieken afhankelijk van 
de vereiste zuiverheid - ionenuitwisseling en/of EDI om ionen te verwijderen, actieve 
koolstof of andere absorbenten om organische componenten te verwijderen, UV-licht 
om bacteriën te doden en/of achterblijvende organische componenten te oxideren, 
microfiltratie om partikels en bacteriën te verwijderen en ultrafiltratie om endotoxines, 
proteasen en nucleasen te verwijderen. Elk van deze fasen kan gecombineerd worden 
in dezelfde eenheid als de omgekeerde osmose of afzonderlijk in een "reiniger". 

Waterzuiveringsmethoden
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herzuivering op bacteriële contaminatie
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Opslag en distributie zijn potentiële 
bronnen van contaminatie, vooral 
van bacteriën. Een goed ontwerp en 
gepaste onderhoudsregels zijn nodig 
om deze problemen te minimaliseren. 
De gekozen constructiematerialen 
zijn eveneens doorslaggevend en 
metalen, uitgezonderd roestvrij staal, 
moeten worden vermeden. Er zijn 
veel plastics met een hoge zuiverheid 
verkrijgbaar, maar men moet ervoor 
zorgen dat plastics met vulstoffen en 

additieven worden vermeden; deze 
kunnen water laten doorsijpelen en 
bijgevolg zorgen voor contaminatie 
van het water. Reservoirs moeten 
met geschikte samengestelde 
filteropeningen beschermd worden 
tegen contaminanten en het water  
dient regelmatig of periodiek 
gecirculeerd te worden door enkele 
van de zuiveringstechnieken om de 
zuiverheid te behouden.

Toevoerwater Postkoolstoffilter Post-RO Post-UV Postionenuitwisseling

Geleidbaarheid (µS/cm) 50 tot 900 50 tot 900 1 tot 30 1 tot 30 0,055 

Calcium (mg/l) 20 tot 150 20 tot 150 0,4 tot 5 0,4 tot 5 <0,0001

Natrium (mg/l) 20 tot 150 20 tot 150 1 tot 10 1 tot 10 <0,0001

Ijzer (mg/l) 0,01 tot 0,1 0,01 tot 0,1 <0,01 <0,01 <0,0001

Bicarbonaat (mg/l) 30 tot 300 30 tot 300 1 tot 10 1 tot 10 <0,0001

Chloride (mg/l) 10 tot 150 10 tot 150 0,5 tot 5 0,5 tot 5 <0,0001

Sulfaat (mg/l) 1 tot 100 1 tot 100 0,1 tot 5 0,1 tot 5 <0,0001

TOC (mg/l) 0,2 tot 5 0,1 tot 2 0,05 tot 0,2 <0,05 <0,01

Totaal chloride (mg/l) 0,1 tot 1 <0,1 <0,05 <0,05 <0,05

Bacteriën (KVE/ml) 10 tot 100 10 tot 100 1 tot 10 <1 <1

Endotoxine (EU/ml) 1 tot 100 1 tot 100 <1 <1 <0,1

Turbiditeit 0,1 tot 2 0,1 tot 1 <0,01 <0,01 <0,01

Waterzuiveringsmethoden
O
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aterzuivering



Controle – behoud van de 
zuiverheid van gezuiverd water

Het is onpraktisch alle mogelijke 
onzuiverheden in gezuiverd water te testen. 
Anorganische zouten en opgeloste organische 
stoffen zijn de voornaamste contaminanten 
die de meeste laboratoriumtoepassingen 
beïnvloeden en daarom is het belangrijk  
dat deze allemaal on-line gecontroleerd  
worden in laboratoriumwatersystemen.  
De voornaamste snelle on-line technieken  
zijn resistiviteit en TOC. 

Conductiviteit Resistiviteit

0,01 μS 100 MΩ

0,055 μS 18,0 MΩ

0,1 μS 10 MΩ

De conductiviteit, k, staat voor het totaal aantal bijdragen 
van de individuele ionen in het water en verschaft bijgevolg 
een waardevolle, niet-specifieke indicatie van de ionen in 
gezuiverd water. Dit omvat alle onzuivere ionen en waterstof- 
en hydroxylionen uit de erg lichte natuurlijke dissociatie 
van water. Het zijn deze waterstof- en hydroxylionen die 
verantwoordelijk zijn voor het feit dat volledig zuiver water een 
conductiviteit van 0,055 μS/cm bij 25 °C (een resistiviteit van 
18,2 MΩ-cm) heeft. 

Elektrische conductiviteit/ 
resistiviteit om ionen te 
detecteren
Elektrische conductiviteit en resistiviteit 
zijn allebei maatstaven van het vermogen 
van een vloeistof om elektrische 
stroom te geleiden. Conductiviteit is 
omgekeerd evenredig aan resistiviteit, 
d.w.z. conductiviteit = 1/resistiviteit. De 
ionische inhoud van gezuiverd water 
wordt aangetoond door het meten van 
het elektrolytische conductiviteit, k, en zijn 
omgekeerd evenredig getal, resisitiviteit, r.

k=F.Σ ci zi ui

r = 1/k

Lage conductiviteit = hoge resistiviteit

In de praktijk worden eenheden van 
conductiviteit gebruikt om te verwijzen 
naar water, van onbehandeld water tot 
drinkwater en graad 1, terwijl eenheden 
van resistiviteit worden gebruikt voor 
ultrazuiver water zoals gede-ioniseerd of 
omgekeerde omsmosewater.

De eenheid van conductiviteit is siemens 
(S/cm) en de eenheid van resistiviteit 
is ohm (Ω-cm). A Meg-ohm (MΩ-cm) 
=1.000.000 Ohm.

Gezien conductiviteit en resistiviteit 
betrekking hebben op een gebied waarvan 
de stroom wordt gemeten, d.w.z. lengte/
gebied, worden de eenheden doorgaans 
uitgedrukt in MΩ-cm of μS/cm.

