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Voorwoord
Het onderwerp van mijn profielwerkstuk is niet een van de meest voor de handliggende
onderwerpen. Na lang zoeken en vele mislukkingen een onderwerp te vinden ben ik begonnen
met het zoeken naar een leuke proef. Op een gegeven moment kreeg ik de kans aangeboden
om bij mijn nicht in Amsterdam een proefje komen te doen. Dit was een proef waarbij bij mij
alleen bekend was dat ik zuurstof in een oplossing kon meten met een zogeheten Oxygraaf.
Vanuit de gedachte dat ik zuurstof kon meten in een oplossing met een willekeurig organisme
erin begon ik verder te denken over een geschikt doel van de proef. Uiteindelijk ben ik bij
algen beland als organisme.
Het leuke van metingen met algen tot dierlijke organismen is dat ze zuurstof produceren in
plaats van het alleen maar te verbranden. Algen nemen CO2 op en ademen O2 uit. De
concentratie zuurstof in een algen oplossing zal dus toenemen, Dit maakt het mogelijk om
proeven te doen met algen. Toen ik wist dat ik algen ging gebruiken moest ik kijken wat ik
ermee kon onderzoeken dit leidde tot een onderzoek in de opname van CO2. Aangezien
koolstofdioxide een broeikasgas is, is het een stuk interessanter dan dat het allemaal lijkt. Dit
leidde tot de vraag welke positie algen hebben in het proces rond het broeikaseffect. Duidelijk
was dat de proef moest uitwijzen hoe algen de meeste bijdrage zouden kunnen leveren aan de
CO2 binding. De algen dragen het meeste bij in een omgeving waarin de fotosynthese reactie
het beste verloopt en er dus geen tekort is aan voedingsstoffen. Met mijn proef kan ik dus
vaststellen bij welke concentratie van een stof of bij welke pH waarde de reactie het beste
verliep. In mijn proef heb ik gekozen om te onderzoeken bij welke pH waarde de fotosynthese
reactie het beste verloopt. Hiermee toon ik aan wat de beste pH van de oplossing is voor
algen. De proef geeft uiteindelijk uitslag over een van de factoren waar de juiste leefomgeving
voor algen afhankelijk van is.
Onderwerp
-De invloed van algen op het aardse leven
Hoofdvraag
-In wat voor milieu heeft de fotosynthese het beste effect en hoe wordt dit beïnvloedt door
vervuiling?
Deelvragen
- Wat zijn algen (Chalamydomonas)?
- Hoe beïnvloedt vervuiling de groei van algen?
- Wat is de invloed van de algengroei op het leven op aarde
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Algen
Algen zijn organismen uit het plantenrijk. Zonder meer zijn algen ook de meest eenvoudige
organismen uit het plantenrijk. Algen kunnen meercellig zijn of eencellig en zijn onder te
verdelen in een aantal hoofdgroepen. Zo heb je de groenwieren, roodwieren en bruinwieren
die men kan identificeren op hun kleur. Algen zijn vaak eencellig maar als ze meercellig zijn
is er nog iets bijzonders aan de hand in tegenstelling tot de meeste organismen doen algen niet
aan cel differentiatie wat betekent dat alle cellen eender zijn en dezelfde functie hebben. De
meest voorkomende soort is het fytoplankton dit zijn algen die boven in het zeewater drijven.

Wat is Chlamydomonas?
Chlamydomonas is een eencellige groenalg. Hij bestaat uit een bijna ronde cel met een
doorsnede van 10µm en heeft één chloroplast en één mitochondrion. De alg beweegt zich
voort met twee flagellen van ongeveer 15µm lengte.

fotosynthese
Het belangrijkste bestanddeel van planten is chlorofyl (bladgroenkorrels) Bij algen is dit de
chloroplast. De functie van een chloroplast is de fotosynthese van glucose. Met zonlicht,
koolstofdioxide en water maakt de
chloroplast de stof glucose C6H12O6.
Deze stof is erg belangrijk omdat er
bij de dissimilatie van glucose veel
energie vrij komt die voor verdere
processen in de cel gebruikt kunnen
worden.
chloroplast
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De fotosynthese in planten vindt plaats in speciale celorganellen chloroplasten genaamd. Een
chloroplast is ongeveer 2-6µm groot en wordt omgeven door een dubbelmembraan. Binnen de
chloroplastmembraan bevindt zich een vloeibare massa het stroma. In het stroma is een
membraansysteem aanwezig, opgebouwd uit enkelvoudige membranen. Deze membranen
zijn zodanig opgebouwd dat het dubbele membraan lagen lijken te zijn (lamellen). Deze
lamellen noemt men thylakloiden. Een plaatselijke opeenstapeling van tylakloiden noemt men
grana.
In de thylakloidmembranen bevinden zich de fotosynthetische actieve pigmenten. In het
stroma komen eiwitten voor die een rol spelen bij de fixatie van CO2.
Tijdens de fotosynthese bij planten vindt er zowel een licht als een donkerreactie plaats.
Tijdens de licht reactie wordt licht gebruikt om water te splitsen in een reducerende en een
oxiderende component. In de donkerreactie wordt CO2 gereduceerd door de reducerende
component uit de licht reactie. De totale reactie is dan CO2 + 2H2O = CH2O+O2+H2O.
Lichtreactie
Tijdens deze reactie wordt licht energie ingevangen door chlorofyl. Er zijn hierbij 2
verschillende etappes hierdoor maakt men onderscheidt tussen fotosynthese 1 en fotosynthese
2. De pigmentmoleculen die licht invangen met een golflengte groter dan 680 nm worden
gerekend tot fotosysteem 1 de pigmentmoleculen die licht invangen met een golflengte
kleiner dan 680 nm zijn dan automatisch fotosysteem2. Afhankelijk van hun redoxpotentiaal
kun je de twee pigmentsystemen in een schema plaatsen.
De twee pigmentsystemen zijn verbonden door een keten van redoxkatalysatoren. Deze
redoxkatalysatoren geven de elektronen door die bij de aanslag in chlorofyl vrijkomen zo
komen deze uiteindelijk bij het NADP terecht. Tijdens het transport komt energie vrij in de
vorm van ATP (Ammoniumtrifosfaat). Dit proces heet acyclische fosforylering.
Het nut van de energierijke tussen toestand bij de fotosynthese is een raadsel waar 2
hypothese op bedacht zijn 1 de conformatiehypothese en 2 chemie-osmotische hypothese.
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1 de conformatiehypothese
Enzymen bezitten een driedimensionale structuur. Die kan veranderen als ze deelnemen in
een chemische reactie, de enzymen ondergaan dan conformatie (vorm)veranderingen.
Bepaalde conformaties van het eiwit bevatten meer energie. Bij relaxatie van het enzym naar
zijn normale evenwichtsstructuur komt deze energie vrij. De conformatie hypothese houdt in
dat conformatieveranderingen van de redox enzymen tijdens het elektronentransport in de
keten in en door het membraan worden doorgegeven aan het F0 welke dan op zijn beurt de
conformatie van F1 verandert. De energie die vrijkomt bij de terugkeer in de grondtoestand
wordt gebruikt voor de synthese van ATP.
2 chemie osmotische hypothese
Deze hypothese veronderstelt dat de redox componenten van de electron transportketen op
een zeer speciale wijze zijn gerangschikt. De gereduceerde A red
geeft electronen aan B ox die aan de andere kant van het membraan
gelegen is. Na de reductie is B negatief geladen en neemt een proton
op uit de waterige fase. Het H+ ion wordt dan door B door het
membraan getransporteerd en overgedragen aan C. Hier geeft C zijn
H+ ion af waardoor het binnen zuurder wordt en buiten basischer.
