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OEFENOPGAVEN H13 ANALYSETECHNIEKEN 

Gaschromatografie van butaan-1-ol 
 

  Injectie van 2,00 μg butaan-1-ol geeft een piek van 1,25 cm2. Voor pentaan-1-ol is dat 1,45 cm2. 

Voor een mengsel van beide worden pieken van respectievelijk 0,28 cm2 en 1,12 cm2 geregi-

streerd.  

 1 Bereken het massapercentage butaan-1-ol in het monster. 

4C 2

2,00 μg
massa / oppervlak

1,25 cm
= = 1,600 μg/cm2 en 

5C 2

2,00 μg
massa / oppervlak

1,45 cm
= = 1,379 

μg/cm2  

butaan-1-olmonster = 0,28 cm2 x 1,600 μg/cm2 = 0,4480 μg 

pentaan-1-olmonster = 1,12 cm2 x 1,379 μg/cm2 = 1,545 μg/cm2 

massa% butaan-1-ol =
0,4480 μg

100%
(0,4480 +1,545) μg 

  = 22% 

Gaschromatografie van vinchlozolin in sla 
 

  Bij de Voedsel en Waren Autoriteit wordt GC (gaschromatografie) op grote schaal toegepast, on-

der meer bij onderzoek naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen. 

Een veel toegepast middel is vinchlozolin, een stof met de volgende structuurformule: 

 

 

  Bij een onderzoek werd fijngemalen sla geëxtraheerd met cyclohexaan, om zo het mogelijk aan-

wezige vinchlozolin uit het voedingsmiddel vrij te maken. 

 1 Verklaar het gebruik van cyclohexaan als extractiemiddel. 

Vinchlozolin is overwegend apolair en lost derhalve goed op in het eveneens apolaire cyclo-

hexaan. 
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  3 μL van het sla-extract werd geïnjecteerd in een gaschromatograaf. Hierbij werd chromatogram 

a verkregen, zie het onderstaande figuur. 

 

  Vervolgens werd 3 μL van het sla-extract gemengd met 1,8 μL van een vinchlozolinoplossing. 

Ook dit mengsel werd in de gaschromatograaf geïnjecteerd. Hierbij werd chromatogram b verkre-

gen. 

 2 Leid uit de beide chromatogrammen af of de onderzochte sla het bestrijdingsmiddel vinchlozolin 

bevatte. Licht je antwoord toe. 

De meest rechtse plek in chromatogram a vind je in chromatogram b vergroot terug: dit moet dus 

de piek zijn die correspondeert met de stof vinchlozolin. Het sla-extract bevatte dus vinchlozolin.  

  Om na te gaan hoeveel vinchlozolin er mogelijk in de sla aanwezig is, is gebruik gemaakt van de 

interne standaardmethode. Deze methode is zeer geschikt voor verdunde oplossingen. 

  Er is een referentie-oplossing gemaakt bestaande uit zuiver vinchlozolin (afgekort als “vi”) en de in-

terne standaard (afgekort als “is”). De concentratie van de interne standaard en het vinchlozolin is 

gelijk. Aan het sla-extract is zoveel interne standaard toegevoegd dat hierin de concentratie 1,0·10–5 

mol L–1 bedraagt.  

Van beide oplossingen zijn chromatogrammen gemaakt (zie hieronder: chromatogram a: referentie-

oplossing en chromatogram b: sla-extract + interne standaard). 
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In de tabel zijn de meetgegevens van beide chromatogrammen weergegeven. 

 

signaalsterkte interne standaard vinchlozolin 

chromatogram a 2089 976 

chromatogram b 3598 1033 

 

 3 Bereken de vinchlozolinconcentratie in het sla-extract. 

Gelijke concentraties in de referentieoplossing van de interne standaard (is) en vinchlozolin (vi) 

corresponderen met een piekoppervlakverhouding (chromatogram a): 

vi,ref

is,ref

A 976 0,4672

A 2089 1
= = , dus als Ais,ref = 1 dan is Avi,ref = 0,467/1,0·10‒5 mol/L.  

Uit chromatogram b volgt: vi,ref

is,ref

A 1033 0,2871

A 3598 1
= = , dus als Ais,extract  = 1 dan is  Avi,extract = 0,2871. 

De concentratie van vinchlozolin in het sla-extract is zodoende  

5

0,2871

0,4672 / 1,0 10  mol/L−
= 6,2·10‒6 mol/L 

 4 Het sla-extract werd verkregen door extractie van 50 g sla met 75 mL cyclohexaan. Bereken met 

behulp van dit extra gegeven het gehalte vinchlozolin van de onderzochte sla in mg per kg. 

75 mL sla-extract bevat 75 mL × 6,2·10–6 mmol/mL= 4,64·10–4 mmol ≡ 4,65·10–4 × 332 = 0,15 mg 

vinchlozolin. Dit is afkomstig van 50 gram sla. De onderzochte sla bevatte derhalve 

(0,15 mg / 0,050 kg =) 3,1 mg vinchlozolin per kg. 

 5 Het maximaal toelaatbare gehalte bedraagt 5 mg vinchlozolin per kg sla. Voldoet de onderzochte  

sla aan deze norm? 

Ja, de onderzochte sla voldoet aan de norm. 

 6 Bedenk een verklaring voor het verschil in oppervlak van de pieken in chromatogram a, gelet op 

de gelijke concentraties van de desbetreffende stoffen. 

De gevoeligheid van een detector verschilt vaak, afhankelijk van de soort stof (sommige stoffen 

worden zelfs in het geheel niet gedetecteerd door bepaalde detectoren). 

 7 Zou het bij gebruik van een interne standaard van belang zijn of iedere keer een exact gelijk vo-

lume in de gaschromatograaf wordt geïnjecteerd? Licht je antwoord toe. 

Nee, de piekoppervlakken op zich doen niet ter zake; het gaat uitsluitend om de verhoudingen 

van de piekoppervlakken. 
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Mauveïne (2018-2)
 

  In 1856 probeerde William Perkin kinine, een medicijn tegen malaria, te synthetiseren. Hij ver-

kreeg geen kinine maar een mengsel met een paarse kleur. In de reactie was een paarse kleur-

stof gevormd, die later geschikt bleek om textiel te verven. Perkin noemde deze stof mauveïne en 

deze toevallige ontdekking werd een mijlpaal in de geschiedenis van de textielverf. 