Controle van onzuiverheden
Onzuiverheid Aanpak controle

Ionen Gebruik van RO, ionenuitwisseling, EDI, on-line resistiviteitsmonitor

Organische stoffen Gebruik van RO, koolstof, UV-foto-oxidatie, in-line TOC-monitor

Partikels Gebruik van absolute filter. Occasioneel on-line testen, indien nodig

Bacteriën Gebruik van microfilter, UV & zuivering. Off-line testen

Endotoxines Gebruik van ultrafilter, UV & foto-oxidatie. Off-line testen

Bioactieve species Gebruik van ultrafilter, UV & foto-oxidatie. Off-line testen

Gassen Ontgassen bij gebruikerspunt. Occasioneel on-line testen, 
indien nodig
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Voor een sterk geïoniseerd zout is de 
waarde van k bij benadering evenredig 
met de concentratie van het zout in de 
oplossing en de mobiliteit van de ionen 
die worden uitgedrukt als u+ (kation) en 
u- (anion). De waarden van u+ en u- zijn 
ook sterk afhankelijk van de viscositeit 
van de oplossing en bijgevolg van de 
watertermperatuur, t. Bij veel ionen ligt 
de relatieve temperatuurscoëfficiënt 
van u rond +2%/°C. Bovenop de waarde 
van de evenwichtige constante voor 
de dissociatie van water, Kw, is het 
ook temperatuurafhankelijk en kan 
de conductiviteit van water bijgevolg 
stijgen tot 6%/°C. Het is normale praktijk 
alle waarden van conductiviteit en 
resistiviteit tot 25 °C automatisch te 
corrigeren. Resistiviteit en conductiviteit 
kunnen snel en gemakkelijk gemeten 
worden met behulp van een on-line 
conductiviteitscel (sensor) met kabel 
en een meter of display-eenheid 
aangesloten op electronica, regelmatig 
voorzien van temperatuurcompensatie. 
De meter meet de weerstand, R, 
tussen de meetelektroden van de 
conductiviteitscel. 

Conductiviteitswaarden van minder dan  
2 μS/cm moeten on-line gemeten 
worden, omdat water met een hoge 
zuiverheid snel contaminanten uit 
de omgeving absorbeert (vooral 
koolstofdioxide), waardoor de 
conductiviteit stijgt. Hoewel de 
resistiviteit een uitstekende indicatie 
van de ionische kwaliteit van water 
met een hoge zuiverheid geeft, kan het 
niet de aanwezigheid of concentratie 

van niet-geïoniseerde chemische 
species aangeven, noch is het gevoelig 
voor concentraties sub-ppb-ionen 
als gevolg van een evenwicht met de 
waterstof- en hydroxylionen uit het 
water. Wanneer zulke niveaus kritiek 
zijn, kunnen individuele contaminanten 
gemeten worden gebruikmakend van 
analytische technieken zoals inductief 
gekoppeld plasma massaspectrometrie , 
ionenchromatografie en grafietoven-AAS.

Kenmerkende geleidingswaarden
µS/cm

1mg/l NaCl 2,2

10mg/l NaCl 22,0

100mg/l NaCl 220,0

1mg/l HCl 8,0

10mg/l CO2
4,0

Verschillen in resistiviteit met de temperatuur
Temperatuur 
(°C)

Resistiviteit van zuiver 
water (MΩ-cm)

Resistiviteit van 21,1 µg/l 
NaCl in water (MΩ–cm)

0 86,19 28,21

5 60,48 22,66

10 43,43 18,30

15 31,87 14,87

20 23,85 12,15

25 18,18 10,00

30 14,09 8,28

35 11,09 6,90

40 8,85 5,79

45 7,15 4,89

50 5,85 4,15

Controle op waterzuiverheid
O

verzicht w
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De opslag van gezuiverd water dat 
niet opnieuw circuleert, moet tot een 
absoluut minimum worden beperkt 

om achteruitgang in kwaliteit,  
en bacteriële groei tegen te gaan.



Totaal organische koolstof 
(TOC) om organische stoffen 
te detecteren 
Door de potentiële variatie en 
complexiteit van organische 
componenten in gezuiverd water is 
het onmogelijk deze routineus te 
meten, daarom wordt een indicator 
voor algemene contaminatie gebruikt. 
De meest praktische bleek TOC te zijn, 
dat organische substanties oxideert in 
watermonsters en dan de resulterende 
oxidatieproducten meet. Er bestaat een 
groot gamma TOC-analysatoren en kan 
worden verdeeld in een groep die alle 
koolstof oxideert tot koolstofdioxide 
en selectief de CO2 meet, en een groep 
die de organische componenten ofwel 
gedeeltelijk oxideert, bijvoorbeeld tot 
zuren, ofwel alle aanwezige species 
volledig oxideert en de verandering 
in conductiviteit meet als gevolg van 
alle geoxideerde species. Het eerste 
wordt gewoonlijk off-line gebruikt om 
conformiteit met de TOC-specificaties 

aan te tonen, terwijl het laatste 
gebruikt wordt voor on-line controle en 
bijvoorbeeld toevoegingen van salpeter- 
en zwavelzuur omvat uit de oxidatie 
van N- en S-atomen. De voornaamste 
functie van TOC is controle en trending. 
In de meeste soorten water kan TOC 
niet rechtstreeks verband houden met 
de concentratie organische moleculen 
gezien de hoeveelheid koolstof in 
verscheidene molecules verschilt. 

Kenmerkende TOC-waarden (ppb) 
Leidingwater 500 - 5.000*

RO-permeaat 25 - 100

SDI water 50 - 500**

RO + DI 10 - 50 

Gereinigd 3 - 5

Gereinigd met 185 nm UV <2

*(Kenmerkend 1.000 - 3.000)  
**Kan veel groter zijn dan de cilinderuitlaten als gevolg van de elutie  
van zwakgebonden organische species, zoals organische stoffen.

Hints & tips 

Laat steeds minstens 5 liter gezuiverd 
water lopen na een periode van inactiviteit, 
bv. na een weekend, vooral bij gebruik van 
het water voor kritieke toepassingen.

Hints & tips
Om de efficiënte werking 

van de resistiviteitsmonitors 
te garanderen, moet 

een bevoegd persoon de 
elektroden van de lijncel 

schoonmaken en periodiek 
opnieuw kalibreren.