Een elektronen transport keten dat er uit ziet als
(A B C )
noemt men een Mitchell-loop. Doordat de ene kant positiever wordt
als de andere kant zullen de H+ ionen over het membraan terug
willen stromen Men gaat er van uit dat dit alleen mogelijk is door
een protonkanaal. Dit protonkanaal zit in het ATPase complex van
het membraan. De hier vrij komende energie wordt vervolgens
gebruikt voor de synthese van ATP uit ADP+PI. Hieruit kun je
afleiden dat het thylakoidmembraan een gesloten geheel vormt
anders zouden de H+ ionen meteen weglekken OH- + H3O+ = 2H2O.

Donkerreacties
Bij de donkerreactie wordt glucose gevormd uit CO2 en producten van de lichtreacties. De
donkerreacties vinden plaats in het stroma. De donkerreacties zitten in een cyclische keten
van reacties die de calvincyclus heet. Veel mensen denken dat donkerreacties uitsluitend in
het donker plaats vinden. Dit is geheel onjuist de naam is te danken aan het feit dat er geen
licht nodig is voor de donkerreacties. Deze stelling is ook niet geheel juist want de
donkerreacties verbruiken wel degelijk stoffen die gevormd zijn tijdens de licht reacties. Zo
wordt er energie ontrokken aan ATP dat aan het eind ADP + PI is en wordt NADPH + H+
omgezet in NADP. De totale reactie is uiteindelijk:
6 CO2 + 12 NADPH2 + 12 ATP →

C6H12O6 + 6 H2O + 12 NADP + 12 ADP + 12 Pi
Van deze totale reactie vergelijking kunnen je een bruto reactievergelijking maken. In deze
reactie vergelijking zijn alle watersof/elektronendragers en de energiedragers weggelaten.
6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2
Op de plek van de pijl moet men dus lichtenergie bij denken dat ontstaat uit bladgroen.
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De watermoleculen mogen in deze vergelijking niet tegen elkaar weggestreept worden de
reden hiervoor is heel simpel de herkomst van de watermoleculen is niet hetzelfde.

Dissimilatie
Alhoewel later duidelijk zal worden dat mijn onderzoek vooral gaat over de assimilatie is ook
zeker de dissimilatie erg belangrijk. Ik leg mij hierbij alleen toe op de dissimilatie van glucose
omdat andere dissimilatie processen geheel irrelevant zijn voor dit onderzoek. De reden dat
planten glucose dissimileren is dezelfde als die bij mensen voor het verkrijgen van energie dit
gebeurt in de vorm van ATP. Hieruit kun je de conclusie trekken dat glucose alleen wordt
geassimileerd voor de opslag van energie.
Bij de dissimilatie wordt glucose in het grondplasma
of cytosol, dat is het cytoplasma buiten de
mitochondrien, in een serie stappen opengebroken tot
twee moleculen pyrodruivenzuur ( aketopropionzuur). Het splitsen in twee
pyrdodruivenzuur moleculen levert een netto energie
op die genoeg is voor de vorming van 2 ATP
moleculen. Dit openbreken van glucose wordt
glycolyse genoemd. Voor de dissimilatieprocessen
wordt NAD gebruikt in tegenstelling tot die van de
assimilatie processen waarbij NADP de functie van
waterstof/elektronendrager heeft. Dit is heel
makkelijk te verklaren beide systemen moeten
onafhankelijk van elkaar kunnen verlopen waarbij er geen uitwisseling bestaat vandaar dat er
twee verschillende elektronenacceptoren nodig zijn. De glycolyse is een anaëroob proces in
tegenstelling tot de citroenzuurcyclus die zich in de mitochondrien afspeelt en aëroob is. Om
de glycolyse opgang te brengen moet er eerst ATP verbruikt worden om de glucose in een
actieve toestand te brengen. De totale reactie vergelijking is:
C6H12O6 + 2ADP + 2NAD+ Pyrodruivenzuur + 2ATP + 2H2O
De 2de stap is de verwerking van het pyrodruivenzuur in een mitochondrium. Het
pyrodruivenzuur wordt door het membraan naar binnen gesluisd. Het mitochondrium heeft 2
membranen een strakke buiten membraan en een gegolfde binnen membraan. In het
mitochondrium wordt het pyrodruivenzuur omgezet in azijnzuur en CO2. Het uitbreken van
CO2 noemt men decarboxylatie. Het negatieve ion van het azijnzuur is de acetylgroep de
zouten in het azijnzuur heten acetaten. Het azijnzuur wordt gekoppeld aan een “activerend
begeleidingsmolecuul”, het coenzym A; de combinatie heet acetyl-coenzym A. De
geactiveerde azijnzuur moleculen worden afgebroken tot 4CO2. De decarboxylatie processen
leveren in de mitochondrien geen ATP op, maar er komt daardoor wel 12 NADH2 moleculen
vrij.
NADH en FADH2 moleculen bevatten energierijke elektronen. Deze elektronen worden in
een keten van reacties doorgegeven aan verschillende elektronenacceptoren, die achter elkaar
liggen in het binnenste membraan van het mitochondrium. Ze noemen deze reactie keten ook
wel elektronentransportketen. Bij elke overdracht vallen de elektronen iets terug om in hun
baan om de kern. Er komt steeds een beetje energie vrij dat wordt gebruikt om ionen door het
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membraan heen te transporteren waardoor je een potentiaalverschil krijgt. Dit verschil wordt
als energiebron benut voor de synthese van ATP. Op deze manier komen er uit 12 NADH
moleculen toch 36 ATP moleculen vrij. De laatste energie raken de waterstofdragers kwijt als
warmte bij een reactie met zuurstof waarbij water ontstaat. De ionen die aan de binnenkant
van het membraan liggen bij dit systeem zijn de tegenovergestelde als die van de fotosynthese
dit laat zien dat veel organellen toch op basis van dezelfde functies functioneren.
De totale reactie vergelijking voor de dissimilatie van glucose kun je nu opstellen als je
daarbij de waterstof/elektronendragers weglaat krijg je een totaal reactie als volgt:

C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2 → 6 CO2 + 12 H2O
Ook in deze vergelijking hebben de watermoleculen een verschillende herkomst waardoor zij
niet tegen elkaar wegvallen.
Mitochondrien zijn zeer efficiënte “endosymbionten” als je kijkt naar de hoeveelheid
vrijgekomen energie. De glycolyse levert 2 ATP moleculen op daarbij opgeteld de opbrengst
van de krebcyclus en oxidative fosforylering “36 ATP moleculen” kom je op een totaal van
38 ATP moleculen.

Foto’s van chlamydomonas onder een microscoop.
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Hoe beïnvloedt vervuiling de groei van algen
Er zijn vele soorten vervuiling mogelijk eigenlijk is elke verandering aan een perfect algen
milieu een vervuiling voor de alg maar een perfect milieu voor de alg wordt sowieso niet
gezien als een perfecte waterhuishouding. Om na te gaan wat schadelijk is voor algen moeten
we kijken wat algen nodig hebben om te overleven.
Leefmilieu
Je hebt meerdere soorten algen maar je kunt in ieder geval 2 groepen maken de zoetwater
algen en de zoutwater algen. Het verschil tussen een zoet water alg en een zout water alg is
groot want de manier waarop de osmotische waarde wordt gereld is in beide algen is anders.
Je kunt nagaan dat een zoetwater alg in een milieu leeft met een relatief lage osmotische
waarde en een zoutwater alg leeft in een milieu met een hoge osmotische waarde Dit betekent
dat de zoutwater alg veel meer deeltjes in het cytoplasma heeft en meer deeltjes in de vacuole.