In 1994 onderzocht men de samenstelling van de paarse kleurstof uit verschillende historische 

textielmonsters. De kleurstof bleek een mengsel te zijn van verwante verbindingen, waaronder 

mauveïne A, B en C.  

Perkins gebruikte voor de synthese drie organische beginstoffen en een oxidator. Hieronder zijn 

de structuurformules van de organische beginstoffen weergegeven. 

In het onderzoek van de monsters mauveïne is gebruikgemaakt van chromatografie. De onder-

zoekers gebruikten daarbij een hydrofobe stationaire fase en methanol als mobiele fase. 

De structuurformules van de drie stoffen die het meest in het paarse mengsel aanwezig zijn, zijn 

hieronder weergegeven. 

 

 

 1 Leg aan de hand van de structuurformules uit welke van deze drie mauveïnes de grootste reten-

tietijd heeft in dit experiment. 

Een molecuul mauveïne C heeft twee methylgroepen meer dan een molecuul mauveïne A en één 

meer dan een molecuul mauveïne B. De moleculen van mauveïne C zijn hierdoor het meest apo-

lair. Een stof met apolaire moleculen zal goed hechten aan de stationaire fase, waardoor deze 

stof een grote retentietijd zal hebben. Mauveïne C heeft dus de grootste retentietijd. 

  Van het mengsel van mauveïnes van Perkin is een massaspectrum gemaakt. Met de gebruikte 

techniek zagen de onderzoekers alleen de pieken van de molecuulionen van de mauveïnes. De 

gegevens van de mauveïnes A, B en C afkomstig uit het massaspectrum zijn in onderstaande 

tabel gegeven. 

 

 A B C 

m/z-waarde 390 405 420 

intensiteit 94 100 77 

   

  Bereken de massaverhouding waarin de mauveïnes A, B en C in het mengsel van Perkin aanwe-

zig waren. Geef je antwoord als volgt weer: 1,0 g A : …... g B : …… g C 

94 mol A ≡ 94  390 = 36 660 g A 

 100 mol B ≡ 100  405 = 40 500 g B 

 77 mol C ≡ 77  420 = 32 340 g C 

 De massaverhouding is dus 36 660 g A : 40 500 g B : 32 340 g C =  1,0 g A : 1,1 g B : 0,88 g C 
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Doerian (2021-2)
 

  Doerian is een vrucht met een kenmerkende geur. De een houdt ervan terwijl de ander de geur 

weerzinwekkend vindt. Uit onderzoek is gebleken dat in doerians vooral twee verbindingen geurbe-

palend zijn: ESET en EMB. Als een van beide verbindingen ontbreekt, is de kenmerkende doerian-

geur er niet. De structuurformules van deze verbindingen zijn weergegeven in figuur 1. 

 

  Gebleken is dat van ESET twee stereo-isomeren voorkomen in doerians. 

 1 Geef de systematische naam van EMB 

Ethyl-2-methylbutanoaat 

 2 Teken op de uitwerkbijlage de twee stereo-isomeren van ESET. 

voorbeeld van een goed antwoord: 

CH3
C

S CH2 CH3

SH

H

SH
C

S CH2 CH3

CH3

H
 

  Uit eerder onderzoek was de aanwezigheid van een groot aantal stoffen in doerians al bekend. Om 

de gehaltes van deze stoffen te kunnen bepalen, zijn van deze stoffen analoga gemaakt. 

Dit zijn stoffen waarbij in de moleculen een of meer atomen zijn vervangen door bijvoorbeeld 2H en 
13C. 

In ESET werden twee 12C-atomen vervangen door 13C-atomen. De gevormde stof wordt in het ver-

volg aangeduid met ESET-13. ESET-13 werd gemaakt door gebruik te maken van ethanal, waarin 

twee 13C-atomen aanwezig zijn. In figuur 2 zijn de hierbij verlopende reacties weergegeven. 

 

  In stap 2 wordt uitsluitend deeltje X gevormd.  

 3 Maak op de uitwerkbijlage het mechanisme van de reactie in stap 2 compleet. 

‒ Geef rechts van de pijl de structuurformule van deeltje X. 

  ‒ Geef in alle deeltjes de niet-bindende elektronenparen aan. 

‒ Geef met pijlen weer hoe elektronenparen worden verplaatst tijdens deze reactie. 
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‒ Geef formele ladingen weer wanneer die voorkomen. 

 

  Van de weergegeven omzettingen in figuur 2 is stap 2 de snelheidsbepalende stap. Van stap 2 en 3 

zijn drie mogelijke energiediagrammen weergegeven in figuur 3. 

 

 

 3 Leg uit welk van de diagrammen (P, Q of R) in overeenstemming is met de gegevens over de rela-

tieve snelheden van stap 2 en stap 3 in figuur 3. 

• Notie dat de reactiesnelheid van stap 2 lager is dan die van stap 3 en dat stap 2 dus een ho-

gere activeringsenergie heeft (verschil X  * is steeds gelijk en beginstoffen  * is bij R het 

grootst)  

• Dit komt overeen met de gegevens in diagram R  

  Om van alle aanwezige stoffen het gehalte te kunnen bepalen, wordt doerian-pulp enkele malen ge-

extraheerd. Na de extracties wordt het verkregen mengsel met behulp van GC-MS geanalyseerd.  

Van twee doerians is het gehalte EMB bepaald met behulp van gaschromatografie. Ook is met 

proefpersonen onderzocht welke doerian een sterkere geur had. Een sterkere geur wordt vooral be-

paald door een hoger gehalte van EMB. 

Bij dit onderzoek is een interne standaard gebruikt. De signaalsterkte van de interne standaard is 

recht evenredig met het ingespoten volume. 

Wanneer in het onderzoek verschillende volumes zijn ingespoten, kunnen zo de resultaten toch met 

elkaar worden vergeleken. 

In de tabel zijn de meetgegevens van beide doerians weergegeven. 
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 4 Leg met behulp van de tabel uit welke doerian een sterkere geur heeft. 