Hints & tips
Regelmatige zuivering 

is essentieel om de 
vorming van een biofilm te 

verhinderen. Chloortabletten, 
per-azijnzuur of 

waterstofperoxide 
zijn geschikte 

zuiveringsmiddelen.
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Resistiviteit (Mohm-cm)

pH

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
4

5

6

7

8

9

7,6

6,6

pH
Het meten van de pH wordt niet 
aanbevolen bij zuiver water. Water 
met een hoge zuiverheid neemt 
gemakkelijk contaminanten op die 
de pH beïnvloeden en heeft ook een 
laag geleidingsvemogen, wat bij 
de meeste pH-meters instabiliteit 
veroorzaakt. Gezien de concentratie 
van waterstofionen zowel de pH als de 
resistiviteit beïnvloed, moet de pH voor 
een bepaalde resistiviteitsmeting binnen 
bepaalde grenzen liggen. Bijvoorbeeld, 
als de resistiviteit 10 MΩ-cm is, dan moet 
de pH tussen 6,6 en 7,6 liggen.

Controle op waterzuiverheid
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Controle van biologisch 
actieve species
Om biologisch actieve species te 
controleren, worden monsters gezuiverd 
water door een steriele 0,22 μm 
membraanfilter gefilterd. Bacteriën 
aanwezig in het monster worden 
opgevangen in de filter, die vervolgens 
op het oppervlak van een laag voedend 
middel worden geplaatst en gekweekt. 
De nutriënten uit de middelen 
verspreiden zich door de filter waardoor 
de kolonies groeien, die doorgaans 
worden geteld na 3 tot 5 dagen. 

Gezien deze kiemgetaltechniek een 
inherent lange vertraging heeft 
vooraleer resultaten behaald kunnen 
worden, is het van essentieel belang 
gewone kiemgetallen te gebruiken 
om de achtergrond langetermijns 
bacteriële aanvaardbaarheid te 
controleren. Dit wordt bereikt door 
epifluorescentiemicroscopie te  
gebruiken op een gekleurd, gefilterd  
staal dat gebruikt kan worden om  
dode en levende organismen snel te  
detecteren en te onderscheiden, waarbij 
het nuttig is snelle correctieve actie aan 
te geven. Epifluorescentietellingen  
kunnen aanzienlijk verschillen van de  
kiemgetallen omdat micro-organismen  
die in laboratoriumwaterzuiverings-
systemen groeien niet noodzakelijk 
sneller of goed groeien op plaatmiddelen. 
Endotoxines zijn liposacchariden 
aanwezig in de celwanden van Gram-
negatieve bacteriën. Ze zorgen voor 
ongunstige effecten bij vele moleculaire 

biologische procedures en een 
toxische respons indien ze bij mensen 
worden geïnjecteerd. Standaardtesten 
gebaseerd op limulus amebocyt lysate 
activiteit worden gebruikt om om 
endotoxineniveaus te testen. Op een 
vergelijkbare manier kunnen biologisch 
actieve species zoals RNase, DNase en 
proteasen ernstig interfereren met vele 
moleculaire biologische technieken. 
Verschillende specifieke testen, 
vaak onder de vorm van een kit, zijn 
verkrijgbaar om deze species off-line  
te testen.

Hints & tips
Gebruik brandschone apparatuur (glas 
of plastic) voor werk met water met een 
hoge zuiverheid. Bij gevoelige analytische 
technieken dienen vóór gebruik de 
containers voor monsters in ultrazuiver 
water te worden gedrenkt. Wanneer de 
organische kwaliteit kritiek is, worden 
glazen vaten aanbevolen; dit behoeft 
mogelijk speciale voorbereiding.

Hints & tips
Om de groei van algen te 
voorkomen, vermijd het 
gebruik van doorzichtige 
reservoirs en leidingen en 

plaats geen opslagvaten in 
direct zonlicht of dichtbij  

warmtebronnen.

Hints & tips
Verwissel regelmatig de 

ionenuitwisselingspatronen, 
normaal elke zes maand, 

om de vorming van 
bacteriële contaminatie te 

minimaliseren.

Hints & tips
Om de levensduur van een 

omgekeerde osmosemembraan 
te verlengen, zorg ervoor dat 

dit regelmatig wordt gespoeld 
en schoongemaakt. Spoelen 

verwijdert partikelmateriaal of 
neergeslagen vaste stoffen van 

het membraanoppervlak.
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Procedures voor onderhoud en/of 
vervanging van componenten van 
een waterzuiveringssysteem moeten 
opgesteld worden om te verzekeren dat 
het productwater te allen tijde voldoet 
aan de specificaties. Trendcontrole van 
parameters die de specificaties van het 
productwater meten zorgen ervoor dat 
men kan anticiperen op onderhoud. De 
frequentie van onderhoudsactiviteiten 
dienen minstens de aanbevelingen van 
de fabrikant te volgen. 

Zuivering van de waterzuivering en 
het distributiesysteem is kritiek om te 
verzekeren dat microbiële contaminatie 
binnen de specificaties wordt gehouden. 
De frequentie van de zuivering moet 
voldoende zijn om zuiverheidspecificaties 
te behouden en is ontwikkeld op basis 
van systeemgebruik, regelmatige 
kwaliteitscontrole trendgegevens en 
de aanbevelingen van de fabrikant voor 
het systeem; Chlooroplossingen, per-
azijnzuur en waterstofperoxide worden 
vaak als zuiveringsmiddelen gebruikt.

Controle op waterzuiverheid
O

verzicht w
aterzuivering

Hints & tips
De microbiologische zuiverheid van het water 
in een waterbehandelingssysteem kan enkel 
behouden worden door het water opnieuw 
te laten circuleren door de verschillende 
zuiveringsprocessen via het opslagreservoir. 
Het opslagreservoir moet afgedicht zijn 
en voorzien van een bacteriële luchtfilter 
of samengestelde filteropening om te 
verhinderen dat contaminatie in de lucht in 
het reservoir raakt.



Normen voor  
gezuiverd water
Normen definiëren verschillende laboratorium- en waterkwaliteiten voor 
zowel technische als economische redenen. De reden voor deze normen 
is te verzekeren dat de juiste waterkwaliteit wordt gebruikt voor een 
specifieke toepassing, terwijl de werkingskosten van het laboratorium 
worden geminimaliseerd. In het algemeen geldt: hoe puurder de 
waterkwaliteit, hoe duurder de productie ervan is. 
ELGA onderscheidt vier verschillende algemene graden gezuiverd laboratoriumwater:

Primaire graad
Primair graadwater heeft het laagste 
zuiverheidsniveau en heeft normaal 
een niveau van conductiviteit van 
1-50 μS/cm. Het kan geproduceerd 
worden d.m.v. zwakke basische harsen 
voor anionenwisseling, omgekeerde 
osmose of enkelvoudige distillatie. Zwak 
geladen anionen zoals koolstofdioxide en 
siliciumdioxide kunnen niet verwijderd 
worden en zijn bijgevolg aanwezig in 
deze graad van water. Kenmerkende 
toepassingen voor primaire graadwater 
omvatten het spoelen van glaswerk, 
de toevoer naar wasmachines en 
bevochtigers.