Gelukkig zijn er ook een aantal regels die men voor bijna alle algen kan stellen. Alle algen die
bladgroen chlorofyl bezitten hebben licht nodig mede als water en CO2 dit zijn de 3
hoofdfactoren voor het leven van een alg. Buiten deze voedingstoffen zijn er een aantal heel
belangrijke stoffen de nitraten en fosfaten vaak hangt de groei af van de concentratie van deze
stoffen in het water. Als er maar weinig algen in het water voorkomen is de reden daar
meestal van dat het gebied fosfaat en nitraat arm is. Ook de temperatuur is belangrijk en
levens bedreigend. Verassend genoeg kunnen algen zich staande weten te houden in sterk
uiteenlopende temperaturen. Om een indicatie te geven er groeien zowel algen onder het ijs
van Antarctica als dat er algen in de Amazone leven. Een heel belangrijke factor voor het
overleven van algen is de PH van het water, zowel een sterk basische als sterk zure milieus
kunnen algen niet leven. Algen kunnen wel een redelijke PH schommeling verdragen.
Sommige algen hebben een vreemde reactie op een plotselinge PH verandering bijvoorbeeld
de alg Chlamydomonas. Chalmydomonas laat bij plotselinge PH schommelingen haar
flanellen vallen dit heeft verder gevolgen dan alleen het niet meer kunnen zwemmen. De
flanellen gebruikt de alg namelijk om zich samen met een partner te kunnen voortplanten wat
gebeurt in ongunstige omstandigheden. Doordat het milieu sterk verandert is door de
verandering van de PH zal de cel zich niet meer gewoon kunnen voortplanten doordat zij nu
ook haar flanellen heeft laten vallen zal de algen populatie in het water snel afnemen.
Verschil in CO2 opname tussen zoetwateralgen en zoutwateralgen.
Algen in de oceaan zijn geen effectieve CO2 binders. Dit komt door het alkalische milieu, dat
veroorzaakt wordt door de zouten in het water. De activiteit van het enzym dat in planten CO2
uit de atmosfeer fixeert (het Rubisco), is afhankelijk van de CO2 concentratie. Algen fixeren
CO2 uit het water en de oplosbaarheid van CO2 in water is zeer laag. Want in water is de CO2
concentratie in evenwicht met HCO3- (en in mindere mate met CO32-) afhankelijk van de pH
en het zoutgehalte volgens de formule HCO3OH- + CO2
In zwak alkalische milieus, zoals zeewater, is HCO3- dan ook de belangrijkste vorm van
opgelost anorganisch koolstof, Aangezien Rubisco alleen CO2 als substraat accepteert, is de
omzetting van HCO3- in CO2 de beperkende stap voor de fotosynthese, en die reactie verloopt
nu juist heel langzaam. Om dit probleem op te lossen, beschikken vrijwel alle fytoplankton
soorten over een mechanisme om de beschikbaarheid van CO2 voor het Rubisco te vergroten.
Dat mechanisme, het “Carbon Concentrating Mechanism” (CCM), bestaat uit twee
elementen: 1) een pomp in het celoppervlak die CO2 of HCO3- naar binnen pompt ( de ene
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soort pompt efficiënter CO2 de andere soort pompt efficiënter HCO3-) 2 een enzym genaamd
Carbonic Anhydrase, dat op verschillende plaatsen in de cel voorkomt en de instelling van het
evenwicht tussen CO2 en HCO3- versnelt. Hierdoor is de cel in staat een flinke voorraad
anorganisch koolstof in de vorm van HCO3- in de chloroplast op te bouwen. Het Carbonic
Anhydrase katalyseert de reactie: HCO3- OH- + CO2
fotosynthese.
Vervuiling
Alles wat je extreem verandert aan de eisen voor het leven van algen die ik in het stukje
leefmilieu heb gegeven is slecht en gaan algen dood aan.
Temperatuurverandering
Temperatuursverandering als men de temperatuur in het water sterk verandert door
bijvoorbeeld lozing van heet spoelwater uit fabrieken kan dit heel slecht zijn voor de algen in
het water. Door grote temperatuursverandering zullen bepaalde enzymen onwerkzaam worden
en zullen de algen sterven.
Afvallozing
Rivieren monden uit in zeeën en door afvallozing in deze rivieren komt er veel afval terecht in
de zee. Maar er vindt ook directe lozing plaats door bijvoorbeeld ongelukken op zee. Er is niet
zo heel veel bekend over de uitwerkingen die zware metalen, bestrijdingsmiddelen en PCB’s
op algen in de zee hebben. Van PCB’s heeft men door het nemen van proeven weten vast te
stellen dat de groei van fytoplankton al tot stilstand komt bij 50miljardste gram PCB per liter
zeewater met langzame uitsterving tot gevolg. Door metingen in de Noordzee is vastgesteld
dat er momenten zijn dat het PCB gehalte in het zeewater 10 miljardste gram is per liter
zeewater dat is dus 5 keer hoger dan de letale dosis. Het probleem is namelijk dat het PCB
gehalte in algen een miljoen keer hoger is dan in het zeewater waardoor de zee bij lichte
verontreiniging al dodelijk vervuild is.
Onderzoek uitgevoerd op verzoek van de Europese commissie heeft aangetoond dat de dosis
die in laboratoria dodelijk is voor algen gemiddeld 200 keer hoger is dan de letale dosis in
poelen, meren en stromen. De algen werden onder andere getest op het bestrijdingsmiddel
lindaan dat veel gebruikt wordt in de landbouw en uitgespoeld in sloten en uiteindelijk terecht
komt in zeeën. Van de 5 onderzochte algensoorten is de laagst gemeten waarde
(0,000090mg/l) nou lijkt dit logisch aangezien lindaan een bestrijdingsmiddel is. Ook andere
schadelijke stoffen zijn getest zoals Atrazine, DCA (3,4-dichloroaniline) en koper (zwaar
metaal). Uit de testen bleek de letale dosis van Atrazine (0,0020-0,0050)mg/L te zijn, DCA
(0,17 mg/L) en koper (0,0010-0,0030 mg/L). Uit dit onderzoek zouden beperkende
maatregelen moeten komen voor de verspreiding van giffen. Hier bij trad het probleem op dat
niet alle toxisch stoffen gebruikt bij het onderzoek een schadelijk effect hebben op alle algen
zo werden de algen (Chlamydomonas en Scenedesmus) in tegenstelling tot de anderen niet
aangetast door Lindaan. Hierdoor kan men de vraag stellen of het niet veel te omslachtig is
om een algemene regelgeving op te stellen voor bepaalde giften omdat het effect in bepaalde
gebieden toch selectief is.
Ongelukken op zee
Op zee wil het wel eens voorkomen dat door omstandigheden een boot verongelukt. Meestal
wordt het schip dan snel geborgen of in ieder geval de olie er uitgehaald. Gebeurt dit niet snel
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genoeg of is er door het ongeluk zoveel schade dat het schip olie lekt, dan komt deze vrij in
zee. Op het zee water drijft dan een dikke laag olie waarvan de dikte wordt bepaald door de
omvang van de ramp en de snelheid waarmee de olie wordt verspreid. Uit metingen blijkt dat
olie nauwelijks licht doorlaat. Buiten de toxische stoffen die in olie zouden kunnen
voorkomen is het grootste gevaar voor algen dat olie bijna al het licht opneemt waardoor er
nog maar heel weinig licht door gelaten wordt. Uit verschillende metingen blijkt dat er nog
maar 1% van het huidige licht doorgelaten wordt. Het fytoplankton dat onder de olie leeft
sterft snel uit, doordat er te weinig licht is om genoeg glucose te synthetiseren.
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Wat is de invloed van de algengroei op het leven op aarde?
Algen
De invloed van algen op het aardse leven is groot. Planten zetten CO2 om in glucose met
behulp van zonlicht deze eerder besproken fotosynthese is ook voor ons van levensbelang. De
oceaan heeft zo’n 71% van het totale oppervlak van de wereld. In deze oceanen leven algen.
