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Beschrijving
Zuurstofsensor (vloeistof) ML75m meet de zuurstofconcentratie in water. De werking
van de sensor berust op het meten van de diffusiesnelheid van zuurstof door een
membraan. De diffusiesnelheid is evenredig met het verschil in zuurstofconcentratie
aan weerszijden van het membraan. Het membraan is onderdeel van een
elektrolytische cel (een zgn. Clark-type polarografische cel). Deze bestaat uit een
platina kathode en een zilver/zilverchloride referentie-anode in een KCl elektrolyt.

De platina elektrode is ingesteld op een vast voltage. Zuurstof die door het membraan
diffundeert naar de kathode wordt gereduceerd: ½ O2 + H2O + 2e -> 2 OH-.
De oxidatie die aan de referentie-elektrode (anode) plaatsvindt is: Ag + Cl- -> AgCl + eDe gediffundeerde zuurstof reageert weg aan de kathode van deze cel. Het elektrolyse
stroompje dat hiervoor nodig is wordt elektronisch omgezet in een spanning.
De zuurstofsensor (vloeistof) wordt geleverd met:
 Extra membraan,
 Natriumsulfiet standaardoplossing (2 M Na2SO3)
 Vulvloeistof voor de zuurstofelektrode
 IJkflesje (leeg, deksel met uitsparing voor de elektrode), en
 pipet.
De zuurstofsensor (vloeistof) is voorzien van automatische temperatuurcompensatie
voor veranderingen in de permeabiliteit van het membraan vanwege
temperatuursveranderingen.
De zuurstofsensor (vloeistof) is een I2C digitale sensor, die geijkte waarden van de
gemeten grootheid geeft. De sensorkabel die nodig is om de sensor op de interface
aan te sluiten wordt niet meegeleverd; sensorkabels worden meegeleverd bij de
interfaces.

Sensorspecificaties
Zuurstofsensor (vloeistof) ML75m is een digitale sensor die de gemeten
zuurstofconcentratie omzet naar een digitale waarde via 16-bits ADC. De maximale
meetfrequentie van de sensor is 1 Hz.
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Gegevens verzamelen
Deze Zuurstofsensor werkt alleen met specifieke interfaces. Bij aansluiting op zo’n
interface wordt de sensor automatisch herkend. Raadpleeg de handleidingen van de
interface en de Coach-software voor gedetailleerde informatie over meten met
sensoren.

De zuurstofsensor voorbereiden voor gebruik
1. Schroef de membraanhouder los van de elektrode.
2. Vul de membraanhouder met het
meegeleverde pipet met 1 mL elektrolyt.
Let op dat hierbij geen luchtbelletjes
ontstaan of tik tegen de zijkant van de houder totdat alle belletjes verdwenen zijn.
3. Draai de houder weer voorzichtig op de elektrode. Draai hem niet te strak aan.
Spoel de elektrode af met gedestilleerd water.
4. Plaats de sensor in een 250 mL bekerglas met ca. 100 mL gedestilleerd water.

Membraanhouder losdraaien

Elektrolyt toevoegen

Membraanhouder weer
vastdraaien.