Gede-ioniseerd
Gede-ioniseerd water heeft kenmerkend 
een conductiviteit van 1,0 tot 0,1 μS/cm 
(een resistiviteit van 1,0 tot 10,0 MΩ-cm) 
en wordt geproduceerd door "mixed-
bed" ionenuitwisseling gebruikmakend 
van sterke basische harsen voor 
anionenwisseling. Het heeft mogelijk 
een relatief hoog en variabel niveau van 
organische en bacteriële contaminatie. 
Het wordt voor verschillende doeleinden 
gebruikt, waaronder spoelen, bestaand 

uit analytische normen voor algemene 
doeleinden en reagentia en verdunde 
stalen.

Algemeen laboratorium
Algemeen laboratoriumgraadwater is 
niet enkel erg zuiver op het vlak van 
ionen, maar heeft ook lage concentraties 
organische componenten en micro-
organismen. Een kenmerkende 
specificatie zou een conductiviteit van 
<1,0 μS/cm zijn (resistiviteit >1,0 MΩ-cm), 
een totaal organische koolstofinhoud 
(TOC) van < 50 ppb en een kiemgetal 
onder 1 KVE/ml. Water van deze kwaliteit 
kan gebruikt worden voor veelheid van 
toepassingen, gaande van de bereiding 
van reagentia en bufferoplossingen 
tot voedingsmiddelen voor bacteriële 
celcultuur en microbiologische 
studies. Laboratoriumgraadwater 
kan geproduceerd worden 
door dubbele distilllatie of 
door waterzuiveringssystemen 
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die omgekeerde osmose en 
ionenuitwisseling of EDI omvatten  
en mogelijk met absorptie en  
UV-behandeling.

Ultrazuiver
Ultrazuiver water benadert de 
theoretische niveaus van zuiverheid 
met betrekking tot resistiviteit, 
organische inhoud, partikeltellingen 
en kiemgetallen. Dit niveau van 
zuiverheid wordt bekomen door het 
water te reinigen, dat voorgezuiverd is 
door ionenuitwisseling, omgekeerde 
osmose of distillatie. Ultrazuiver water 
heeft kenmerkend een resistiviteit 
van 18,2 MΩ-cm, TOC <10 ppb C, 
0,1 μm of fijnere partikelfiltratie 
en kiemgetallen lager dan1 KVE/
ml. Ultrazuiver water is vereist voor 
verschillende gevoelige technieken zoals 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC), 
ionenchromatografie (IC) en inductief 
gekoppeld massa plasmaspectrometrie 
(ICPMS). Ultrazuiver pyrogeenvrij 
water is vereist bij toepassingen zoals 
zoogdiercelcultuur. Ultrafiltratie wordt 
gebruikt om elk substantieel niveau 
van biologische actieve species zoals 
endotoxines (kenmerkend <0,005 EU/ml),  
nucleasen en proteasen (niet 
detecteerbaar).

Internationale 
normen
Gezien gezuiverd water vereist is in 
alle industrieën en wetenschappelijke 
organisaties heeft dit ertoe geleid 
dat internationale en nationale 
norminstanties normen inzake 
waterkwaliteit voor verscheidene 
toepassingen hebben opgesteld. De 
meest relevante voor de markt van 

klinische analyse is de Clinical and 
Laboratory Standards Institute (CLSI), 
vroeger de NCCLS (National Committee 
for Clinical Laboratory Standards). 

De relevante normen zijn:

• Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) – vroeger NCCLS

• De Internationale Organisatie voor 
Normalisatie (ISO) 

• The American society for Testing and 
Material (ASTM)

• De farmacopee, inclusief de 
Amerikaanse, Europese en Japanse

Ingeval de toepassingen veeleisender 
zijn dan de reeds vasgestelde, zal 
ELGA met het bedrijf of de organisatie 
samenwerken om het correcte 
zuiveringsniveau en de correcte 
zuiveringsmethode te specificeren.

De normen in deze sectie zijn correct 
bij het ter perse gaan, desondanks 
werden ze niet volledig geciteerd en 
gezien normen regelmatig herzien en 
geüpdatet worden, dienen gebruikers 
te kijken naar de laatste versie van de 
volledige normen. 

Normen voor gezuiverd water
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Clinical Laboratory Standards 
Institute (CLSI) – Preparation 
and testing of reagent water 
in the clinical laboratory – 
Third Edition (1997) – 
Superseded in 2006
De voornaamste richtlijnen voor 
gezuiverd water van de CLSI 
karakteriseren de drie hoofdtypes 
van water (Type I-III), waarvan Type I 
het meest relevant is voor klinische 
laboratoria en de toevoer naar 
geautomatiseerde instrumenten.

Clinical Laboratory Standards 
Institute (CLSI) – Preparation 
and testing of reagent water 
in the clinical laboratory – 
Fourth Edition (2006) 
Om gebruikers aan te moedigen de 
belangrijke aspecten van de keuze voor 
een bepaald waterzuiveringssysteem 
in te zien, heeft het CLSI in de herziene 
richtlijn een andere aanpak toegepast. 
Ze zijn van Type I, II, III-benamingen naar 
de nadruk op een de verzekering dat het 
water geschikt is voor gebruik gegaan. 

Het waterproduct dat voldoet aan een 
reeks specificaties moet gevalideerd 
worden als zijnde geschikt voor gebruik 

voor elke laboratoriumprocedure 
waarin het wordt gebruikt. Het systeem 
dat gezuiverd water produceert 
moet ook worden gevalideerd om te 
voldoen aan de specificaties van de 
vereisten van de gebruiker. Regelmatige 
controle, trending en documentatie 
van geschikte parameters moet 
uitgevoerd worden om te verifiëren 
dat waterzuiveringstechnologieën en 
-systemen efficiënt werken. 

Er moeten procedures voor 
systeemonderhoud opgesteld 
worden om het systeem conform de 
waterzuiverheidsspecificaties te houden.