Algen zetten CO2 om in glucose vooral het fytoplankton speelt hier een belangrijke rol in. De
algen in de oceaan zijn verantwoordelijk voor zo’n 70-80% van de totale hoeveelheid
opgenomen CO2 gas per jaar. CO2 is een broeikasgas dat onze aarde bedreigd. Buiten het
opnemen van CO2 komen er door de donkerreacties in algen ook weer zuurstof vrij. Zuurstof
is een gas dat in de lucht voorkomt en dat bijna alle organismen op de wereld nodig hebben
om te overleven.
Broeikaseffect
Het broeikaseffect is belangrijk voor het leven op aarde zonder de dampkring met haar
broeikasgassen zou er geen leven mogelijk zijn. De dampkring bevat van nature in verhouding
met zuurstof en stikstof heel weinig kooldioxide, methaan en ozon, maar deze gassen hebben
desondanks grote invloed op het klimaat op aarde. Ze houden de warmte van de aarde voor
een deel vast. Zou dit niet gebeuren, dan lag de gemiddelde temperatuur op aarde rond de -18°
C. Door dit natuurlijke broeikaseffect bedraagt de temperatuur op aarde 15°C.
Werking broeikaseffect
Het broeikaseffect wordt veroorzaakt doordat bepaalde gassen zichtbaar licht wel doorlaten
maar een deel van het infrarode spectrum niet. Een foton uit het zichtbare deel van het
spectrum heeft meer energie dan een uit het infrarode deel. Eenmaal op het aardoppervlak
aangekomen wordt een zichtbaar foton echter geabsorbeerd en omgezet in warmte. Deze
warmte wordt vervolgens weer voor een deel naar het heelal teruggestraald in de vorm van
infrarode straling. Bij de aanwezigheid van een broeikasgas zoals CO2 wordt deze uitstraling
voor een deel verhinderd en zo wordt de balans tussen de door de zon ingestraalde en door de
aarde uitgestraalde energie verlegt en wordt de temperatuur op aarde hoger.
Versterking van het broeikaseffect.
De afgelopen jaren komen er steeds meer broeikasgassen in de lucht zoals methaan,
koolstofdioxide en waterdamp. Vooral koolstofdioxide vormt een probleem. Koolstofdioxide
komt vrij bij verbranding en omdat de uitstoot door de industrie alleen maar toeneemt
versterkt het effect zich ieder jaar. Reden waarom de uitstoot steeds toeneemt is de groeiende
vraag naar energie steeds meer energie is nodig en om deze op te wekken worden
fossielenbrandstoffen verbrandt als aardolie, kolen, aardgas en benzine. Veel oerwouden
worden platgebrand voor vruchtbare grond dit veroorzaakt zeker 10% van het versterkte
broeikaseffect. Het kappen van bomen is natuurlijk dubbel slecht want nu wordt er ook
minder CO2 opgenomen in de lucht. Ook andere broeikasgassen nemen toe zoals methaan.
Gevolgen van het versterkte broeikaseffect.
Het broeikaseffect verhoogd de temperatuur op aarde en hierdoor ontstaat een
klimaatsverandering met gevolgen. Door de stijging van de temperatuur smelten de
poolkappen bij dit smelten komt er veel methaan vrij, dat is opgeslagen in het ijs. Nog veel
erger is dat de zeespiegel stijgt en laag gelegen bieden zullen onderlopen. Vooral
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ontwikkelingslanden die geen geld hebben om dijken te bouwen zullen worden getroffen. De
atmosfeer wordt warmer en er ontstaat meer regendamp hevigere buien en tevens
overstromingen zullen volgen. Cyclonen en orkanen zullen meer voorkomen en ook in
hevigere vormen. Het broeikaseffect zal op sommige plekken enorme droogte doen
veroorzaken. Hierdoor zullen de bosbranden toenemen. Insecten plagen zullen een gevolg zijn
van droogde door mildere winters overleven de larven waardoor het bestrijden een
onmogelijke zaak wordt. Kortom veel delen van de wereld worden een stuk minder
aangenaam en de ecosystemen veranderen en zullen grote gevolgen hebben voor de dieren in
de omgeving.
Rol van algen in het broeikaseffect.
Wat ik in de voorgaande hoofdstukken heb beschreven is, dat algen CO2 opnemen en hierdoor
het broeikas effect reduceren. Kooldioxide vormt in zeewater 1,6% van het totaal van de
opgeloste gassen. De jaarlijkse uitwisseling van kooldioxide tussen de oceaan en de atmosfeer
is gigantisch geschat wordt zo’n 100gigaton koolstof per jaar. In totaal zit er 40.000 gigaton
koolstof in de oceanen. Er is alleen een probleem met de opname van kooldioxide door de
oceaan. In koude wateren en diepe stromen is de oplosbaarheid groot maar warme tropische
wateren zijn koolstof arm. Als koude diepe stromen bij tropische wateren komen ademen zij
die 100 gigaton kooldioxide uit. Aan de andere kant wordt bij polaire wateren waar s’winters
de temperatuur sterk daalt tot wel -1° C weer veel CO2 opgenomen.
Fytoplankton neemt niet alleen CO2 op. Zoals dieren, breken ook planten energierijke
organische componenten af en geven daarbij CO2 aan de omgeving af. Dit proces wordt
respiratie genoemd. In tegenstelling tot de fotosynthese, die alleen bij licht plaatsvindt,
respireren planten zowel in het licht als in het donker. Hun hoeveelheid afgegeven CO2 is
daarbij veel lager dan de opgenomen hoeveelheid. Doordat hun opgenomen hoeveelheid dus
hoger is vindt er opslag plaats. Als het fytoplankton dan dood gaat zinkt het naar de bodem en
neemt een grote hoeveelheid opgeslagen CO2 mee dat gebonden is in dood organisch
materiaal.
Uit de productiecijfers van aardolie, steenkool en aardgas blijkt dat jaarlijks zo’n 5,1 Gt
koolstof als kooldioxide de lucht in wordt geblazen. Daarvan blijft de helft in de lucht. De
andere helft van de hoeveelheid kooldioxide wordt door de oceanen opgenomen. In water zit
in verhouding ruim 50 maal zoveel kooldioxide als in de atmosfeer. Het fytoplankton heeft in
de loop van de tijd langzaam maar gestaag een enorme hoeveelheid kooldioxide omgezet en
opgeslagen in de zeebodem daar ligt nu zo’n 50 miljoen Gigaton koolstof in kalk (schelpjes)
en nog eens 12 miljoen Gigaton koolstof als dood organisch materiaal.
Als voorbeeld voor een alg die geschikt is voor de rol van CO2 reductor is in de Noordzee de
alg Emiliania huxleyi. In de centrale Noordzee, die diep genoeg is, is het vooral de alg
Emiliania huxleyi die tot grote bloei kan komen. In het kustwater van de Noordzee is die rol
weggelegd voor Phaeocystis globosa. Deze twee soorten algen leveren waarschijnlijk een niet
te verwaarlozen bijdrage aan de opname van CO2 in het Noordzeegebied en het tegengaan van
de opwarming van de atmosfeer. De bloei van Emiliania huxleyi kan een enorme oppervlakte
in de Noordzee beslaan. Er zijn waarnemingen dat de bloei een oppervlakte van meer dan
100.000 km2 kan bereiken. Emiliania huxleyi bloeit relatief lang: drie tot zes weken.
Belangrijk is dat de alg na zijn bloei tot een grote diepte zakt waar de gebonden organische
koolstof niet meer vrijkomt.

12

Discussie kunstmatige opslag CO2 in de Oceaan.