• Bij doerian 1 is de verhouding 
signaalsterkte EMB

signaalsterkte interne standaard
= 13,9 / ongeveer 14 Bij doerian 

2 is de verhouding 17,5.  

• Het gehalte EMB is dus hoger bij doerian 2, dus doerian 2 heeft een sterkere geur. 

  Als interne standaard is een oplossing van thiofeen bereid met een molariteit van 1,20∙10–2 mol L–1. 

Vervolgens werd 10,0 μL van deze oplossing toegevoegd aan 10,0 mL pulp van een doerian. 

Bij deze doerian bleek de molverhouding EMB : thiofeen = 1,0 : 0,18. 

De molaire massa van EMB is 130 g mol–1. 

Bij de gebruikte gaschromatograaf is de signaalsterkte recht evenredig aan de hoeveelheid stof. 

 5 Bereken het gehalte EMB in de pulp in g L–1. 

Aan 10,0 mL pulp toegevoegd 10 μL thiofeenoplossing. Deze bevat 10 μL x 10‒6 x 1,20·10‒2 =  

= 1,20·10‒7 mol / 10,0 mL   

aantal mol EMB = 
1,0

0,18
x 1,20·10‒7 mol / 10,0 mL = 6,67·10‒7 mol / 10,0 mL 

6,67·10‒7 mol EMB / 10,0 mL = 6,67·10‒7 mol x 130 g/mol x 100 = 8,7·10‒3 g/L 

Alcoholen uit CO2 (2022-3)
 

  De stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer heeft geleid tot onderzoek naar het gebruik van 

CO2 als grondstof voor brandstoffen. Zo is bijvoorbeeld de elektrochemische omzetting van CO2 

tot methanol onderzocht. Hierbij is gebruikgemaakt van een elektrochemische cel zoals is weer-

gegeven in figuur 1. 

 

 1 Geef met behulp van figuur 1 de vergelijking van de halfreactie waarbij CO2 wordt omgezet tot 

methanol.  

CO2 + 6 H+ + 6 e‒ → CH3OH + H2O 

De totaalvergelijking van de reactie in de elektrochemische cel is hieronder weergegeven. 

  2 CO2 (g) + 4 H2O (l) → 2 CH3OH (l) + 3 O2 (g) (totaalreactie) 

 2 Bereken de reactiewarmte van de totaalreactie per mol methanol. 

∆E = Eeind ‒ Ebegin = [(‒2,39) ‒ (‒3,94 + 2 x ‒ 2,86)]·105 = 7,27·105 J/mol ethanol 
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  De elektrode die in het onderzoek is gebruikt, was bedekt met een laagje polyaniline. Hiervoor is 

gekozen omdat door de polyaniline niet alleen elektrische energie maar ook lichtenergie kan wor-

den overgedragen bij elektrochemische reacties. Het rendement van de omzetting van CO2 tot 

methanol nam inderdaad sterk toe wanneer de elektrode werd belicht met een felle lamp. Men 

heeft de stroomsterkte tijdens de omzetting onderzocht, waarbij de volgende omstandigheden 

werden gekozen: 

‒ De oplossing bevatte geen CO2 (blanco) of was juist verzadigd met CO2. 

‒ De cel werd verlicht of verduisterd. 

 3 Bereken de pH van een verzadigde oplossing van CO2 in water. 

‒ Ga er hierbij van uit dat CO2 zich gedraagt als een eenwaardig zuur. 

‒ De maximale oplosbaarheid van CO2 bedraagt 5,31∙10–2 mol L–1. 

H2CO3 + H2O  HCO3
‒ + H3O+ 

[H2CO3]begin = 5,31·10‒2 mol/L 

3 3
z

2 3

[H O ][HCO ]

[H CO ]

+ −

=K = 4,5·10‒7 = 
2

2 3 begin[H CO ] −

x

x
= 

2

25,31 10− −

x

x
→ 1,54·10‒4 mol/L → 

pH = ‒log 1,54·10‒4 = 3,81 

  Voorafgaand aan de experimenten werd met een buffer de waarde van de pH ingesteld op 4 of-

wel op 7. 

De resultaten van de metingen zijn in de tabel weergegeven. De waardes in de tabel zijn de ge-

meten stroomsterktes in μA. 

  tabel 

 

  Uit de blanco metingen blijkt dat er ook stroom loopt als er geen CO2 aanwezig is. De stoffen uit 

de gebruikte buffer kunnen niet als oxidator optreden, en verklaren dus ook niet de stroom die er 

loopt. 

Op grond van de resultaten formuleerden de onderzoekers twee conclusies: 

1 Aan de polyaniline elektrode verloopt ook de halfreactie 2 H+ + 2 e– → H2. 

2 De halfreactie 2 H+ + 2 e– → H2 wordt ook versneld door de polyaniline elektrode. 

 4 Geef met behulp van de tabel een onderbouwend argument voor elk van beide conclusies. 

  1 Bij de blanco-metingen neemt de stroomsterkte toe bij lagere pH. Bij lagere pH is de [H3O+] (of 

[H+]) groter, dus de halfreactie van H+ is verantwoordelijk voor de stroomsterkte. 

  2 Bij de blanco proef neemt de stroomsterkte toe als de cel wordt verlicht.  

  Uit onderzoek met gaschromatografie bleek dat er behalve methanol ook een aanzienlijke hoe-

veelheid ethanol aan de polyaniline elektrode wordt gevormd. In het onderzoek werd de ontstane 

molverhouding tussen ethanol en methanol bepaald. 

Aangezien de detector een verschillende gevoeligheid kent voor ethanol en methanol werd eerst 

een chromatogram gemaakt met een standaardoplossing. Deze standaardoplossing bevatte 

ethanol en methanol in de molverhouding 1 : 1. 

In figuur 2 zijn het chromatogram van de standaardoplossing en dat van een monster weergege-

ven. Naast elke piek is het relatieve piekoppervlak genoteerd. 
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  figuur 2 

 

 5 Leg uit met behulp van figuur 2 of in deze bepalingen de stationaire fase meer of minder polair 

was dan de mobiele fase. 