5. Verbind de sensor met de interface.
6. Belangrijk: aangesloten op een werkende interface moet de sensor circa 10
minuten polariseren (‘opwarmen’). De sensor moet onafgebroken aangesloten
blijven om hem opgewarmd te houden. Indien de sensor wordt losgekoppeld voor
enige minuten, moet deze opnieuw opgewarmd worden voor de volgende meting.
7. De sensor is klaar voor meten.
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IJking
De Zuurstofsensor (vloeistof) is voorzien van een fabrieksijking voor het gehalte
opgeloste zuurstof in mg/L. In het programma Coach kan de ijking worden verschoven.
Deze ijking wordt opgeslagen in het permanente sensorgeheugen.
De sensor wordt geijkt oor het bepalen van 2 ijkpunten (voorafgaand aan de ijking
moet de sensor ca. 10 minuten worden opgewarmd).
 Zuurstofloos ijkpunt
Gebruik de meegeleverde natriumsulfietoplossing (2M Na2SO3). Oxidatie van sulfiet
verwijdert zuurstof uit de oplossing. Het flesje moet tot aan de rand gevuld zijn.
Alleen dan kan de oplossing als zuurstofloos worden beschouwd.
Haal de sensor uit het water en plaats de punt van de sensor in de
natriumsulfietoplossing.
Voer, zodra de spanning stabiliseert (na ~1 minuut), “0” in voor de waarde in mg/L.
Belangrijk: Er mag géén luchtbel onder de sensorpunt zitten, anders zal de sensor
onnauwkeurige meetwaarden geven. Als de spanning niet snel terugvalt, tik dan
voorzichtig met de elektrode tegen de de zijkant van het flesje om de bel te
verwijderen.
 Zuurstofverzadigd ijkpunt
- Spoel de sensor met gedestilleerd water en dep hem droog.
- Schroef de deksel van het ijkflesje dat meegeleverd werd met de sensor.
- Schuif de deksel en de sluitring ca. 1 cm op de elektrode.
- Doe een laagje van ca. ½ cm water in het flesje, en schroef het flesje in de
deksel. Belangrijk: Raak het membraan niet aan en zorg dat het niet nat wordt
tijdens deze stap.
- Houd de sensor in deze positie voor 1 minuut. Zodra de aflezing stabiliseert,
voer dan de juiste waarde voor verzadigde opgeloste zuurstof (in mg/L) uit
Tabel 1 (bijvoorbeeld, “8,66”) door gebruik van de actuele barometerwaarde en
luchttemperatuur. Indien de luchtdruk niet beschikbaar is, kan Tabel 2 worden
gebruikt om de luchtdruk op de hoogte boven zeeniveau te schatten.

Gegevens verzamelen
De sensor is nu klaar om meetwaarden van het gehalte opgeloste zuurstof te
verzamelen. Dompel de punt van de sensor ca. 4-6 cm in het water dat getest moet
worden. Dompel de elektrode nooit volledig onder. Het handvat is niet waterdicht.
Beweeg de elektrode langzaam heen en weer, of houd het water in beweging m.b.v.
een magneetroerder op een langzame stand. Volg het gehalte opgeloste zuurstof in de
tijd.
N.B.: Het is belangrijk om het watermonster in beweging te houden tijdens een meting. Er
moet altijd water stromen langs de punt van de elektrode tijdens metingen. Tijdens het
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meetproces van het zuurstofgehalte verbruikt de sensor een weinig zuurstof bij de overgang
naar het zuurstofmembraan. Indien de sensor in stilstaand water meet, hebben de
weergegeven meetwaarden schijnbaar een dalende trend.

Tabel 1. Gehalte opgeloste zuurstof (in mg/L) in luchtverzadigd gedestilleerd water
(bijverschillende druk en temperatuurwaarden).
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Tabel 1. (vervolg)
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Schatting voor de atmosferische druk
Indien u geen beschikking heeft over een barometer, schat de atmosferische druk aan
de hand van tabel 2. Hiervoor moet wel de hoogte van uw positie ten opzichte van
zeeniveau bekend zijn in voet (1 foot = 30,48 cm). Zeeniveau is gesteld op 760 mmHg.

Tabel 2. De waarden zijn berekend uitgaande van een barometrische luchtdruk van
760 mmHg op zeeniveau (Elevation = hoogte).