Theoretisch is het mogelijk om CO2 op te slaan in de diepere lagen van de oceanen. Daardoor
zou de hoeveelheid kooldioxide in de atmosfeer kunstmatig teruggebracht kunnen worden.
In de oceanen komt algengroei minder voor dan in de ondiepe kustzones. Dit komt niet zozeer
door een tekort aan zonlicht of kooldioxide, maar vooral door een tekort aan voedingsstoffen
zoals stikstof en fosfor.
Grootschalige bemesting van de oceanen kan in principe wel effect sorteren. Maar hiervoor
zijn gigantische hoeveelheden stikstof en fosfor nodig, respectievelijk bijna 1 GtC en 0,1 GtC
per jaar. Het is niet anders mogelijk dit te verwezenlijken in de vorm van ammoniumnitraat of
enige andere vorm van fosfaat. In het geval dat je dit soort stoffen zou gebruiken gaat het om
2,5 GtC en 0,4 GtC per jaar. Op deze manier raken de bekende reserves aan kunst mest snel
uitgeput.
Een groot bezwaar is dat er geen betrouwbare schattingen te maken zijn of een verhoogde
primaire productie in de oceaan ook daadwerkelijk langdurig CO2 bindt en daadwerkelijk de
secundaire productie ten goede komt. In de Oceaan speelt vooral het kleine nanoplankton een
rol. Het probleem is dat deze veel minder te benutten zijn dan het grote plankton dat veel
meer CO2 bind. Het grotere plankton heeft weer tot nadeel dat op bepaalde dieptes bacteriën
leven die de grote bezonken algen snel afbreken. Hierbij komt weer CO2 vrij.
Voor de oceaan rond Antarctica, de Noord-Atlantische Oceaan en de Noordoost-Stille Oceaan
vindt men dat er wel grote hoeveelheden aan voedingsstoffen in het water zijn, zoals fosfaat,
nitraat en silicaat. Er is echter een gebrek aan opgelost ijzer. Door opgelost ijzer in zee te
dumpen probeert men de algen in deze gebieden te laten bloeien. Onderzoekers zien nog niet
veel heil in deze methode. De verlaging van de concentratie CO2 is beperkt en het is maar de
vraag, hoeveel van het door de algen opgenomen CO2 op de bodem neerslaat en niet weer in
de atmosfeer terugkomt. Bovendien lijkt het effect van de ijzerlozing zeer tijdelijk. Een week
na de ijzertoediening blijkt de hoeveelheid fytoplankton al weer sterk terug te lopen. Redenen
ervoor waren de bloei van het zooplankton, dat het fytoplankton meer en meer begon te eten,
en de verlaging van de opgeloste concentratie van ijzer. Gevolg is dat de ijzerlozingen
regelmatig herhaald zullen moeten worden, maar het effect van die herhaalde
ijzertoevoegingen op lange termijn is volkomen onduidelijk.
In de landbouw gebruikt men ook veel mest dat door uitspoeling in de sloten en rivieren
terechtkomt. Deze fosfaten en nitraten komen zo in de kustwateren terecht waar algenbloei
plaatsvindt eutrofiëring. Er wordt hier aanzienlijk meer CO2 opgenomen uit de lucht.
Kustwateren zijn relatief ondiep 50 meter. Deze waterlagen worden goed door elkaar
gemengd waardoor uitspoeling plaatsvindt. Een diepe waterlaag om het dode organische
materiaal naar toe te pompen ontbreekt. Na enkele weken komt alle omgezette CO2 weer vrij.
Verdere invloed van fytoplankton op het broeikaseffect.
Fytoplankton is niet alleen verantwoordelijk voor de opname van grote hoeveelheden CO2.
Onder bepaalde omstandigheden produceert het een broeikasgas dimethylsulfide (DMSP). In
de atmosfeer wordt DMSP omgevormd tot sulfaatdeeltjes die de vorming van wolken
bevorderen en zo een deel van de zonnewarmte tegenhouden. DMSP speelt ook een rol bij de
verzuring van de waterdruppels in de wolken en daarmee het ontstaan van zure regen. Deze
zure regen heeft echter weer schadelijke gevolgen op andere planten en ecosystemen op
aarde. Een toename van fytoplankton zou dus in zekere maten ook kunnen leiden tot een
toename van zure regen.
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De reinigende werking van algen.
Uit onderzoek is gebleken dat algen een reinigende werking hebben in het water. Algen zijn
in staat een grote hoeveelheid giftige stoffen op te nemen. Onderzocht is de opname van
zware metalen door algen. Getest zijn onder andere Chlamydomonas reinhardtii en
Prochlorococcus, geconstateerd is dat Prochlorococcus grote hoeveelheden Kobalt opneemt
dit is een zwaar giftig metaal. Chlamydomonas schijnt zilver op te nemen zilver vormt echter
geen bedreiging voor andere organismen. Algen vervullen dus een zuiverende rol dit heeft tot
gevolg dat andere organismen zoals vissen in een schoner milieu leven. Het nadeel van de
opslag van metalen in algen is echter dat als andere organismen deze eten ze grote
hoeveelheden schadelijke stoffen binnenkrijgen waaraan zij zullen sterven. Het risico bestaat
dat dit gebeurt maar het grootste gedeelte van de giftige stoffen komt op de bodem terecht.
Algen hebben namelijk een maximale hoeveelheid metalen die zij kunnen opnemen hebben
zij dit bereikt dan zullen zij zelf sterven. De giftige metalen zinken met de algen af naar de
bodem waar zij in het slik terecht komen. Om deze reden is de bodem in kanalen waar veel
afvallozingen plaatsvinden vaak zwaar verontreinigt.
Verdere invloed van algen op het aardse leven.
Algen staan helemaal aan het begin van de voedselketen en spelen dus een belangrijke rol in
verschillende ecosystemen. Ze zijn voedsel voor veel vissen en voor een aantal vogels. Vooral
de wier soorten worden door bepaalde diersoorten gegeten. Wier vervult nog een andere
functie het biedt bescherming aan kleinere vissoorten die zonder deze bescherming kansloos
zijn.
Economische waarde milieu en conclusie.
Overal in het leven moet men een afweging maken. De mens speelt met de natuur zeggen veel
mensen. In zekere zin is dit waar maar zelfs het milieu is een door de economie bepaald
begrip. Bijvoorbeeld het rijden op fossielenbrandstoffen. Men hecht kennelijk meer waarden
aan het rijden met een auto dan aan het milieu. De natuur moet eerst de mens iets laten voelen
voordat deze in staat zal zijn veranderingen te maken. Veel natuur organisaties als
Greenpeace, WWF en andere natuurorganisaties waarschuwen ons voor broeikaseffecten.
Iedereen in de Westerse wereld is zich bewust van het feit dat het stoken van fossiele
brandstoffen slecht is voor het milieu. Hoever mag het milieu van de mens veranderen
voordat zij haar gewoontes gaat aanpassen is de vraag. Het idee om algen in de zee te
bemesten is vandaag nog te duur maar misschien is het over 100 jaar wel de goedkoopste
oplossing. Iedere oplossing voor het probleem die in verhouding minder geld kost als dat er
schade wordt veroorzaakt door het broeikaseffect zal rendabel zijn. Hierbij is een groot
probleem aanwezig de schade die het broeikaseffect veroorzaakt heeft voor iedereen een
andere waarde. Het is daarom onmogelijk om een waarde toe te kennen aan het milieu.
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Onderzoek
Hoe past het onderzoek in het profielwerkstuk?