Slechts één kwaliteit, Clinical Laboratory 
Reagent Water (CLRW), wordt in detail 
beschreven. Het kan worden gebruikt om 
Type of Type II water uit de vorige richtlijn 
te vervangen. De andere kwaliteiten, 
onderaan opgesomd, worden beschreven 
in verhouding tot hun toepassing en 
gebruikerspecifieke details:

• Special reagent grade water (SRW)

• Toevoerwater instrumenten 

• Water toegevoerd als oplosmiddel of 
reagens

• Voorverpakt flessenwater

• Autoclaaf en spoelwatertoepassingen

Type I Type II Type III

Bacteriën (KVE/ml) max. 10 1000 NS

pH NS NS 5,0 - 8,0

Resistiviteit (MΩ-cm @ 25 °C) min. 10 1 0,1

SiO2 mg/l max. 0,05 0,1 1

Partikelmateriaal 0,2 μm filter NS NS

Organische contaminanten Actieve koolstof, 
distallatie of 
omgekeerde osmose

NS NS
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Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW)
CLRW-water wordt verwacht aan de vereisten te voldoen van de meeste klinische 
routinelaboratoriumtesten. Op het punt waar het water uit het zuiveringssysteem 
komt voor opslag of gebruik, moeten de grenswaarden voor de parameters 
bereikt zijn. De specificaties zijn bedoeld om de kritieke parameters te controleren 
om op een adequate manier gezuiverd water te verzekeren voor de specifieke 
klinische laboratoriumtestprocedures. Het is verplicht dat het eindproduct water 
aan de onzuiverheidsspecificaties voldoet en dat de parameters op regelmatige 
basis gecontroleeerd worden op trends die zouden wijzen op aantasting van het 
waterzuiveringsproces. 

In de CLSI-richtlijnen wordt de nadruk gelegd op een belangrijk aspect m.b.t. 
de normen. Het benadrukt dat de voorgeschreven normen enkel indicaties 
kunnen zijn van wat een aanvaardbare kwaliteit is van zuiver water. Het is de 
verantwoordelijkheid van de fabrikant van de analysator te verzekeren dat een 
bepaalde kwaliteit of specificatie van water geschikt is voor de specifieke chemische 
toepassing op een bepaalde analysator.

Gezien chemie enz. aangepast kan worden of nieuwe parameters kunnen worden 
ingevoerd, is de enige 'veilige' optie de beste waterkwaliteit voor alle toepassingen 
te verschaffen. Zelfs dan moet voor bepaalde chemische eigenschappen de nadruk 
worden gelegd op specieke onzuiverheden, indien werd aangetoond dat deze de 
resultaten kunnen beïnvloeden.

Special Reagent Water (SRW)
Speciaal reagenswater is vereist voor 
speciale klinische laboratoriumtesten. 
Het is puur water met verschillende en 
doorgaans hogere zuiverheidsspecificaties 
dan CLRW. De specificatie moet 
dezelfde parameters als CLRW bevatten, 
met bijkomende parameters indien 
vereist. Mogelijk is het nodig dat een 
laboratorium een aantal verschillende 
SRW's heeft. In de meeste gevallen 
wordt een SRW als geschikt voor gebruik 
voor een toepassing gekwalificeerd 
door testen tijdens assayontwikkeling 
gebruikmakend van technieken zoals 
blancobepaling monster, blancobepaling 
reagentia, standaardtoevoegingen en 
interferentiesten. Eens gekwalificeerd 
moet het laboratorium de specificaties 
en validatietesten definiëren om te 
verzekeren dat het water voldoet aan 
de vereisten van de gespecialiseerde 
klinische testvereisten. Algemene 
toepassingen voor SRW omvatten: 

• Analyse organische sporen, wat 
mogelijk een lager gehalte TOC 
of een UV-spectrofotometrische 
aborptiespecificatie vereist

• DNA- en RNA-testen, wat doorgaans 
specificaties voor activiteitsniveaus van 
protease, DNase en RNase vereist

• Analyse metaalsporen, wat een 
negatieve blancobepaling voor elk te 
meten metaal vereist 

• Laag endotoxinewater (0,25 EU ml of 
lager) kan nodig zijn voor gevoelige 
moleculaire biologische toepassingen 
zoals celcultuur, orgaantesten, en 
detectie van fluorescerend antilichaam 
van micro-organismen

• Laag CO2-water kan vereist zijn om 
standaard buffers voor de pH-kalibratie 
voor te bereiden

Normen voor gezuiverd water
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Toevoerwater instrumenten
Toevoerwater voor instrumenten is bestemd voor toepassingen m.b.t. intern spoelen, 
oplossingen en waterbaden van geautomatiseerde instrumenten. Het gebruik 
van CLRW voor deze toepassing moet bevestigd worden door de fabrikant van een 
specifiek instrument en het water van deze specificatie moet worden gebruikt.

Het CLSI benadrukt dat u zich ervan moet vergewissen dat het laboratoriumwater 
geschikt is voor dit gebruik. Het water moet gevalideerd worden als zijnde geschikt 
voor gebruik voor elke laboratoriumprocedure waarin het moet worden gebruikt. 
Het systeem dat gezuiverd water produceert moet ook worden gevalideerd. 
Regelmatige controle, trending en documentatie van geschikte parameters moet 
uitgevoerd worden om te verifiëren dat waterzuiveringstechnologieën en -systemen 
efficiënt werken. Er moeten procedures voor systeemonderhoud opgesteld worden. 
Slechts één graad, Clinical Laboratory Reagent Water (CLRW), wordt in detail 
beschreven. Andere graden worden beschreven in verhouding tot hun toepassing en 
gebruikerspecifiek in detail.

Internationale Organisatie voor Normalisatie Specificatie voor 
water voor gebruik in het laboratorium ISO 3696: 1987
Deze norm beslaat als volgt drie graden van water:

Type 1
Absoluut vrij van opgeloste of colloïde ionische en organische contaminanten 
Het is geschikt voor de meest strikte analytische vereisten inclusief 
hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC). Het dient te worden geproduceerd door 
verdere behandeling van graadwater 2, bijvoorbeeld door omgekeerde osmose of 
ionenuitwisseling, gevolgd door filtratie door een membraanfilter met poriëngrootte 
0,2 μm om partikelmateriaal te verwijderen of herdistillatie van een fused silica 
apparaat.

