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Indsæt hjælpelinjer til  
placering af objekter 

1. Højre klik udenfor slidet  
og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis tegne- 
hjælpelinjer på skærmen’ 

3. Vælg ’OK’ 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Indsæt nyt ikon  
1. Højre klik på ikonet 

2. Vælg Skift billede 
3. Vælg det nye ikon 

4. Tryk Indsæt 
5. Højre klik og vælg Nulstil hvis  

pladsholderen forandrer sig 

Generer titlen til alle slides 
1. Vælg ’Indsæt’ i topmenuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 
3. Skriv titel på præsentation  

ind i tekstfeltet 
4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Gør tanke til handling 
VIA University College 

Drikkevandssensorer 2016 
 

Teknisk gennemgang af 
målemetoder 

 
Vandhuset, 27. januar 2016 

Loren Ramsay, VIA Engineering 
 

Monitering 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Vi vil gerne monitere for 
bakterier i vores drikkevand.  

Men kan vi blive mere 
konkrete?  

Hvor præcist ligger behovet? 
Sagen er kompliceret! 



1/28/2016 

2 

Hvor måler vi? 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Kontamineringsforløb 
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VIA University College 
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Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  
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gradual

pulse

VIA University College 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Kontamineringsforløb 
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gradual

pulse

periodic

VIA University College 
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Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Hændelse til hane 
VIA University College 

Kontaminering med naturlige parametre 
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Kontaminering med hoved anioner 

Spild eller lækage til grundvand 

Kontaminering med bakterier 

Mange organismer 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Patogener 

Heterotrofe 

Autotrofe 

Frie Partikler 

Biofilm 
Sediment 

Levende 

Døde 

Dvale 
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De 5 behov 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Alarm 

Lovmæssig tilsyn 
Idriftsættelse af rør 

    Kildesporing    

Karakterisering 

  Hale   

Grå farve 

  Pote   

Krav til udstyr 

Hurtig 
analyse 

Specifik 

Billig i 
anskaffelse 

Auto-
matisk 

Følsom 

Lav ved-
ligehold 

Billig i 
drift 

Mobil 

Robust 

Nem at 
tolke 

Skelner 
døde 

Skelner 
patogener 

Hyppige 
prøver 

Alarm 

Nem at 
betjene 

Skelner 
partikler 

Relateret til 
lovkrav 
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Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Udvikling af udstyr 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Udgangspunktet 
• Bakteriers målbare egenskaber 
• Forskellig vægtning af krav 
• Firmaers styrker 
• Osv. 

Resultatet 
• Mange forskellige 

måleprincipper 
kommer i spil 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Måleprincipper 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Enzymatisk 

ATP 

Optisk 

Dyrkning 

DNA 

Fluorescens 

Cytometri 
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Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Princip: dyrkning 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Detaljer 
• Method: ISO 6222 
• Agar med gærekstrakt 
• Dybdeudsåningsteknik 
• Måler kun levende dyrkbare organismer 

(autotrofiske bakterier tælles ikke) 
• Flere mikroorganismer på samme uorganiske 

partikel måles som én koloni 

1. Vandprøven hældes sammen med flydende agar 
 

2. Pladen inkuberes i 2 døgn (kimtal 37) eller i 3 døgn 
(kimtal 22) 
 

3. Synlige kolonier tælles 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Princip: enzymatisk 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Detaljer 
• Enzym ikke oplyst (BactiQuant) 
• O-nitrophenyl og enzymet galactosidase (Colilert coliform) 
• 4-methylumbelliferyl og enzymet glucuronidase (Colilert E. 

coli). 
• Opkoncentrering kan evt. ske på filter  

1. Substrat tilsættes prøven 
 

2. Blandingen inkuberes i 30 minutter 
(Bactiquant) eller 18 timer (Colilert), hvor 
enzymer fra bakteriers metabolisme 
reagerer med substratet. 
 

3. Resultatet måles (visuel vurdering af gul 
farve ved Colilert coliform, fluorescens 
ved Colilert E.coli og BactiQuant) 
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Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Princip: ATP 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Detaljer 
• Alle celler måles – fx celler fra planter, dyr 
• Afhængig af metoden måles intracellulær eller 

total ATP 
• Opkoncentrering kan evt. ske på filter 

1. Membranen af cellerne i en vandprøve brydes (lyseres) 
for at frigive intracellulær ATP 
 

2. Stoffet luciferin og enzymet luciferase tilsættes: Ved 
reaktion med ATP og ilt udsendes lys 
 

3. Lyset måles på et luminometer.  
 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Princip: Optisk 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Detaljer 
• Egnet til automatisering og hurtige 

målinger 
• Klumper måles som én 

1. Vandprøven gennemlyses og lyset (glødepære, LED, 
laser) interagerer med prøven. 
 

2. Lyset detekteres 
• Vinkelret lysspredning (tubiditetsmeter)  
• Billedregistrering af skyggen fra partikler (GRUNDFOS BACMON) 
• Refraktion af lys (Optiqua Eventlab) 
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Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Princip: Impedans cytometri 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Detaljer 
• Eksempel: SBT Aqua 
• Klumper måles som én 

1. Vandprøven sendes gennem en lille åbning, hvorpå der 
er påtrykt en spænding. 
 

2. Partikler ændrer på vandets impedans og 
strømændringen registreres 
 

Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Princip: Fluorescens 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Detaljer 
• Miclev Instant BioScan 

1. Prøven gennemlyses 
 

2. Naturlige biomarkører i bakterier (NADH, riboflavin, 
dipicolinsyre) fluorescerer 
 

3. Fluoroscensen måles 
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Vælg layout/design 
1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  
fra “drop ned” menuen 

Når du laver et nyt slide kan du vælge 
layout direkt under knappen ‘Nyt dias’ 

Skift baggrundsfarve 
1. Klik udenfor diaset, vælg 

Formater baggrund  

2. Vælg ‘Massiv udfyldning’ og 
vælg farve fra VIAs farvepalette 

Den lyse grå 
baggrundsfarve  

er highlightet  

Princip: DNA 
Gør tanke til handling 
VIA University College 

Detaljer 
• qPCR 
• Sekvensering 
• Biotrack Aquascope (FISH) 

1. DNA ekstraheres fra cellerne 
 

2. DNA viderebehandles 
• opkoncentrering af udvalgte sekvenser  
• DNA sekvenseres og sammenlignes med biblioteker 
• fluorescerende probe bindes til DNA 

https://www.sbtaqua.com/
http://www.s-can.at/index.php?langcode=
http://www.optiqua.com/eventlab.html
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://joyreactor.cc/post/803392&psig=AFQjCNE4b6QRWctaeKolFgom_LeS-mZAmg&ust=1447324510414017
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Udstilling i Vandhuset 

De 5 behov 

Krav til moniteringsudstyret 

Følsom 

(lav 

detektions-

grænse) 

Specifik 

(hvilke 

bakterier er 

der tale om) 

Udstyret er 

fuld 

automatisk 

Analysen er 

hurtig 

Udstyret er 

let at 

vedligeholde 

Løsningen er 

billig i 

indkøb og 

brug 

Opfylder 

lovkrav  

Almindelig lovmæssige 

tilsynskontrol x         x x  
Alarm ved 

forureningshændelse x   x x x x x 
Kildesporing, når 

forurening er konstateret 
      

 x     

Idriftsættelse af 

distributionsrør eller 

tanke 

      
 x     

Karakterisering af en 

forurening 
  x           

Udstilling 