In de gedachte van de hoofdvraag wat is de invloed van Algen op het aardse leven ben ik gaan
denken aan een experiment. In dit experiment wou ik een manier vinden om doormiddel van
een kwantitatief onderzoek kijken hoe algen een bijdrage leven aan de problemen op onze
aarde. Algen hebben zoals ik in hoofdstuk een heb uitgelegd de eigenschap CO2 en H2O om te
zetten in glucose waarbij zij hun energie voor dit proces uit licht halen (zonlicht). CO2 is waar
het allemaal omdraait in mijn onderzoek. Waarom CO2 zo belangrijk is, is simpel te verklaren
CO2 is een broeikasgas en levert enorme schade aan onze ozonlaag. Met de toenemende
uitstoot van CO2 die veroorzaakt wordt door de mens, zal er een steeds grotere vraag komen
naar een CO2 omzetter. Alle planten die chlorofyl bevatten voldoen aan deze vraag. De groep
die het meeste CO2 omzet zijn de algen en dat is de reden waarom mijn onderzoek hierop
gebaseerd is.
Aanpak
Om te weten hoeveel CO2 er wordt opgenomen moet je iets meten waaruit je dat kunt
afleiden. Een oxygraaf is een apparaat waarmee je de zuurstof concentratie in het water kan
meten. Algen zetten CO2 om in glucose en O2 dus hoe meer O2 er gevormd wordt hoe meer
CO2 er verdwijnt uit het water. Hoe meer CO2 ik wil laten oplossen hoe zuurder het water
moet zijn maar omdat bij heel zuur water algen dood gaan krijg je een evenwichtspunt een
punt waar de hoeveelheid levende algen groot is en waar de CO2 concentratie ook redelijk is
waardoor er genoeg CO2 in het water zit om steeds weer meer glucose te synthetiseren. Om
dit te bekijken heb ik 3 buffer oplossingen gemaakt. Ik keek tijdens het onderzoek bij welke
PH er het meeste CO2 per tijdseenheid werd omgezet.
Werking Oxygraaf
Met behulp van een zuurstofelectrode kan de productie
van zuurstof in de fotosynthese continu worden gemeten.
Hierbij wordt zuurstof electrochemisch gereduceerd tot
H2O als gevolg van een electrisch potentiaalverschil
tussen een platina kathode en een zilver/zilverchloride
anode. Bij een spanningsverschil van -0,65V of minder
treden de volgende reacties op:
O2 + 4H+ +4e → 2H2O
4Ag → 4AG+ + 4e

Het electrisch signaal is afhankelijk van het O2 aanbod en
wordt door een recorder geregistreerd. Het zuurstof dat
door de cellen wordt geproduceerd wordt snel
geconsumeerd door de kathode, vandaar dat de stroom
die door de recorder wordt geregistreerd direct evenredig
is met de zuurstofproductie. De door mij gebruikte type zuurstofelectrode is de Clarkelectrode. Hierbij is de Kathode met de anode afgedekt door een zeer dunne teflon membraam
waaronder zich een KCl oplossing bevindt. Hierdoor kan zuurstof naar de Kathode
diffunderen, terwijl ionen worden tegengehouden. Om een homogene zuurstof concentratie te
creëren, wordt de oplossing de hele tijd geroerd. Ook moet de oplossing tijdens het gehele
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proces op de juiste temperatuur gehouden worden. Normaal doet men dit via de watermantel
die om de oxygraaf heen zit. De ruimte waarin ik werkte was zorgvuldig airconditioned dus
ging ik er vanuit dat het temperatuurverschil dat zou kunnen ontstaan te verwaarlozen is.
Uitvoering proef
Je begint met het ijken van de electrode. Dit gebeurt door het vaatje met zuurstofrijk water
(doorborreld met lucht) te vullen. Hierna moet je voorzichtig het schoorsteentje in het vaatje
drukken zonder dat er lucht bellen ontstaan. In het midden van het schoorsteentje zit een
opening waardoor de lucht kan ontsnappen. De roerder aanzetten en de recorder instellen op
100% is 90 schaaldelen een 1% is dan 9/10 van de schaal. Hierna haal je met een zuigfles de
vloeistof uit het vaatje en kun je beginnen met de metingen. Voor de oplossingen die ik
gebruikte moesten er alleen eest nog enkele buffers
gemaakt worden. De door mij gebruikte buffers hadden
een pH van 6, 7 en 8. De buffers die ik gebruik zijn
verdunt met water 1: 3 en daarna werd iedere buffer
verdund met algen suspensie 1: 10. De door mij
gebruikte buffer is een K2HPO4/KH2PO4 buffer. Van
beide buffers had ik een schema welke concentraties ik
bij elkaar moest doen om de juiste pH te krijgen hiervoor
gebruikte ik speciale pipetten die heel nauwkeurig zijn.
Het was erg belangrijk dat de verhouding tussen de buffer
en de algen goed was anders zou de proef heel lang gaan
duren omdat het aantal CO2 omzettende algen heel laag
zou zijn. Ook de algen stok moet je voor het mengen met
de buffer iedere keer goed schudden zodat de
concentratie algen in de hele oplossing gelijk is. De keuze
voor een buffer van pH 6,7 en 8 is simpel tussen pH 5 en
9 blijven de algen in leven hier tussen moet dus ergens
het optimum zitten.
Toen ik begon met meten had ik 3 buffers met dezelfde
hoeveelheid algensuspensie erin en in dezelfde
verhoudingen. Je pipetteert 4 ml van de oplossing in de
oxygraaf en sluit deze met het schoorsteentje en zorgt dat
er geen lucht meer in zit dan sluit je het schoorsteentje af
met de instelschroef. Je zet de roerder aan en zet de
lampjes op de oxygraaf. Je ziet op de flatbed recorder een
snel stijgende lijn die later afbuigt en overgaat in een
strakke recht stijgende lijn. De helling van de strakke
stijgende lijn is de snelheid waarmee de fotosynthese in
de algen plaatsvindt. Na 10 min haal je de lampjes weg
en komt er een kap over de oxygraaf heen die daarna
hermetisch wordt afgesloten met zwart plastic. Op de
flatbed recorder registreer je nu een afname van de zuurstof concentratie in de oplossing. Ook
deze afname is een belangrijk gegeven aangezien het totale energie gebruik van de algen niet
verandert weet je nu ook hoeveel O2 de algen uit het water opnemen. De totale hoeveelheid
omgezette CO2 per tijdseenheid is te berekenen uit de totale hoeveelheid opgeslagen energie
per tijdseenheid en de totale hoeveelheid verbruikte energie per tijdseenheid. Deze proef
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herhaal je nog eenmaal met dezelfde oplossing om zeker te weten dat de eerste meting juist is.
Hierna herhaal je het hele programma weer voor de andere oplossingen.
Aan het eind van alle metingen moeten de cellen per oplossing nog geteld worden dit word
gedaan met een haemocytometer ( dit is een glazen plaatje waarin een fijn rooster van lijnen is
geëtst. Het kleinste vakje komt overeen met 1/80 ul.). Bij de cellen wordt een vloeistof gedaan
waardoor deze niet meer bewegen en stil liggen zodat ze geteld worden. Onder het dekglas
wordt met een pipet 12 ul van de geroerde suspensie gepipetteerd. Door nu een x aantal vakjes
te tellen en het gemiddelde aantal cellen te nemen kan het aantal cellen per ml oplossing
bepaald worden.
Berekening
Voor de berekening moet je eerst kijken waar je de zuurstofelectrode op geijkt hebt. In mijn
geval was de omgevingstemperatuur 20° C bij die temperatuur lost er 0,28mM O2 op in water.
De recorder is ingesteld op 90 schaaldelen omdat anders de schrijfpen van het papier afloopt.
Dit betekent dat een uislag van 90 schaaldelen overeenkomt met 0,28mM.