 
 

 6 Bereken met behulp van figuur 2 de molverhouding tussen methanol en ethanol in het monster. 

Geef de verhouding weer als: methanol : ethanol = … : 1,0. 

Hoeveelheid methanol =
69,1 ehdn

112,7 ehdn
 = 0,613 mol  

Hoeveelheid ethanol = 
43,6 ehdn

105,5 ehdn
= 0,413 mol 

methanol : ethanol = 0,613 : 0,413 = 1,5 : 1,0 

Massaspectrum 2-ethoxybutaan  
 

  Bij de bepaling vitamine A in melkpoeder wordt 140 g poedermelk gemengd met water tot het vo-

lume 1,00 L bedraagt. Het verkregen mengsel wordt met hexaan geëxtraheerd, waardoor alle vi-

tamine A in het hexaan oplost. De hexaanlaag wordt gescheiden van de waterlaag en met 

hexaan aangevuld tot 750 mL. Met behulp van gaschromatografie wordt het mengsel geanaly-

seerd. Het piekoppervlak van vitamine A bedraagt 89. Onder dezelfde omstandigheden wordt ook 

van een standaardoplossing die 1996 μg L–1 vitamine A bevat een chromatogram gemaakt. Het 

piekoppervlak bedraagt nu 934.  

 1 Bereken hoeveel procent van het vitamine A in de poedermelk is omgezet. 

In 1 L hexaanoplossing aanwezig  
89

1996 g/L 
934

 =190,2 μg  
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aanwezig in 750 mL hexaan = 190,2 μg 
750

1000
= 146,6 μg en was aanwezig in 1,00 L water. 

Deze hoeveelheid was aanwezig in 140 g poeder. Dus in 1 gram poeder nog aanwezig: 

142,6 μg

140 g poeder
= 1,02 μg/1 g poeder 

Het percentage afname = 
3,0 -1,02

100%
3,0

= 66% 

 Massaspectrum 2-ethoxybutaan  
 

  Hieronder zie je een massaspectrum van 2-ethoxybutaan. 

   

 

 

 1 Geef de structuurformule van 2-ethoxybutaan. 

CH3 CH2 C O CH2 CH3

CH3

H

 

 2 Verklaar de rechterpiek in het massaspectrum (bij 102 u). 

Deze piek (102 u) hoort bij het totale (niet-gefragmenteerde) deeltje, dit is de molecuulionpiek. 

102 u. Het is de molaire massa van 2-ethoxybutaan. 

  De overige vijf pieken in het massaspectrum kunnen verklaard worden door drie verschillende 

manieren waarop een 2-ethoxybutaanion in twee deeltjes splitst. Daaruit kun je concluderen dat 

er bij  

m/z = 15 een piekje ontbreekt.  

 3 Geef de redenering die leidt naar die conclusie.  

Bij de fragmentatie van het hele molecuul zijn er steeds twee deeltjes ontstaan waarvan de 

massa samen 102 u is: 29 u hoort bij 73 u, 45 u hoort bij 57 u en bij 87 u zou 15 u horen. 

 4 Geef twee redenen waarom een deeltje niet gemeten wordt in een massaspectrometer. 

Het deeltje heeft geen lading, de detector kan hele kleine (lichte) deeltjes niet meten, er is te wei-

nig van een bepaald deeltje ontstaan. 

 5 Geef de structuurformules van de twee ionen die horen bij de pieken bij m/z = 29 en m/z = 73. 

CH3 CH2

+

29 u   

C
+

CH3

H

O CH2 CH3

73 u  
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Massaspectra van isomeren 
 

  Hieronder staan de massa spectra van twee isomeren van een alkaan. Het ene alkaan is 

onvertakt, het andere bevat op plaats 2 van de hoofdketen twee methylgroep. 

   
  

 1 Leg uit wat de molecuulformule van beide alkanen is. 

De piek met de hoogste m/z-waarde is waarschijnlijk de piek van het molecuulion. De mole-

cuulionpiek komt voor bij m/z = 86 u. Een alkaan heeft de algemene formule CnH2n+2.  

12n + 2n + 2 = 14n + 2 = 86, dus n = 6. De molecuulformule voor beide alkanen is C6H14. 

  In beide spectra zie je pieken bij m/z = 29, 43, 57 en 71. 

 2 Geef een verklaring waarom deze pieken daar ontstaan. 

Deze zijn ontstaan door de fragmentionen: C2H5
+ (29 u), C3H7

+ (43 u), C4H9
+ (57 u) en  

C5H11
+ (71 u). 

  Er is een opvallend verschil tussen beide spectra . De piek met m/z = 57 is in het spectrum van 

stof B veel intenser dan in het spectrum van stof A. 

 3 Geef een verklaring voor dit verschil. 

Het ontstaan van een fragment met m/z = 57 duidt op een stabiel brokstuk. Vertakte fragmentio-

nen zijn stabieler dan niet vertakte.  

 4 Leg uit welk spectrum bij het onvertakte alkaan hoort. 

De kans op het ontstaan van C4H9
+- fragmentionen is bij hexaan wel aanwezig in tegenstelling tot 

2,3-dimethylhexaan. Dus hoort spectrum B naar alle waarschijnlijkheid bij hexaan  

 

Hexaan en hexenen 
 

  In een reageerbuis bevindt zich of hexaan of hex-1-een. Men wil met een reagens uitzoeken 

welke stof in de reageerbuis zit. 

 1 Welk reagens gebruikt men hiervoor en wat is dan de mogelijke waarneming?  

Broomwater. Het zal ontkleuren met hex-1-een 

 2 Wat voor type reactie treedt er op. 

Additiereactie. 

 3 Leg uit of met gebruikte reagens bij onderdeel 1 een onderscheid gemaakt kan worden tussen 

hex-1-een en hex-2-een. 

Nee, beide stoffen reageren op dezelfde wijze met broom. 

 4 Leg uit of je met behulp van massaspectrometrie een onderscheid kunt maken tussen hex-1-een 

en hex-2-een. 

Er zullen uit beide verbindingen verschillende brokstukken ontstaan, dus is onderscheid wel mo-

gelijk. 
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 5 Leg uit of met het gebruikte reagens bij onderdeel 1 een onderscheid gemaakt kan worden tus-

sen trans-hex-3-een en cis-hex-3-een. 