Specificaties voor CLRW

Ionische onzuiverheden – Resistiviteit 10 MΩ-cm

Organische onzuiverheden – TOC < 500 ppb

Microbiologische onzuiverheden Totaal heterotroof kiemgetal < 10 KVE/ml*

Partikelinhoud – In-line 0,2 μm filter of fijner dichtbij de uitlaatfase

*epifluorescentie- en endotoxinetesten zijn optioneel om extra informatie te 
verschaffen
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Type 2
Zeer lage anorganische, organische of colloïde contaminanten en geschikt voor 
gevoelige analytische doeleinden inclusief atomaire absorptiespectometrie (AAS) 
en het determineren van bestanddelen in spoorhoeveelheden. Kan geproduceerd 
worden d.m.v. meervoudige distillatie, ionenuitwisseling of omgekeerde osmose 
gevolgd door distillatie.

Type 3
Geschikt voor het meeste natchemische laboratoriumwerk en de bereiding van 
reagensoplossingen. Kan geproduceerd worden d.m.v. enkelvoudige distillatie, 
ionenuitwisseling of omgekeerde osmose. Tenzij anders gespecificeerd, dient het te 
worden gebruikt voor normaal analytisch werk.

Normen voor gezuiverd water
O
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Parameter Type 1 Type 2 Type 3

pH-waarde bij 25 °C inclusief bereik n.v.t. n.v.t. 5,0 tot 7,5

Elektrische geleidbaarheid µS/cm 25 °C, max. 0,1 1,0 5,0

Oxideerbaar materiaal Zuurstof (O2) inhoud 
mg/l max. 

n.v.t. 0,08 0,4

Absorptie bij 254 nm en 1cm optische 
weglengte, absorptie-eenheden, max.

0,001 0,01 Niet gespecificeerd

Droogrest bij verwarming tot  
110 °C mg/kg, max.

n.v.t. 1 2

Siliciumdioxide (SiO2) inhoud mg/l, max. 0,01 0,02 Niet gespecificeerd



Wanneer de bacterieniveaus gecontroleerd moeten worden, 
moeten de graadtypes van de reagentia als volgt zijn:

American Society for Testing and Materials (ASTM) D1193-06 
Normspecificatie voor reagens typewater
Deze specificatie bevat vereisten voor water geschikt is voor gebruik bij chemische 
analysemethoden en fysieke testen, de keuze voor één van de verschillende types 
hangt af van de methode of de onderzoeker.

Type I* Type II** Type III*** Type IV

Elektrische conductiviteit max.  
(µS/cm @ 25 °C)

0,056 1,0 0,25 5,0

Resistiviteit min.  
(MΩ-cm @ 25 °C)

18,0 1,0 4,0 0,2

pH @ 25 °C - - - 5,0 - 8,0

TOC max. (µg/l) 50 50 200 Geen limiet

Natrium max. (µg/l) 1 5 10 50

Siliciumdioxide max. (µg/l) 3 3 500 Geen limiet

Chloride max. (µg/l) 1 5 10 50

Verklaring: 

*Vereist het gebruik van een 0,2 μm membraanfilter 

**Bereid door distillatie 

***Vereist het gebruik van een 0,45 μm membraanfilter

Type A Type B Type C 

Totaal kiemgetal max. KVE/100 ml 1 10 1.000

Endotoxine max. EU/ml 0,03 0,25 -
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Vereisten van de farmacopee voor 'gezuiverd water'

Eigenschappen EP USP

Conductiviteit <4,3 μS/cm bij 20 °C <1,3 μS/cm bij 25 °C

TOC <500 μg/l C <500 μg/l C

Bacteriën (richtlijn) <100 KVE/ml <100 KVE/ml

Nitraten <0,2 ppm -

Zware metalen <0,1 ppm -

Normen voor gezuiverd water
O
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Europese norm EN285
Europese norm EN285:2006+A1:2008 specificeert de vereisten en de testen voor grote 
stoomsterilisatoren met een kamerinhoud van minimum 60 l. Deze worden vooral in de zorgsector 
gebruikt voor de sterilisatie van medische hulpmiddelen en hun toebehoren en eveneens bij de 
commerciële productie van medische hulpmiddelen. Het geeft advies over de maximumwaarden voor 
contaminanten in het water dat toegevoerd wordt naar dergelijke eenheden.

Toevoerwater

Droogrest < 10 mg/l

Silicaat (SiO2) < 1 mg/l

Ijzer < 0,2 mg/l

Cadmium < 0,005 mg/l

Lood < 0,05 mg/l

Rest van zware metalen uitgezonderd ijzer, 
cadmium, lood

< 0,1 mg/l

Chloride (Cl) < 2 mg/l

Fosfaat (P2O5) < 0,5 mg/l

Conductiviteit (bij 25 °C) < 15 μS/cm

pH-waarde (zuurgraad) 5 tot 7,5

Uitzicht Kleurloos schoon zonder sediment

Hardheid (∑ aardalkali-ionen) < 0,02 mmol/l

NOTA: compatibiliteit moet getest worden in overeenstemming met de erkende analytische methodes

Aangeraden maximumwaarden voor contaminanten in de toevoer naar  
grote stoomsterilisatoren (EN285)

Farmacopeenormen
Er worden afzonderlijke farmacopees uitgebracht door een aantal autoriteiten, met name in de VS, 
Europa en Japan. Elke specificeert de materialen, inclusief water, die moeten worden gebruikt bij 
medische handelingen. Het algemene gespecificeerde zuiverheidsniveau van water is gelijk bij elk 
geval maar wijkt af in detail. Er zijn bijkomende criteria voor water voor steriele toepassingen. De 
normen voor gezuiverd water in de Europese farmacopee (EP) en in de Amerikaanse farmacopee (USP) 
worden hieronder opgesomd. Water dat wordt gebruikt voor injectie bij mensen of dieren heeft strikte 
bacteriële/pyrogene criteria en de bereidingsmethoden worden gespecificeerd.



Verklarende 
woordenlijst
Absorptie – Een proces waarbij een 
substantie chemish of fysisch wordt 
opgenomen door een materiaal 
(absorbens) en in de poriën of spleten 
binnenin wordt vastgehouden.

Actieve koolstof – Een zeer poreuze 
vorm van koolstof die wordt gebruikt 
voor de sorptie van organische stoffen 
en de verwijdering van chlorine en en 
chloramine.

Adsorptie – De adhesie van moleculen, 
atomen en geïoniseerde species 
van gassen of vloeistoffen aan het 
oppervlak van een andere substantie 
(vast of vloeibaar) als gevolg van 
een verscheidenheid aan zwakke 
aantrekkingen.