De verandering van spanning in de tijd is een maat voor de zuurstofproductie. De recorder
heeft een snelheid van 5 mm per minuut hieruit kan je het aantal schaaldelen per minuut
bepalen. Als de recorder in 1 minuut een toename van 10 schaaldelen te zien geeft , is de
zuurstofproductie gelijk aan 10/90x0,28= 0,031 mM min en, omdat het volume van de
suspensie 4 ml is, is de zuurstofproductie 0,004x 0,031 = (1,24 x 10^-4) mmol min. Als de
suspensie 10^6 cellen per ml bevat , is de productie (1,24x 10^-4)/4 = (3,1x 10^-5) mmol per
10^6 cellen per minuut.

Duidelijk op deze foto is te zijn hoe de hellingen met rood zijn gearceerd, door het aantal
hokjes te tellen kun je de tijd en de concentratie bepalen hier uit volgt de berekening.
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De resultaten
Test 1
De eerste test was blanco zonder dat er een pH aan verbonden was. Hierbij heb ik dus de
productie van zuurstof en de afname gemeten omdat ik toch nog alle buffers moest maken is
de meting erg lang.
Dissimilatie in 24 minuten neemt de zuurstofconcentratie af met 75-68 = 7 schaaldelen. Dat is
dus 7/24 schaaldeel per minuut.
Zuurstofconsumptie: 9,07x 10^-4 mMol per min
Zuurstofconsumptie: 3,63x 10^-6 mmol per min
Lichtreactie in 4 minuten tijd neemt de zuurstofconcentratie toe met 94,2-77 = 17,2
schaaldelen. Dat is dus 17,2/4 schaaldelen per minuut.
Zuurstofproductie: 0,013 mMol per min
Zuurstofproductie: 5,35x10^-5 mmol per min
Totaal gecreëerde hoeveelheid zuurstof per min is: 5,69x10^-5 mmol per min.
Test 2
De 2de test werd uitgevoerd met een buffer algensuspensie met pH is 6. Het aantal cellen is
hierbij 3,24 miljoen per ml suspensie.
Lichtreactie in 6 minuten tijd neemt de zuurstofconcentratie toe met 98-92 = 6 schaaldelen.
Dat is dus 6/6 =1 schaaldeel per minuut.
Zuurstofproductie: 0,0031 mMol per min
Zuurstofproductie: 1,24x 10^-5 mmol per min
Zuurstofproductie: 3,1x 10^-6 mol per 3,24 miljoen cellen per min
Dissimilatie in 6 minuten tijd neemt de zuurstofconcentratie af met 99-95,4 = 3,6 schaaldelen.
Dat is dus 3,6/6 schaaldelen per minuut.
Zuurstofconsumptie: 1,87x 10^-3 mMol per min
Zuurstofconsumptie: 7,47x 10^-6 mmol per min
Zuurstofconsumptie: 1,87x 10^-6 mol per 3,24miljoen cellen per min
Totaal gecreëerde hoeveelheid zuurstof per min is: 1,99x 10^-5 mmol per min.
Test 3
De 3de test is een herhaling van test 2 ter controle.
Lichtreactie in 6 minuten tijd neem de zuurstofconcentratie toe met 100-93 = 7 schaaldelen
toe. Dat is dus 7/6 schaaldelen per minuut.
Zuurstofproductie: 0.0036 mMol per min
Zuurstofproductie: 1,45x 10^-5 mmol per min
Zuurstofproductie: 3,60x 10^-6 mol per 3,24 miljoen cellen per min
Dissimilatie in 6 minuten tijd neemt zuurstofconcentratie af met 99-95,5 = 3,5 schaaldelen.
Dat is dus 3,5/6 schaaldelen per minuut.
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Zuurstofconsumptie: 1,8x 10^-3 mMol per min
Zuurstofconsumptie: 7,25x 10^-6 mmol per min
Zuurstofconsumptie: 1,81x 10^-6 mmol per 3,24 miljoen cellen per min
Totaal gecreëerde hoeveelheid zuurstof per min is: 2,175x 10^-5 mmol per min.
Test 4
De 4de test werd uitgevoerd met een buffer algensuspensie met pH is 7. Het aantal cellen is
hierbij 3,16 miljoen per ml suspensie.
Lichtreactie in 6 minuten tijd neemt zuurstofconcentratie toe met 99-95 = 4 schaaldelen. Dat
is dus 4/6 schaaldelen per minuut.
Zuurstofproductie: 2,07x 10^-3 mMol per min
Zuurstofproductie: 8,29x 10^-6 mmol per min
Zuurstofproductie: 2,07x 10^-6 mmol per 3,16 miljoen cellen per min
Dissimilatie in 6 minuten neemt de zuurstofconcentratie af met 99-98 = 1 schaaldeel. Dat is
dus 1/6 schaaldelen per minuut.
Zuurstofconsumptie: 5,19x 10^-4 mMol per min
Zuurstofconsumptie: 2,07x 10^-6 mmol per min
Zuurstofconsumptie: 5,19x 10^-7 mmol per 3,16 miljoen cellen per min
Totaal gecreëerde hoeveelheid zuurstof per min is: 1,036x 10^-5 mmol per min.
Test 5
De 5de test is een herhaling van test 4 ter controle.
Lichtreactie in 6 minuten tijd neemt zuurstofconcentratie toe met 99-95 = 4 schaaldelen. Dat
is dus 4/6 schaaldelen per minuut.
Zuurstofproductie: 2,07x 10^-3 mMol per min
Zuurstofproductie: 8,29x 10^-6 mmol per min
Zuurstofproductie: 2,07x 10^-6 mmol per 3,16 miljoen cellen per min
Dissimilatie in 6 minuten neemt de zuurstofconcentratie af met 99-97,2 = 1,8 schaaldelen. Dat
is dus 1,8/6 schaaldelen per minuut.
Zuurstofconsumptie: 9,33x 10^-4 mMol per min
Zuurstofconsumptie: 3,73x 10^-6 mmol per min
Zuurstofconsumptie: 9,33x 10^-7 mmol per 3,16 miljoen cellen per min
Totaal gecreëerde hoeveelheid zuurstof per min is: 1,202x 10^-5 mmol per min.
Test 6
De 6de test werd uitgevoerd met een buffer algensuspensie met pH is 8. Het aantal cellen is
hierbij 1,79 miljoen per ml suspensie.
Lichtreactie in 6 minuten tijd neemt zuurstofconcentratie toe met 100-95 = 5 schaaldelen. Dat
is dus 5/6 schaaldelen per minuut.
Zuurstofproductie: 2,59x 10^-3 mMol per min
Zuurstofproductie: 1,037x 10^-5 mmol per min
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Zuurstofproductie: 2,29x 10^-6 mmol per 1,79 miljoen cellen per min
Dissimilatie in 6 minuten tijd neemt de zuurstofconcentratie af met 100-88,5 = 1,5
schaaldelen. Dat is dus 1,5/6 schaaldelen per minuut.
Zuurstofconsumptie: 7,78x 10^-4 mMol per min
Zuurstofconsumptie: 3,11x 10^-6 mmol per min
Zuurstofconsumptie: 7,77x 10^-7 mmol per 1,79 miljoen cellen per min
Totaal gecreëerde hoeveelheid zuurstof per min is: 1,348x 10^-5 mmol per min.
Test 7
De 7de test is een herhaling van test 6 ter controle
Lichtreactie in 6 minuten tijd neemt de zuurstofconcentratie toe met 100-93,5 =6,5
schaaldelen. Dat is dus 6,5/6 schaaldelen per minuut.
Zuurstofproductie: 3,37x 10^-3 mMol per min
Zuurstofproductie: 1,85x 10^-5 mmol per min
Zuurstofproductie: 3,37x 10^-6 mmol per 1,79 miljoen cellen per min
Dissimilatie in 6 minuten tijd neem de zuurstofconcentratie af met 101-96 = 5 schaaldelen.