Nee, beide stoffen reageren op dezelfde wijze met broom. 

 6 Leg uit of je met behulp van massaspectrometrie een onderscheid kunt maken tussen trans-hex-

3-een en cis-hex-3-een. 

Nee, beide stoffen zullen brokstukken met dezelfde massa geven, dus is er geen onderscheid 

mogelijk. 

Ethoxyethaan en ethaanzuur   

 

  In een massaspectrum van een stof werden brokstukken gevonden met m/z = 15, 29 en 45. 

 1 Leg uit dat zowel ethoxyethaan als propaanzuur deze brokstukken kunnen geven. 

Hieronder staan de structuurformules van ethoxyethaanen propaanzuur. 

 

C

O

OH
CH2CH3 CH2 OCH3 CH2 CH3en

 
Een brokstuk met m/z = 15 ontstaat als CH3

+ wordt afgesplitst. Dit kan bij beide moleculen. 

Een brokstuk met m/z = 29 ontstaat als CH3‒CH2
+ wordt afgesplitst. Dit kan bij beide moleculen. 

Een brokstuk met m/z = 45 kan CH3‒CH2‒O+ zijn of HOOC+.Een brokstuk met m/z = 45 kan dus 

bij beide moleculen gevormd zijn. 

 2 Welke extra informatie is nodig om te bepalen van welke stof het massaspectrum is? 

Er zijn meer pieken te zien in de spectra. Daar moet de informatie vandaan komen. In het spec-

trum van propaanzuur zal bijvoorbeeld een piek bij m/z = 57 te zien zijn van het brokstuk dat ont-

staat na afsplitsen van de OH-groep. Deze piek zal niet aanwezig zijn in het spectrum van 

ethoxyethaan. 

 3 Welke pieken in een massaspectrum zeggen het meest over een stof: de pieken van brokstukken 

met een grote of juist met een kleine massa? 

Pieken met een kleine massa geven de meeste informatie over de structuur, want hierbij heb je 

het minder mogelijkheden. Bijvoorbeeld: m/z =15 betekent vrijwel altijd CH3
+. maar voor m/z = 43 

heb je een keuze uit CH3‒CO+ en CH2‒CH2‒CH3
+. 

Pieken met een grote massa geven globalere informatie over de stof. 

Massaspectra van propanal, propanon en prop-2-een-1-ol  
 

  De stoffen propanon, propanal en prop-2-een-1-ol 

hebben dezelfde molaire massa. Hun massaspec-

tra zijn echter verschillend. Hiernaast en hieronder 

staan de drie massaspectra weergegeven en aan-

geduid met a, b en c. 

a 
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 1 Leg uit welk massaspectrum bij welke stof hoort. 

 

CH3 C CH3

O

CH2 CH

O

CH3 CH CH2

OH

CH2  
 

Kenmerkende pieken voor b: 43 (= CH3CO+) en 15 (= CH3
+). dus propanon. 

Kenmerkende piek voor c: 29 (= C2H5
+ en CHO+), dus propanal. 

Blijft voor a over: prop-2-een-1-ol. Dit wordt bevestigd door  de piek van 57: het brokstuk dat 

overblijft als de H van de OH-groep is afgesplitst en bij 40; na afsplitsing van H2O (alcoholen split-

sen bij voorkeur H2O af).  

 2 Verklaar de aanwezigheid van de m/z = 59-piek in spectrum C. 

m/z = 59 wordt veroorzaakt door 13C-atomen 

  Met behulp van de verhouding tussen de molecuulionpiek [M]+ en [M+1]+ -pieken kan het aantal 

C-atomen in de stof worden bepaald. De exacte verhouding kan met behulp van Binas tabel 25 

worden bepaald. 

 3 De verhouding tussen de tussen de [M]+ en [M+1]+ -pieken in spectrum C is 1 : 0,033. Bepaal 

daarmee het aantal C-atomen in spectrum C. 

De isotoopsamenstelling van koolstof is 12C : 13C = 98,93 : 1,07 = 1 : 0,011. Dus als in het spec-

trum [M]+ : [M+1]+ = 1 : 0,033 moet de verbinding uit 0,33 / 0,011 = 3 C-at bestaan. 

Berekening isotoopverhouding 

 

  De piek bij massa M+2 in het spectrum van methanol is afkomstig van molecuulionen  

waarin het zuurstofisotoop 18O aanwezig is.  

 1 Bereken de isotoopsamenstelling van normale zuurstof. Gegeven is dat de relatieve intensi-

teit van CH3OH+ (molecuulionpiek) is 66 en van CH3
18OH+ (M+2) is 0,14. 

16O : 18O = 66 : 0,14 → 16O =
66

100%
66 0,14


+

= 99,8% en 18O =
0,14

100%
66 0,14


+

= 0,2% 

Broom (2008-1) 
 

  Het water van de Dode Zee bevat vele opgeloste zouten waaronder bromiden.  

Door dit water onder invloed van de zon gedeeltelijk te laten verdampen wordt de bromide-concen-

tratie groter en uiteindelijk hoog genoeg om broom te gaan produceren. Dit gebeurt door chloor toe 

te voegen aan de oplossing die is overgebleven, nadat een deel van het water is verdampt.   

c b 
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 1 Geef de vergelijking van de omzetting van bromide tot broom door reactie met chloor. 

Cl2 + 2 Br–  → 2 Cl– + Br2 

  Het gevormde broom bestaat uit de isotopen Br-79 en Br-81. Het wordt wel ‘natuurlijk’ broom ge-

noemd. Enkele gegevens van deze isotopen staan in onderstaande tabel 

   

 Br-79 Br-81 

Atoommassa 78,9 u 80,9 u 

Percentage voorkomen in de natuur 50,5 49,5 

   

  Het massaspectrum van natuurlijk broom is hieronder afgebeeld. 

   

  Natuurlijk broom dat op bovenstaande wijze is bereid, is altijd verontreinigd met wat waterstofbro-

mide. 