Suggesties voor experimenten
Het gehalte opgeloste zuurstof is één van de primaire indicatoren is van de
waterkwaliteit. Daarom kan deze sensor gebruikt worden voor een breed scala aan
experimenten om veranderingen van het zuurstofgehalte te bepalen:
 Volgen van het gehalte opgeloste zuurstof in een aquarium met verschillende
combinaties van plant- en diersoorten.
 Meten van veranderingen van het gehalte opgeloste zuurstof als gevolg van
fotosynthese en ademhaling in waterplanten.
 Gebruik de sensor voor het doen van een nauwkeurige, plaatselijke test van het
gehalte opgeloste zuurstof in een stroom of meer, om de capaciteit van het water
om verschillende typen plant- en dierleven te ondersteunen.
 Meten van de B.O.D. (Biological Oxygen Demand – Biologische zuurstofbehoefte)
in watermonsters met organisch materiaal dat zuurstof verbruikt bij het vergaan.
 Bepalen van de relatie tussen het gehalte opgeloste zuurstof en de temperatuur
van een watermonster.
Tip: Bepalingen onder gecontroleerde omstandigheden - tijdens een experiment moet de
sensor in stromende vloeistof staan. Meestal wordt het water geroerd met een
magneetroerder. Het roeren brengt extra atmosferische zuurstof in oplossing. Gebruik
om dit te voorkomen bijvoorbeeld het meegeleverde plastic flesje. De elektrode past in
de dop van dit flesje. Vul het flesje tot de rand met het monster. Voeg een roerboontje
toe en schroef de deksel met de elektrode op het flesje. Zodoende kan geroerd worden
zonder contact met de buitenlucht.
Deze opstelling is geschikt om bijvoorbeeld de verandering in het zuurstofgehalte te
volgen in een Cyanobacter (blauwwier)- of Euglena-cultuur.
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Opslag en onderhoud van de zuurstofsensor (vloeistof)
Opvolging van de onderstaande aanwijzingen verlengt de levensduur van de sensor en
het membraan.
- Langetermijn opslag (langer dan 24 uur): Verwijder de membraanhouder. Spoel de
houder van binnen en van buiten met gedestilleerd water. Schud de houder droog.
Raak het membraan niet aan. Spoel ook de elektroden met gedestilleerd water.
Droog de elektroden door deppen met een tissue. Schroef de membraanhouder
weer (losjes) op de sensor.
- Kortetermijn opslag (korter dan 24 uur): Zet de sensor in gedestilleerd water. De
membraanhouder moet in het water staan
Belangrijk: Wordt de sensor langer dan 24 uur op deze manier bewaard dan kan
het membraan onherstelbaar beschadigd raken.
- Polijsten van de metalen elektroden: Polijsten is noodzakelijk bij verkleuring van
de kathode (metaalpuntje aan het uiteinde van het glasstaafje) of de anode (zilver)
mits de werking van de elektrode daar onder te lijden heeft. Polijst alleen om de
werking van de sensor te verbeteren of te herstellen (ongeveer 1x per jaar).
Gebruik hiervoor de meegeleverde polijststrips en ga als volgt te werk:
- Verwijder de membraanhouder. Spoel de binnendelen van de sensor grondig met
gedestilleerd water om alle elektrolytresten te verwijderen. Snijd een stukje van 2
cm af van de meegeleverde polijststrip. Bevochtig de matte (schurende) zijde van
het stukje polijststrip met gedestilleerd water. Poets (maak een draaiende
beweging en oefen tegelijkertijd lichte druk uit) met de matte zijde over de
kathode (het metaalpuntje aan het uiteinde van de glazen staaf). Polijst niet langer
dan nodig is om de metaalglans weer terug te krijgen. Polijst vervolgens de zilveren
anode die zich bevindt rond de basis van de elektrode. Doe dit ook niet langer dan
nodig om de zilverkleur terug te krijgen.
N.B.: Hardhandig polijsten kan de elektrode beschadigen. Oefen alleen lichte druk
uit. Spoel na polijsten de kathode en anode grondig met gedestilleerd water en dep
de onderdelen droog.
Bij normaal gebruik gaat de Zuurstofsensor jaren mee. De membraanhouder is echter
bij continu gebruik na circa 6 maanden aan vervanging toe.Vervanging van de
membraanhouder wordt in het algemeen aanbevolen als de sensor niet snel meer op
veranderingen in het zuurstofgehalte reageert. Gebruik van de zuurstofsensor in
andere oplosmiddelen dan water en in oplossingen die olie, vet of andere middelen
bevatten die een laag op het membraan vormen beperken de levensduur van het
membraan. De set bevat 1 extra membraanhouder. Membraanhouders zijn na te
bestellen bij CMA.
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Bewaren en aanvullen van de natriumsulfietoplossing
Beschikbaarheid van een zuurstofloze ijkoplossing is noodzakelijk bij het uitvoeren van
een ijking. Gebruik daarvoor de meegeleverde sulfietoplossing volgens onderstaand
voorschrift. De meegeleverde oplossing gaat een lange tijd mee, maar niet oneindig.
 Het flesje met sulfietoplossing dient altijd tot aan de rand gevuld te zijn. Bevat het
te veel lucht dan kan door schudden de oplossing tijdelijk te veel zuurstof bevatten.
Dat verstoort de ijking. Knijp het flesje daarom in tot de oplossing bij de rand komt
alvorens de dop aan te draaien. Op deze manier blijft het flesje in deze ingedrukte
toestand en blijft de 2,0 M Na2SO3 oplossing voor langere tijd zuurstofvrij. Laat het
flesje niet voor langere tijd open staan. Als de ijkspanning van de sensor hoger
uitvalt dan bij voorgaande ijkingen dan is het tijd om nieuwe oplossing te maken.
 De 2,0 M natriumsulfietoplossing (Na2SO3) kan worden gemaakt van vaste
natriumsulfietkristallen: los 25,0 g vast vochtvrije natriumsulfietkristallen (Na2SO3)
en het volume aan te vullen tot 100 mL. Het natriumsulfiet hoeft niet pro analyse
te zijn. Maak de oplossing 24 uur voor gebruik. Dan is voldoende zuurstof
weggereageerd. 1 Indien geen natriumsulfiet beschikbaar is kan ook een 2,0 M
natriumwaterstofsulfietoplossing (20,8 g NaHSO3 in 100 mL oplossing) of een 2,0 M
kaliumnitriet (17,0 g KNO2 in 100 mL oplossing) worden gemaakt.

