werkblad 3: naverwerking
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Zuurstof
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO). Deze
index krijgt een slechte score bij lage zuurstofconcentraties, maar ook bij oververzadiging. Als er een overschot
is aan zuurstof gaat zuurstof ontsnappen. Dit hoge gehalte wijst vaak op grote aantallen algen of wieren die
overdag zuurstof produceren. Dus als het water groen lijkt, is het heel goed mogelijk dat je waarden boven de
100% meet. Deze planten groeien zo goed omdat er veel plantenvoedingsstoffen in het water zijn. Overdag is dit
geen probleem, maar ’s nachts verbruiken planten zuurstof, die ze net zoals de dieren uit het water halen...

Omrekening van opgeloste zuurstof
naar procentuele zuurstofverzadiging
Leid uit de tabel de maximale hoeveelheid opgeloste zuurstof af,
afhankelijk van de waargenomen temperatuur.

rzadigingswaarde O2
Temperatuur (°C) Ve
14, 63
0
12,80
5
11,33
10
10,15
15
9,17
20
8,38
25
7,6362
30

A = gemeten temperatuur = ………… ° C
B = verzadigingswaarde van O2 bij ………… ° C
= ……………… mg/l
C = gemeten hoeveelheid opgeloste zuurstof
= ……………………mg/l
Y = % O2 – verzadiging =
( C ) x 100 = …………… = ……………… %
B

Het water is

(mg/l)

onverzadigd / oververzadigd met zuurstof.
Wat betekent dit?...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Omrekening van procentueel zuurstofgehalte naar Prati-index
Afhankelijk van de procentuele hoeveelheid zuurstof wordt een andere formule gebruikt:
Y = procentueel zuurstofgehalte
l

Y< 50

4,2 – 0,437 ((100-Y)/5)+0,042((100-Y)/5)2 = ……… PIO
(100-Y)2= ..........

(100-Y) = ..........

5

5

4,2 – 0,437 (…....) +

0,042 ( …… )

= ………. PIO

4,2 – …… +……….. = ………. PIO
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l

50<Y<100

0,08 (100-Y) = ..….......….......….......….......…..... PIO

l

Y>100

0,08 (Y-100) = …..…...….......….......….......…...... PIO

Beoordeling
De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling:
(let wel: een hogere index wijst op een slechtere kwaliteit)
PIO
0–1
>1 – 2
>2 – 4
>4 – 8
>8 – 16

Klasse
1
2
3
4
5

Kleur
blauw
groen
geel
oranje
rood

Beoordeling
niet verontreinigd
aanvaardbaar
matig verontreinigd
verontreinigd
zwaar verontreinigd

Nitriet/Nitraat
Kijk goed naar de eenheid van je resultaat!
-

-

De testen uitgevoerd op het terrein geven de nitraat (NO 3) -en/of nitriet (NO 2) concentratie weer. Voor de
waterlopen met milieudoelstelling basiskwaliteit is een omrekening naar stikstof (N) concentraties noodzakelijk
om te kunnen vergelijken met de normen opgeven door de Vlarem wetgeving uitgedrukt in mg N / l.
Het omrekenen gebeurt a.d.h.v. het begrip molariteit (mol/l) en molair gewicht (mg/mol).
Molair gewicht (g/mol)
Het gewicht van een molecule wordt bepaald door de atoommassa van de atomen waaruit een molecule is
opgebouwd. De atoommassa wordt bepaald door het bij elkaar optellen van het aantal protonen en neutronen
in de kern, elektronen wegen nauwelijks iets.
Wanneer de atoommassa’s van de afzonderlijke atomen bekend zijn, hoeft men deze alleen maar bij elkaar op te
tellen om de totale atoommassa van het molecule te bepalen, deze wordt uitgedrukt in gram per mol.
Molair gewicht van de gemeten nitraat en nitriet concentratie.
Molair gewicht van N = 14000mg/mol
Molair gewicht van O = 16000 mg/mol
Molair gewicht van NO 3 = 62000 mg/mol ( = 14000 + (3*16000))
Molair gewicht van NO 2 = 46000 mg/mol ( = 14000 + (2*16000))
Molair gewicht omzetten naar molariteit en concentratie stikstof N per liter.
Molariteit is een maat voor de sterkte van een oplossing van een stof. Ze wordt gedefinieerd als het aantal mol
opgeloste stof per liter oplossing.
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Nitraat
De gevonden Nitraatconcentratie komt overeen met .....................
Reken hiermee de molariteit uit:
......

mg

=

Liter nitraat

.......... mg

=

......... mol / liter

liter 62000mg/mol

In gram N per liter uitgedrukt
…. mol/l * N

=

........... mol / liter * 14000mg/mol = ......... mg/l N

Nitriet
De gevonden Nitrietconcetratie komt overeen met ..........................
Reken hiermee de molariteit uit:
...... mg

=

Liter nitriet

.......... mg

=

......... mol / liter

liter 46000mg/mol

In gram N per liter uitgedrukt
…. mol/l * N
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=

.......... mol / liter * 14000mg/mol = ......... mg/l N
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