 2 Leg uit hoe uit het massaspectrum blijkt dat natuurlijk broom is verontreinigd met waterstofbromide. 

Er zijn twee kleine piekjes te zien bij m/z = 80 en m/z = 82. Deze worden veroorzaakt door  
79H Br  en 

81H Br . Daarmee is de aanwezigheid van HBr aangetoond. 

  In laboratoria bereidt men vaak kleine hoeveelheden broom door een oplossing van kaliumbromide 

te laten reageren met een aangezuurde oplossing van kaliumdichromaat (K2Cr2O7). Er treedt dan 

een redoxreactie op. 

 3 Leid de vergelijking van deze redoxreactie af met behulp van de vergelijkingen van de beide halfre-

acties. 

2 Br– → Br2 + 2 e–    (3×) 

Cr2O7
2– + 14 H+ + 6 e– → 2 Cr3+ + 7 H2O (1×) 

  Cr2O7
2– + 14 H+ + 6 Br– → 2 Cr3+ + 3 Br2 + 7 H2O 

  In een laboratorium wil men 50 mg K81Br bereiden. 81Br2 is broom waarvan de moleculen uitsluitend 

de isotoop Br-81 bevatten. Men gaat daarbij uit van K81Br kaliumbromide met uitsluitend de isotoop 

Br-81. 

 4 Bereken hoeveel mg K
81Br  minimaal nodig is om 50 mg 

81

2Br  te verkrijgen. 

50 mg 
81

2Br ≡ 50 mg : (2 x 80,9) mg/mmol = 0,309 mmol 
81

2Br  

1 mmol 
81

2Br  ≡ 2 mmol K
81Br   benodigd aantal mmol K

81Br  = 2 x 0,309 mmol = 0,618 mmol K
81Br  

0,618 mmol K
81Br  ≡ = 0,618 mmol x 120 mg/mmol = 74 mg K

81Br   

  De leverancier van het K
81Br  beweert dat van al het bromide dat in het kaliumbromide aanwezig is, 

minstens 99,0% Br-81 is en dus dat Br-79 voor 1,0% of minder aanwezig is. Om dit te controleren 

wordt met een zeer kleine hoeveelheid van het gevormde broom een massaspectrum opgenomen. 
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De hoogte van de piek bij m/z = 162 wordt vergeleken met de hoogte van de piek bij m/z = 160. De 

verhouding tussen deze piekhoogten blijkt 100,0 : 4,1 te zijn. De hoogte van de piek die bij m/z = 

158 ligt, is zo gering dat hij door de massaspectrometer niet meer wordt gemeten. 

Bij massaspectrometrie is de piekhoogte recht evenredig met de hoeveelheid van het betreffende 

deeltje. 

 5 Ga na of de bewering van de leverancier klopt dat het gehalte Br-81 in het geleverde kaliumbromide 

minstens 99,0% is. 

m/z 162 : m/z 160 = 100,0 : 4,1, dus 

aantal mol 
81

2Br  : aantal mol 
81 79Br Br  = 100,0 : 4,1 

In 100,0 mol 
81

2Br  zijn 200,0 mol 
81Br -atomen aanwezig. 

In 4,1 mol 
81 79Br Br  zijn 4,1 mol 

79Br -atomen en 4,1 mol 
81Br -atomen aanwezig. 

Het percentage 
81Br  = (200,0 + 4,1) : (200,0 + 4,1 +4,1) x 100% = 98% 

De bewering van de leverancier (minstens 99,0% 
81Br ) is dus onjuist 

  of 

  Totaal 81Br = 200 81Br + 4,1 81Br afkomstig uit 79Br81Br = 204,1 81Br  

Ook aanwezig 4,1 79Br %79Br =  
79

81

4,1 Br
100%

204,1 Br
 = 2,0 % 

De zuiverheid  is dus 100 ‒ 2,0 = 98% 

MTBE in benzine (2006-1)
 

  In autobenzine zijn zo’n 200 verschillende stoffen aanwezig, waaronder tolueen en een stof die 

met MTBE wordt aangeduid. De structuurformule van MTBE is:  

CH3

C CH3CH3

O

CH3

MTBE  

  MTBE wordt aan benzine toegevoegd omdat deze stof zorgt voor een betere verbranding van 

de benzine in automotoren. 

In onderstaande figuur zie je het massaspectrum van MTBE. 

 

 

 1 Geef de systematische naam van MTBE 

2-methoxy-2-methylpropaan 
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 1 Geef de structuurformule van een ionsoort die de piek bij m/z = 73 kan veroorzaken. 

CH3 C

CH3

CH3

O
+

  

CH3 C
+

CH3

O

CH3  

  Een methode die wordt toegepast om het MTBE-gehalte van benzine te bepalen maakt gebruik 

van gaschromatografie gevolgd door massaspectrometrie. Er wordt een ijkreeks van vijf oplos-

singen van benzine in een oplosmiddel gemaakt. Aan vier van de vijf oplossingen is een nauw-

keurig afgemeten extra hoeveelheid MTBE toegevoegd. 

  Elke oplossing wordt in een gaschromatograaf gescheiden. Van de MTBE-fractie en de tolueen-

fractie uit een oplossing worden de massaspectra opgenomen en met elkaar vergeleken. 

  De piekhoogte van de hoogste piek in het massaspectrum van MTBE (die bij m/z = 73) wordt 

gedeeld door de piekhoogte van de hoogste piek in het massaspectrum van tolueen (die bij 

m/z = 91). Dit wordt voor alle vijf de oplossingen gedaan. De uitkomsten van deze berekeningen 

staan in onderstaande tabel.   

 

oplossing mL 

benzine 

extra mL 

MTBE 

mL 

oplosmiddel 

hoogte piek m/z = 73 van MTBE 

hoogte piek m/z = 91 van tolueen 

1 15 0 5 1,1 

2 15 1 4 1,8 

3 15 2 3 2,5 

4 15 3 2 3,0 

5 15 4 1 3,7 

 

De gegevens uit deze tabel zijn verwerkt in onderstaand diagram. 

 

 
 

  Op de verticale as van dit diagram zijn de verhoudingen tussen de genoemde piekhoogten 

uitgezet, op de horizontale as de hoeveelheid extra toegevoegde MTBE. Met behulp van het 

diagram Kan de hoeveelheid MTBE in de onderzochte benzine worden bepaald. 

