
EXPERIMENT 11: BEPALING VAN NITRATEN IN WATER.  

 

PRINCIPE: Na-salicylaat vormt met NO3
--ionen het geel gekleurde  

                     Na-nitrosalicylaat  ( λmax.= 420 nm). 

 

                     Schrijf deze reactie met structuurformules. 

                     Op welke positie komt de nitro-groep? Waarom? 

                     Wat is de rol van zwavelzuur hierin? (zie stap 3 in werkwijze) 

                     (zie cursus organische chemie! - elektrofiele aromatische substitutie) 

                     (BELANGRIJK VOOR HET PRINCIPE IN HET VERSLAG) 

(op te zoeken als VOORBEREIDING van de proef) 

 

                     Opmerkingen: 

1) De methode is bruikbaar tussen 0,2 en 40 mg/l. 

Beneden 0,5 mg/l is ze echter onnauwkeurig. 

 

2) Het staal afkoelen tot 4C. 

De bepaling uitvoeren binnen 2 à 3 dagen.  

 

BETEKENIS: zie opzoekwerk inleiding 

 

WERKWIJZE: 

 

Bij aanvang van het labo zandbad en droogstoof aanzetten!!! 

Veiligheidsbril essentieel. 

 

a) Reagentia: Voor een goede laboplanning kijk je na welke oplossingen je 

wanneer nodig hebt. Tijdens het droogdampen heb je tijd genoeg (maak 

eventueel eens een tijdsplanning voor dit labo) 

 

- Na-salicylaatoplossing: 

 

0,5 g Na-salicylaat oplossen en aanlengen tot 100 ml met A.D.. 

VERS BEREIDEN! 

 

- NaOH-oplossing:  

 

400 g NaOH en 16 g K-Na-tartraat oplossen in A.D.. 

Afkoelen en aanlengen tot 1 liter. Bewaren in een kunststoffles. Waarom? 

 

- Nitraat-stockoplossing: ( 0,1 mg NO3
-/ml ) 



De benodigde hoeveelheid NaNO3 afwegen (berekenen tijdens de 

VOORBEREIDING), oplossen, 1 ml chloroform toevoegen (niet nodig als 

de oplossing niet moet bewaard worden) en aanlengen tot 1 liter. 

 

- Nitraat-referentieoplossing: ( 0,01 mg NO3
-/ml ) 

                

 

b) Standaardreeks: (werken onder afzuiging) 

 

- In 5 porseleinen schaaltjes de benodigde hoeveelheden referentieoplossing 

of stockoplossing brengen opdat hoeveelheden tussen 0,02 en 0,5 mg NO3
- 

bekomen worden. (schaaltjes van voldoende grootte gebruiken)  

(Stel tijdens de VOORBEREIDING een verdunningsschema op.) 

 

- Hierna overal 4 ml Na-salicylaatoplossing bijvoegen. 

Alles droogdampen op zandbad. 

Daarna de schaaltjes gedurende 2 uur in de oven plaatsen bij 100C. 

(In te korten tot 1 uur - beginnen met stap minimaal 1 uur voor einde van het 

labo) 

 

- Na afkoelen (excicator) worden overal 4 ml geconcentreerd zwavelzuur 

toegevoegd. (nitreerreagens in de organische chemie? Wat wordt er in deze 

stap gevormd?) 

Dit alles gedurende 10 minuten laten staan. 

 

- Dan 30 ml A.D. toevoegen gevolgd door 30 ml NaOH-oplossing. (BRIL en 

HANDSCHOENEN – kan opspatten!) Afkoelen! 

 

- Overbrengen in kolfjes van 100 ml (er mag geen gele kleur achterblijven in 

de schaaltjes, ook niet in het zout wat zich gevormd heeft) en aanlengen met 

A.D.. Goed mengen. 

 

- Binnen de 10 minuten aflezen bij 420 nm. (Neem als er voldoende tijd 

overblijft ook een spectrum op met behulp van de hoogste standaard) 

(buitenwand van kuvetten goed afvegen!) 

 

c) Blanco: idem met A.D.. 

 

d) Staal: idem met beekwater en een gekregen waterstaal 

 

Best 2 verdunningen gebruiken (bvb.: resp. 5 en 1 ml gefiltreerd beekwater 

(tijdig mee beginnen) in een schaaltje doen of vertrek van de gegevens van de 

VMM – opzoeken tijdens de VOORBEREIDING). 



Voor het waterstaal krijg je een staal tussen 200 en 700 mg KNO3/250 ml. 

(Bereken tijdens de VOORBEREIDING hoe je twee verdunningen gaat 

maken.) 

 

 

GEVRAAGD:  

 

1) Stel de ijklijn op (A in functie van mg NO3
-/l) met behulp van Excell. 

Noteer duidelijk de a, b en R2-waarde en voeg de volledige regressieanalyse bij 

het verslag. Maak hiervan een grafiek. 

      

2) Bereken de concentratie in het waterstaal in mg NaNO3/l. 

 

3) Bereken de concentratie in het beekwater in mg NO3
-/l en in mg nitraat-N/l. 

 

4) Vergelijk de bekomen waarde voor het beekwater met de basiskwaliteitsnorm 

voor oppervlaktewaters, met de VMM-resultaten voor de Stiemer en bespreek 

de betekenis. (schadelijkheid nitraten?) 

 

 

1.11.2. Methode met ionselectieve elektroden (standaardadditiemethode). 

 
 


