
UV Straling – wat is dat?

Ultraviolette straling, met golfl engtes variërend van 100 tot 400 nanometer, is het meest energieke 
deel van optische straling. De ultraviolette straling is onzichtbaar voor de mensen. 
Op basis van fysische en biologische eigenschappen wordt UV-straling weer onderverdeeld in drie 
golfl engtebereiken.

• UV-A straling met een golfl engte van 400-315 nm
• UV-A straling met een golfl engte van 315-280 nm
• UV-A straling met een golfl engte van 280-100 nm

De UV-A-straling volgt het direct zichtbare licht en is met golfl engtes variërend van 315 tot 400 nm 
het lange golfbereik van de UV straling. De UV-B straling heeft golfl engten variërend van 280 tot 315 
nm en wordt ook vaak middengolf genoemd. De UV-C straling is straling met golfl engtes variërend 
van 100 tot 280 nm noemt men korte golf en is het meest energieke gedeelte van UV. 
Hieruit afl eidend: hoe korter de golfl engte, des te energieker de straling. 
Door de ozonlaag in de stratosfeer wordt de hoog-energetische UV-C straling volledig, en de UV-B 
straling gedeeltelijk afgeremd. 
Een deel van de UV-B straling en bijna de gehele UV-A straling te bereiken het aardoppervlak.

(Bild: Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz BfS)
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Kunstmatig gegenereerde ultraviolette straling wordt zeer succesvol gebruikt in de dagelijkse proces-
sen voor behandeling van water, lucht en oppervlakken. 

Als gevolg van de reactiesnelheid – bij voldoende dosis zijn microben binnen een seconde geïnacti-
veerd – kunnen UV-lampen niet alleen voor desinfectie van oppervlakken,  maar ook voor het onts-
metten van water en lucht in via lucht kanalen  zorgen ( denk aan luchtstromen via airco‘s). 

De toenemende antibioticaresistentie van specifi eke ziekenhuisbacteriën, zoals MRSA, zal in de 
nabije toekomst tot een revival van oude technologie leiden, omdat bij ontsmetting via UV geen 
mutatie-geïnduceerde resistentie wordt ontwikkeld.

De behandeling van drinkwater is een alom bekende toepassing van UV-straling. Afhankelijk van de 
dosis wordt het het aantal bacteriën in het water betrouwbaar en sterk vermindert. Toevoeging van 
chemicaliën is over het algemeen niet vereist. Juist chloor-resistente ziekteverwekkers zoals Crypto-
sporidium, kunnen worden geïnactiveerd door UV.
Smaak, geur of de pH van het medium worden daardoor niet beïnvloed.
Dit is een wezenlijk verschil met chemische behandeling van het drink- of proceswater.

Vaak wordt het uitloopwater van afvalwatercentrales gebruikt voor de irrigatie van golfbanen. Het 
irrigatiewater wordt daarbij met speciale UV-C sluizen vrijwel kiemvrij gemaakt. De voedingsindustrie 
gebruikt de UV ontsmetting sinds vele jaren bij de vulprocessen.
Werking

De zeer energerijke UV-C straling 
veroorzaakt een fotochemische reactie. 
De golfl engtes rond 254 nm worden 
geabsorbeerd door de celeigen nuclei-
nezuren. Deze reactie leidt, afhankelijk 
van de dosis, tot afsterven bijvoorbeeld 
door beschadiging van de bacteriën en 
schimmelsporen.
De UV-C straling wordt selectief gebruikt 
voor het deactiveren van micro-organis-
men zoals bacteriën, virussen, gisten en 
schimmels.

Dosering

De benodigde dosis vloeit voort uit de fundamentele invloeden van de factoren tijd en prestaties. Het 
product van de reactietijd en de intensiteit van de blootstelling wordt opgegeven in mW-s/cm 2
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