 3 Bereken met behulp van het diagram het volumepercentage MTBE in de onderzochte benzine. 

De helling van de lijn kun je met behulp van twee punten die op de getrokken lijn liggen bepalen: 

bijvoorbeeld 
3,7 1,10 2,6 piekhoogteverhouding

4,0 0 4,0 mL

−
=

−
, m.a.w. een piekhoogteverhouding van 2,6 ≡ 

4,0 mL MTBE, dus de verhouding 1,1 ≡ 1,69 mL MTBE 

volume% MTBE in benzine = 
1,69 mL

100%
15 mL

 = 11% 
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MTBE in grond- en oppervlaktewater (2011-2)
 

  De structuurformule van MTBE kan als volgt worden weergegeven: 

  

C

C

C

OC
C

H

H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

 

  De afkorting MTBE staat voor Methyl Tertiaire Butyl Ether. Uit de structuurformule is af te leiden 

hoe deze naam tot stand is gekomen. 

3p 1 Neem de structuurformule over en omcirkel voor elk van de vier onderdelen in de naam het des-

betreffende structuurelement in de structuurformule. Geef per onderdeel aan op welk deel van de 

naam van MTBE het omcirkelde deel betrekking heeft. 

  

C

C

C

OC

C

H

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H H

butyl

tertiair 
C-atoom

ether

 

  Door verkeersongelukken, lekkende opslagtanks en lekkende leidingen kan benzine in de grond 

terechtkomen. Omdat de oplosbaarheid van MTBE in water redelijk groot is, kan de stof zich ver-

spreiden over het grondwater en het oppervlaktewater. Dat MTBE oplosbaar is in water moet 

worden toegeschreven aan de vorming van waterstofbruggen tussen MTBE moleculen en water-

moleculen. 

2p 2 Neem de structuurformule over en geef weer hoe twee watermoleculen aan een MTBE-molecuul 

zijn gebonden door middel van waterstofbruggen. 

Teken daarbij: 

‒ de watermoleculen in structuurformule; 

‒ de waterstofbruggen met stippellijntjes (- - - -). 

  

OHH

O H

H

C

C

C

OC

CH

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

 

  MTBE is een schadelijke stof. In grond- en oppervlaktewater mag dus niet te veel MTBE voorko-

men. Het gehalte aan MTBE wordt daarom regelmatig gemeten. Eén van de meetmethoden voor 

de bepaling van het MTBE-gehalte maakt gebruik van gaschromatografie, gevolgd door massa-

spectrometrie.  

Tijdens zo’n bepaling wordt MTBE-d3 gebruikt. In een molecuul MTBE-d3 zijn drie van de twaalf 

waterstofatomen atomen H-2, zogenoemde deuteriumatomen.  
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Deze atoomsoort (isotoop) wordt meestal weergegeven met het symbool D. 

De structuurformule van MTBE-d3 kan als volgt worden weergegeven: 

  

C

C

C

OC
C

D

D

D
H

H

H

H

H

H

H

H

H

 

  Hieronder staan de massaspectra van MTBE en van MTBE-d3 gedeeltelijk afgebeeld.

 

 

  Bij een MTBE-bepaling zijn de pieken met m/z waarden 73 (in het MTBE-spectrum) en 76 (in het 

MTBE-d3 spectrum) van belang. Door gegevens uit beide spectra te combineren, kan worden na-

gegaan welk fragmention van MTBE de piek met m/z waarde 73 veroorzaakt. 

2p 3 Leg aan de hand van de massaspectra uit welk fragmention de piek met m/z waarde 73 in het 

MTBE-spectrum veroorzaakt. Geef ook de structuurformule van dit fragmention. 

Het moet een fragment zijn met formule C4H9O+. Er is dus een CH3 groep afgesplitst. Dat kan niet 

de CH3 groep zijn die aan het O atoom is gebonden, want dan zou in het spectrum van MTBE-d3 

ook een piek moeten voorkomen met m/z waarde 73. Dus het fragmention dat de piek bij  

m/z = 73 veroorzaakt in het spectrum van MTBE heeft de volgende structuurformule: 

  

C

C
+

C

O

CH

H

H

H

H

H

H

H
H

 

  Bij een MTBE-bepaling met behulp van MTBE-d3 wordt vooraf een ijkoplossing gemaakt waarin 

MTBE en MTBE-d3 aanwezig zijn in de molverhouding 1,00 : 1,00. Uit 100,0 mL van deze ijkop-

lossing worden de opgeloste koolstofverbindingen geïsoleerd en in een gaschromatograaf ge-

scheiden. MTBE en MTBE-d3 hebben dezelfde retentietijd en komen als één fractie uit de gas-

chromatograaf. In het massaspectrum van deze fractie komt dus een piek voor met m/z waarde 

73, van MTBE, en een piek met m/z waarde 76, van MTBE-d3. De piekhoogtes in het massa-

spectrum verhouden zich als volgt: 
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intensiteit van de piek met  =73 1000

intensiteit van de piek met  =76 992
=

m / z

m / z
 

  Bij een benzinestation dat vermoedelijk de grond heeft vervuild, wordt een monster van het 

grondwater genomen om het gehalte aan MTBE te bepalen.  

Aan 100,0 mL van dit monster wordt 10 μL toegevoegd van een oplossing van MTBE-d3 die 1,00 

mg MTBE-d3 per liter bevat. Van de ontstane oplossing worden de vluchtige oplosbare stoffen 

geïsoleerd en in de gaschromatograaf gescheiden op exact dezelfde manier als met de ijkoplos-

sing is gebeurd. De meting met de massaspectrometer levert een massaspectrum op met pieken 

die zich als volgt verhouden: 

  
intensiteit van de piek met  =73 1000

intensiteit van de piek met  =76 35,0
=

m / z

m / z
 

5p 4 Bereken het gehalte aan MTBE in het grondwater bij het benzinestation in g L–1. 