Dat is dus 5/6 schaaldelen per minuut.
Zuurstofconsumptie: 2,59x 10^-3 Mmol
Zuurstofconsumptie: 1,037x 10^-5 mmol
Zuurstofconsumptie: 2,59x 10^-6 mmol per 1,79 miljoen cellen per min
Totaal gecreëerde hoeveelheid zuurstof per min is: 2,887x 10^-5 mmol per min.
Grafieken ( test 2,3,4,5,6,7)
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Conclusie
Als je kijkt naar het aantal levende cellen per ml oplossing is het opvallend om te zien dat bij
pH is 8 wanneer de oplossing licht basisch is het aantal levende cellen een stuk kleiner is. Bij
pH is 6 is het aantal levende cellen het grootst 3,24 miljoen. Mijn verwachtingen van te voren
waren dat de hoogste snelheid zou behaald worden bij pH is 6 de reden hiervoor is heel
simpel. Bij een pH van 6 is er een relatief hoge concentratie CO2 opgelost in water. Bij een
pH van 7 is er nog maar 10% van de maximaal oplosbare CO2 in water aanwezig. Bij een pH
van 8 is vrijwel alle CO2 uit de oplossing verdwenen en zou de reactie stil moeten staan.
De eerste 6 testen van mijn proef kloppen aardig. Het verschil tussen de test en de controle
test bij een pH van 6 en een pH van 7 is nihil. Bij de 6de test ging er iets fout in het begin heb
ik vergeten de lampjes aan te zetten waardoor er nauwelijks zuurstof gecreëerd werd.
Waarschijnlijk heb ik de lampjes daarna te hoog gezet waardoor er een forse stijging kwam
omdat er meer licht beschikbaar was. Bij test 7 is er iets grandioos fout gegaan mijn
vermoedens zijn dat ik bij het mengen tussen celsuspensie en buffer een fout moet hebben
gemaakt want het verwachte test resultaat bij een pH van 8 zou een bijna niet stijgende lijn
moeten zijn en een normaal dalende lijn. Het is duidelijk dat rond een pH van 6 het optimum
moet liggen bij namelijk veel zuurdere concentraties sterven de cellen af en als de oplossing
basisch is zit er bij een temperatuur van 20° C geen CO2 meer in het water.

Afwijkingen
De resultaten die ik heb zijn niet helemaal 100% goed. Er kunnen afwijkingen ontstaan door
lichte temperatuursschommelingen in de ruimte. Het is niet waarschijnlijk dat dit zo is want ik
had een bekerglas met water en thermometer en heb op 3 momenten een temperatuur van 20°
C geregistreerd. Het zou kunnen zijn dat de gemaakte buffers niet de goede pH hebben dit is
alleen bijna uitgesloten omdat de buffers zijn gemaakt met zeer nauwkeurige pipetten en
daarna met een pH meter gecontroleerd. De meest waarschijnlijke fout die ik gemaakt heb is
dat ik bij de laatste buffer de algensuspensie en de buffer in verkeerde verhouding met elkaar
gemengd heb. Verder kan het ook zo zijn dat de lichtintensiteit van de lampjes bij de laatste
meting hoger is geweest dan bij de voorgaande ook hierdoor ontstaat een afwijking. Er kan
ook een afwijking veroorzaakt worden door het verkeerd leegzuigen van de oxygraaf. Als er
nog veel achterblijft verandert de pH en de concentratie.
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Test 1
Test 1 is de normale algen concentratie en geld als proef voor het testen van de oxygraaf
hierbij is dus een grotere concentratie algen suspensie gebruikt en is er een groter volume
algensuspensie in de oxygraaf gedaan vandaar dat deze test resultaten erg afwijken van de
rest. Ze zijn daarom ook niet met de andere resultaten te vergelijken. Bij deze test kun je wel
goed zien dat het toenemen en het afnemen van de zuurstofconcentratie een lineaire lijn is.

Dit is het resultaat van test1. Met rood zijn de overduidelijke strakke rechte lijnen gearceerd.
Verbeteringen
Mijn onderzoek is maar een klein proefje met 3 pH waardes. Het optimum dat bij een pH van
6 ligt is niet erg betrouwbaar vastgesteld aangezien er geen meting is uitgevoerd met een pH
lager dan 6. Maar uit grafieken en onderzoeken van anderen kan ik vaststellen dat het klopt.
Om de proef te verbeteren zouden er dus meer pH metingen moeten gedaan worden en ook
met pH waardes die dichter bij elkaar liggen. Verder zou het handig zijn als de lichtintensiteit
bij iedere proef gelijk zou zijn. Het was bij mijn proef moeilijk te bepalen aangezien je zelf
steeds de lampjes op de algensuspensie moest richten. Het belangrijkste om de proef te
verbeteren is ervoor te zorgen dat de concentratie algen in iedere oplossing exact gelijk aan
elkaar is. Dit is heel belangrijk omdat wat je meet direct samenhangt met de hoeveelheid aan
algen in de oplossing.
Als je naar de gehele proef kijkt en naar wat je wil weten is de proef sowieso niet erg
representatief omdat je de uitkomsten die voor een alg gelden een indicatie laat zijn wat voor
andere algen ook zal gelden. Dit is natuurlijk niet zo omdat er erg grote verschillen zitten in
de leefmilieus van verschillende algen soorten. Dus voor een goede representatieve test die
een goede indicatie geeft over algen in het algemeen zou, je in iedere geval meerdere soorten
algen moeten testen.
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Nawoord
Het maken van het profielwerkstuk was een tijdrovende bezigheid en viel erg tegen. Ik vond
mijn onderwerp erg leuk waardoor ik geboeid bleef om te zoeken naar antwoorden en naar
informatie maar het viel wel allemaal erg tegen. Het probleem is dat momenteel veel
oplossingsplannen van het broeikaseffect stil liggen omdat er laatst een onderzoek is geweest
dat de oorzaak van het versterkte broeikaseffect in twijfels trekt. Ik vermoed dat dit mede een
oorzaak is waarom er weinig informatie te vinden was over de rol van algen in het
broeikaseffect. Buiten het gebruik van internet artikelen en dergelijke heb ik ook de
wetenschappelijke database geraadpleegd hier kwamen een aantal onderzoeken uit. De
onderzoeken gaven mij veel informatie over kwantitatieve bepalingen aan groenalgen zoals
chlamydomonas.
Het onderzoek was erg leuk om te doen het is wel min of meer de kat uit de boom kijken want
je gaat ergens mee bezig waar je nog geen flauw idee van hebt hoe het uit zal pakken. Nadat
ik mijn onderzoekje had uitgevoerd wist ik pas echt wat ik wou onderzoeken. Het is echt
ontzettend moeilijk om ergens aan te beginnen waar je nog geen flauw idee van hebt hoe het
eruit zal gaan zien. Op de dag dat ik bezig was met mijn proef werd mijn nicht die mij
begeleide plots ziek waardoor ik zelf alles moest bedenken. Het gaf me een goed gevoel dat ik
een proefje zelf had bedacht en geheel naar eigen idee heb uitgevoerd. Het enige nadeel is dat
de betrouwbaarheid van mijn test niet erg hoog is. De resultaten van mijn onderzoek blijken
desalniettemin toch een redelijke uitkomst te hebben. Het is in ieder geval duidelijk dat pH 6
het meeste effect heeft op de fotosynthese.
Het leuke van dit profielwerkstuk is dat het mijn kijk op het leven van kleine organismen als
algen heeft vergroot. Ik zie nu in hoe belangrijk deze kleine plantaardige organismen zijn. Het
is in ieder geval duidelijk algen staan aan het begin van de voedselketen en zijn essentieel
voor het leven op aarde.
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