Anionenwisseling hars – Een hars voor 
ionenuitwisseling met geïmmobiliseerde, 
positief geladen uitwisselingssites, die 
negatief kunnen worden gebonden aan 
geladen geïoniseerde species, anionen.

Azeotroop – Een mengsel van twee of 
meer componenten met evenwichtige 
dampfase- en vloeistoffasecomponenten 
die hetzelfde zijn bij een bepaalde 
temperatuur en druk.

Bactericide – Een chemische of fysische 
stof die bacteriën doodt.

Biocide – Een chemische of fysische stof 
die micro-organismen doodt.

Biofilm – Een laag micro-organismen 
ingesloten in een glycoproteïne-
polysaccharidematrix, die aan elkaar en 
aan andere oppervlakken kleven.

Colloïde – Een stabiele dispersie van fijne 
partikels in water met een kenmerkende 
grootte van minder dan 0,1 μm. Colloïden 
die ijzer, siliciumdioxide en organische 
stoffen bevatten, worden vaak 
teruggevonden in natuurlijk en  
drinkbaar water.

Concentraat – De vloeistof die opgelost 
en weerhouden materiaal bevat dat zich 
concentreert op de binnenste zijde van 
een membraan en stroomt om afgevoerd 
te worden.
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Condensor – De fase van een distillatie-
systeem dat voldoende warmte onttrekt 
aan een verdampte vloeistof zodat de 
damp overgaat in een vloeibare fase.

Conductiviteit – Conductiviteit is 
omgekeerd evenredig aan resistiviteit. 
Bij waterzuiveringssystemen wordt de 
conductiviteit doorgaans uitgedrukt in 
microsiemens per centimeter (μS/cm) 
bij 25 °C.

De-ionisatie (DI) – Het verwijderen 
van onzuivere ionen uit het water. 
Gewoonlijk gebruikt om te verwijzen 
naar ionenuitwisseling – see 
Ionenuitwisseling.

Distillatie – Een zuiveringsproces dat 
gebruik maakt van het veranderen van 
de fase van een substantie van vloeistof 
naar damp en terug naar vloeistof, 
doorgaans bij kooktemperatuur van 
de substantie, om het te scheiden van 
andere substanties met hogere of lagere 
kookpunten.

Elektrode-ionisatie (EDI) –Technologie 
die harsen voor ionenuitwisseling en 
ionselectieve membranen combineert 
met gelijkstroom om onzuivere 
geïoniseerde species uit het water te 
verwijderen.

Endotoxine – Een thermisch stabiele 
liposaccharide component van de 
celwand van levensvatbare of niet-
levensvatbare gramnegatieve micro-
organismen. Kan zich als een pyrogeen 
gedragen.

Endotoxine-eenheden (IU/ml of EU/ml) 
– Een weergave van endotoxineniveaus 
met betrekking tot een specifieke 
hoeveelheid referentie-endotoxine.  
1 EU/ml is ongeveer gelijk aan 0,1 ng/ml. 

Epifluorescentie – Methode van 
fluorescentiemicroscopie die kan worden 
gebruikt om bacteriën te detecteren na 
filtratie en kleuring.

Fijne deeltjes – partikels vrijgekomen uit 
bedden van een materiaal zoals hars voor 
ionenuitwisseling.

Fijne kooldeeltjes – Zeer kleine partikels 
koolstof die uit een actieve koolbed 
kunnen worden weggespoeld.

Filtratie – Een zuiveringsproces waarin 
het doorsijpelen van vloeistof door 
een poreus materiaal resulteert in het 
verwijderen van onzuiverheden.

Foto-oxidatie – Zie Ultraviolette 
(Fotochemische) Oxidatie.

Gebruikerspunt – Een uitgiftepunt van 
een waterzuiveringssysteem waarvan 
water kan afgetapt worden.

Gramnegatief – verwijst naar bacteriën 
die geen paarse Gram-kleuring 
absorberen.

Hardheid – De laagvormende 
en schuimvorming inhiberende 
eigenschappen van sommige 
watertoevoeren, veroorzaakt door hoge 
concentraties calcium en magnesium. 
Tijdelijke hardheid, veroorzaakt door 
de aanwezigheid van magnesium 
of calciumbicarbonaat, wordt zo 
genoemd omdat het verwijderd kan 
worden door het water te koken om 
de bicarbonaten om te zetten naar 
onoplosbare carbonaten. Calcium- en 
magnesiumsulfaten en chloriden 
veroorzaken permanente hardheid.

Ion – Elk niet-opgenomen partikel 
van minder dan colloïdale grootte dat 
beschikt over een positieve of negatieve 
lading.

Ionenuitwisseling (IX) – Het proces 
van waterzuivering door geïoniseerde 
zouten te verwijderen uit een 
oplossing, door waterstofionen met 
katione onzuiverheden te vervangen 
en hydroxylionen met anione 
onzuiverheden.

Verklarende w
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Kationenwisseling hars – Een hars voor 
ionenuitwisseling met geïmmobiliseerde, 
negatief geladen uitwisselingssites, die 
positief kunnen worden gebonden aan 
geladen geïoniseerde species (kationen).

KVE/ml – kolonievormende eenheden 
per milliliter. Een maateenheid voor 
levensvatbare microbenpopulaties.

Lijncel – Een verzameling elektroden in 
een waterstroom geplaatst waardoor 
de geleidbaarheid of resistiviteit wordt 
gemeten.

Micro-organisme – Elk organisme dat 
te klein is om met het blote oog waar 
te nemen, zoals bacteriën, virussen, 
schimmels, gist, protozoa en sommige 
zwammen en algen.

Off-line – Bij watercontrolesystemen 
verwijst dit naar meettoestellen die 
niet rechtstreeks verbonden zijn met de 
waterstroom.

Omgekeerde osmose (RO) – Een proces 
waarbij water onder druk door een 
semipermeabel membraan wordt 
gedreven en opgeloste organische, 
ionische en weerhouden onzuiverheden 
worden achtergelaten.

On-line – Bij watercontrolesystemen 
verwijst dit naar meettoestellen die 
rechtstreeks verbonden zijn met de 
waterstroom.

Ontgassen – Het verwijderen van O2 en 
CO2 uit water, doorgaans d.m.v. 
overdracht via een hydrofoob membraan.  