De Zuurstofsensor (vloeistof) gebruiken samen met andere sensoren
Het is erg belangrijk om te weten dat de Zuurstofsensor (vloeistof) inwerkt op een
aantal andere sensoren indien geplaatst in dezelfde oplossing (bijvoorbeeld in
hetzelfde aquarium of bekerglas) en verbonden met dezelfde interface (bijv. met
dezelfde MoLab). Dit komt omdat de zuurstofsensor in de oplossing een signaal
produceert dat het signaal van een aantal andere sensoren beïnvloedt, te weten: de
geleidbaarheidssensor, zoutgehaltesensor en pH-sensor.
Meerdere van deze sensoren kunnen tegelijkertijd worden aangesloten op de
interface, maar er kan er maar één tegelijkertijd (betrouwbare) metingen verrichten.

De invloed van het zoutgehalte op het zuurstofgehalte (zoutgeh. >1000 mg/L)
Bij een zoutgehalte hoger dan 1000 mg/l NaCl geldt voor de zuurstofverzadiging:
DO(s) = DO – (k · s), waarbij
DO(s) Zuurstofgehalte (DO = Dissolved Oxygen) bij zoutgehalte s.
DO Zuurstofgehalte volgens Tabel 1
s
Zoutgehalte uitgedrukt in ppt (parts per thousand) NaCl. Bepaal s bijvoorbeeld
met een zoutgehalte- of geleidbaarheidsensor.
k
constante volgens Tabel 3. De k-waarde varieert met de oplossingstemperatuur.
1

Toevoegen van één of twee kristallen vast Kobaltchloride (CoCl2) aan 100 mL van de
natriumsulfietoplossing katalyseert het begin van de zuurstofverwijdering.
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Temp
(°C)

Constante,
k

Temp
(°C)

Constante, Temp
k
(°C)

Constante,
k

Temp
(°C)

Constante,
k

1
2
3
4
5
6
7

0,08796
0,08485
0,08184
0,07911
0,07646
0,07391
0,07135

8
9
10
11
12
13
14

0,06916
0,06697
0,06478
0,06286
0,06104
0,05931
0,05757

0,05602
0,05456
0,05328
0,05201
0,05073
0,04964
0,04854

22
23
24
25
26
27
28

0,04754
0,04662
0,04580
0,04498
0,04425
0,04361
0,04296

15
16
17
18
19
20
21

Tabel 3. Waarden voor de zoutgehaltecorrectieparameter k.

Voorbeeld:
Bepaal de ijkwaarde voor het zuurstofgehalte bij een temperatuur van 23 °C en een
druk van 750 mmHg wanneer de zuurstofsensor gebruikt wordt in zeewater met een
zoutgehalte (s) van 2000 mg/L NaCl.
Bepaal eerst het zuurstofgehalte bij verzadiging (Tabel 1: DO = 8,55 mg/L).
Bepaal vervolgens de constante k bij 23°C (Tabel 3: k = 0,04662).
Vul deze waarden met de zoutgehaltewaarde, in de formule:
DO(voor 2 ppt) = DO - (k · s) = 8,55 - (0,04662 · 2) = 8,55 – 0,09324 = 8,46 mg/l
Gebruik de waarde 8,46 mg/L bij ijken van het zuurstofverzadigd ijkpunt (waterverzadigde lucht) zoals beschreven in de sectie IJking. De zuurstofsensor (vloeistof zal
dan geijkt zijn voor juiste DO-waarden in zoutwater monsters met een zoutgehalte
van 2,0 ppt (2000 mg/l NaCl).
Belangrijk: Voor de meeste zuurstofgehaltebepalingen is het niet nodig om te
compenseren voor zoutgehalte; bijvoorbeeld als het zoutgehalte gelijk is aan 0,5 ppt
(500 mg/l NaCl), bij 25°C en een druk van 760 mmHg, wordt de berekening voor DO(s):
DO(voor 0,5 ppt) = DO – (k · s) = 8,36 - (0,04498 · 0,5) = 8,36 – 0,023 = 8,34 mg/l
Bij zoutgehaltewaardes van minder dan 1,0 ppt (1000 mg/l), leidt het negeren van
deze correctie tot een fout die kleiner is dan 0,2%.
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Technische specificaties
Sensortype

Digitaal 16-bits resolutie
(digitaalomzetting door de sensor)
communicatie via I2C

Meetbereik

0 .. 15 mg/L

Resolutie
Nauwkeurigheid

0.0002 mg/L
Typisch 2% na ijking bij 25 °C

Maximale meetfrequentie

1 Hz

Responstijd

95% van eindwaarde in 30 s, 98% in 45 s

Temperatuurscompensatie

Automatisch 5 - 35°C

Drukcompensatie
Zoutgehaltecompensatie

Handmatig, via tabel (zie boven)
Handmatig, via tabel (zie boven)

Opslagtemperatuur

0 - 50°C

Minimale monster
stroomsnelheid

20 cm/s

N.B.: De automatische temperatuurscompensatie betekent niet dat de aflezing voor
een verzadigde oplossing hetzelfde zal zijn bij twee verschillende temperaturen –
beide oplossingen hebben verschillende concentraties opgeloste zuurstof, en de
sensoraflezing moet dit verschil weergeven.
Garantie:
De Zuurstofsensor (vloeistof) ML75m is gegarandeerd vrij van materiaal- en
constructiefouten gedurende 12 maanden na datum van aankoop mits deze onder
normale laboratoriumomstandigheden wordt gebruikt. Deze garantie geldt niet als de
sensor in een (lab)ongeluk beschadigd raakt of foutief is gebruikt.
N.b.: Dit product is alleen voor onderwijskundige doeleinden geschikt. Het is niet
geschikt voor industriële, medische, of commerciële doeleinden of onderzoek op hoog
niveau.
Rev. 06/08/2015
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