CO2 wordt verwijderd om de 
ionenuitwisselingscapaciteit verderop  
in het proces te verhogen.

Ontharden – Een waterbehandelings-
proces waarbij kationen, met 
name hardmakende calcium- en 
magnesiumionen, vervangen worden 
door natrium, gebruikmakend van 
harsen voor kationenwisseling in de 
natriumvorm.

Partikels – Afzonderlijke hoeveelheden 
vast materiaal dat verspreid is in het 
water.

Patroon – Een voorverpakte 
wegwerpbare koker voor een 
waterzuiveringshars, -middel of 
membraan.

Permeaat – De gezuiverde oplossing die 
geproduceerd werd door doorsijpeling 
door een semipermeabel omgekeerde 
osmosemembraan.

pH – Een maateenheid voor de zuurgraad 
of alkaliniteit van een oplossing, gelijk 
aan –log [H+].

Plankton – Gebruikt om drijvende 
aquatische mico-organismen te 
beschrijven.

PPB – Delen per biljoen (parts per trillion) 
is een eenheid gelijk aan nanogram per 
kilogram water. Numerieke ppt zijn gelijk 
aan nanogram per liter in verdunde 
waterige oplossingen.
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PPB – Delen per miljard (parts per billion) 
is een eenheid gelijk aan microgram per 
kilogram water. Numerieke ppb zijn gelijk 
aan microgram per liter in verdunde 
waterige oplossingen.

PPM – Delen per miljoen (parts per 
million) is een eenheid gelijk aan 
milligram per kilogram water. Numerieke 
ppm zijn gelijk aan milligram per liter in 
verdunde waterige oplossingen.

Pyrogeen – Een categorie substanties, 
inclusief bacteriële endotoxines, die 
koorts kunnen veroorzaken wanneer ze 
geïnjecteerd worden.

Regeneratie – De methode waarbij  
opgebruikte harsen voor ionenuitwis-
seling gereactiveerd worden door 
behandeling met sterk zuur of alkali.

Reinigen – De laatste behandelingsfase(n) 
van een waterzuiveringssysteem.

Reservoir – Bij waterzuiveringssystemen 
verwijst dit naar een vat waarin 
hoeveelheden gezuiverd water zitten.

Resistiviteit – De elektrische weerstand 
tussen tegenoverliggende vlakken 
van een blokje van één centimeter 
van een bepaald materiaal bij een 
bepaalde temperatuur. Resistiviteit 
is omgekeerd evenredig aan 
conductiviteit. Bij wateranalyse wordt 
resistiviteit doorgaans uitgedrukt in 
mega-ohm centimeter (MΩ-cm) en 
bijgesteld naar de waarde bij 25 °C. 
Alle resistiviteitswaarden in deze gids 
verwijzen naar de waarde bij 25 °C tenzij 
anders vermeld.

Silt Density Index – ook Vervuilingsindex 
(FI) genoemd, is een test gebruikt om 
het potentieel te schatten van water 
om filters te blokkeren, afgeleid van de 
blokkeringsgraad van een 0,45 μm filter 
onder standaardomstandigheden.

Sterilisatie – Vernietiging of verwijdering 
van alle levende micro-organismen.

Toevoerwater – Het water dat in het 
zuiveringsproces wordt gevoerd.

Totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) 
– Een maateenheid voor het totaal 
organische en anorganische zouten 
opgelost in water, verkregen door het 
drogen van het residu bij 180 °C.

Totaal Organische Koolstof (TOC) – Totale 
concentratie van koolstof aanwezig in 
organische componenten.

Turbiditeit – De graad van troebelheid 
van water veroorzaakt door de 
aanwezigheid van weerhouden 
partikels of colloïd materiaal. Turbiditeit 
vermindert de overdracht van lichth 
en wordt gemeten in Nephelometric 
Turbidity Units (NTU).

Ultrafiltratie – Een proces waarbij water 
door een polymeermembraan met 
een zeer fijne poriënstructuur wordt 
gefilterd.

Ultraviolette (fotochemische) oxidatie – 
Een proces dat licht met korte golflengte 
gebruikt om organische molecules te 
splijten of oxideren.

Validatie – Bevestiging, door 
het verschaffen van objectief 
bewijsmateriaal, dat de vereisten 
voor een specifiek beoogd gebruik of 
toepassing vervuld zijn.

Vervuilingsindex – Zie Silt Density Index.

Zuivering – Chemisch en/of fysisch 
proces gebruikt om micro-organismen 
te doden en contaminatie van micro-
organismen te verminderen.

Verklarende w
oordenlijst



Meer lezen
Er zijn geen boeken in het Engels gericht op zuiver water voor laboratoria. The Ultra 
pure Water Journal (Tall Oaks Publishing) bevat interessante artikels, en ook twee 
boeken van T.H. Melltzer van dezelfde uitgever: High Purity Water Preparation for 
the Semiconductor, Pharmaceutical and Power Industries (1993) en Pharmaceutical 
Water Systems (1996). Ook het Handbook of Water Purification, bewerkt door by 
Walter Lorch, uitgegeven door McGraw Hill.

Water Treatment Handbook – Degrémont, uitgegeven door Lavoisier.

Veel ASTM-normen zijn toepasselijk voor gezuiverd water (www.astm.org).
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Opmerking copyright
De geschreven tekst, technische 
informatie en afbeeldingen die in dit 
document vervat zijn, zijn eigendom 
van ELGA LabWater, een afdeling 
van Veolia Water Systems Ltd en zijn 
auteursrechterlijk beschermd.

Deze informatie wordt verschaft 
zonder aansprakelijkheid voor fouten 
of weglatingen. Geen enkel deel van 
de Gids voor Zuiver LabWater mag 
worden gekopieerd, vermenigvuldigd, 
overgedragen of op één of andere wijze, 
elektronisch, mechanisch, magnetisch 
of manueel, inclusief kopieën, opnamen 
of informatieopslag en zoeksystemen, 
of aan derden worden vrijgegeven of 
gebruikt voor enig ander doel dan het 
persoonlijk gebruik van de lezer zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
van ELGA LabWater.

ELGA LabWater behoudt zich het recht 
voor zonder kennisgeving de tekst, 
technische informatie en afbeeldingen in 
deze gids te wijzigen.01/06/2005

Contacteer ons vandaag nog voor meer 
informatie.