1,00 mg MBTE-3d/L ≡ 1,00 mg : 91,16 mg/mmol = 1,097·10‒2 mmol/L = 1,097·10‒2 x 10‒5 

mmol/10 μL = 1,097·10‒7 mmol 

Als er 1,00 mmol MTBE-3d en 1,00 mmol MTBE/100,0 mL aanwezig is, is de piekhoogte van 

MTBE-3d 992. Bij een piekhoogte van 35 is 1,097·10‒7 mmol MTBE-3d/100,0 mL aanwezig. 

De hoeveelheid MTBE in het grondwater is dan: (992 : 35,0) x 1,097·10‒7 mmol = 3,11·10‒6 

mmol/100,0 mL 

3,11·10‒6 mmol MTBE/100,0 mL ≡ 3,11·10‒6 mmol x 88,15 x 10‒3 g/mmol x 10 = 2,7·10‒6 g/L  

  Het laboratorium dat de MTBE-bepalingen uitvoert, krijgt telkens opdracht een serie van 50 

grondwatermonsters te onderzoeken. Om er zeker van te zijn dat de bepalingen eerlijk en be-

trouwbaar worden uitgevoerd, heeft de opdrachtgever 5 controlemonsters gemaakt en in die serie 

van 50 monsters opgenomen. Er worden dus 45 echte grondwatermonsters geanalyseerd. Op 

het laboratorium weten ze niet wat de echte grondwatermonsters zijn en wat de controlemonsters 

zijn. Een controlemonster kan op verschillende manieren worden aangeboden: 

  1 een grondwatermonster wordt twee keer aangeboden; de uitkomsten voor die twee mon-

sters moeten binnen de nauwkeurigheid van de metingen hetzelfde zijn; 

  2 er wordt een monster drinkwater aangeboden; het gehalte MTBE hierin moet dus zeer laag 

zijn; 

  3 er wordt een monster met een bekend gehalte aan MTBE aangeboden; de uitkomst van de 

bepaling voor dit monster moet dus binnen de nauwkeurigheid van de metingen dat gehalte 

opleveren. 

  De opdrachtgever kan nog op andere manieren controlemonsters maken. 

2p 5 Beschrijf nog een manier waarop de opdrachtgever een controlemonster kan hebben gemaakt. 

De door jou genoemde manier mag niet neerkomen op één van de hierboven genoemde metho-

den. Geef aan wat je verwacht voor de uitkomst van de MTBE-bepaling. 

De opdrachtgever kan één van de grondwatermonsters met een factor 2 verdunnen. Dan moet 

het MTBE gehalte van dat verdunde grondwatermonster(binnen de nauwkeurigheid van de me-

tingen) de helft zijn van het MTBE gehalte van het oorspronkelijke(grondwatermonster). 

Leven buiten de Melkweg? (2015-2-pilot)
 

  In de zoektocht naar het ontstaan van leven hebben astronomen voor het eerst een koolhydraat 

ontdekt in een gebied van het heelal waar sterren en mogelijk ook planeten ontstaan. 

Het gaat om hydroxyethanal dat kan reageren tot een groter koolhydraat: ribose, een belangrijke 

bouwsteen voor RNA. 

  Onderzoekers uit de VS hebben onderzocht dat de reacties waarin hydroxyethanal uiteindelijk leidt 

tot de vorming van ribose, mogelijk zijn in de aanwezigheid van boorverbindingen die in ruimtestof 

zouden kunnen voorkomen. Ze brachten hydroxyethanal en een reactieproduct samen met een 
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boorverbinding. Van het mengsel dat ontstond maakten zij een massaspectrum, waarbij de appara-

tuur zodanig was ingesteld dat uitsluitend negatieve ionen werden gemeten. Dit massaspectrum is 

hieronder weergegeven. 

 

 
De onderzoekers leidden uit het massaspectrum af dat er een pentose-boor verbinding was ont-

staan .Zij vonden namelijk pieken die zij toekenden aan het naast het spectrum weergegeven nega-

tieve ion B(C5H8O5)2
–: de molecuulionpieken met m/z = 306 en m/z = 307.  

Ook de relatieve intensiteit van deze pieken is in overeenstemming met dit ion. 

 1 Leg uit dat aanwezigheid van de pieken met m/z = 306 en m/z = 307 én de relatieve intensiteit van 

deze pieken in overeenstemming zijn met het weergegeven ion. Maak hierbij gebruik van Binas-ta-

bel 25 en houd voor C, H en O alleen rekening met de meest voorkomende isotopen. 

Van boor bestaan B-10 en B-11. De m/z-waarden voor de molecuulionpieken bedragen respectieve-

lijk 2 × (5 × 12 + 8 + 5 × 16) + 10 = 306 en 2 × (5 × 12 + 8 + 5 × 16) + 11 = 307.  

De verhouding tussen de relatieve intensiteit van de pieken is ongeveer 1 : 4. Dit komt overeen met 

de in Binas-tabel 25 vermelde percentages (19,8 en 80,2%). 

Ketonisatie (2012-1-pilot)
 

  Hexaanzuur is nog niet geschikt voor gebruik als dieselbrandstof. Het is mogelijk om door middel 

van een ketonisatie-reactie hexaanzuur om te zetten tot een stof die wel geschikt is om als die-

selbrandstof te gebruiken. Ketonisatie is een reactie van carbonzuren en kan als volgt worden 

weergegeven:  

  2 mol carbonzuur → 1 mol keton + 1 mol water + 1 mol koolstofdioxide 

  Bij de ketonisatie van ethaanzuur ontstaat propanon. Bij de ketonisatie van propaanzuur ontstaat 

3-pentanon. In een andere publicatie is de ketonisatie beschreven van hexaanzuur. 

 1 Geef de reactievergelijking in structuurformules van de ketonisatie van hexaanzuur. 
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  De onderzoekers wilden uitzoeken of ketonisatie ook verloopt als hexaanzuur verontreinigd is 

met bijvoorbeeld een alcohol. Als dat lukt, hoeft hexaanzuur niet eerst gezuiverd te worden en 

kan het reactiemengsel afkomstig van de bioreactor na afscheiding van water en de daarin opge-

loste stoffen direct gebruikt worden voor ketonisatie. 

Men ging bij het onderzoek uit van een mengsel van hexaanzuur en 1-pentanol. 

Het blijkt dat er twee reacties tegelijk verlopen: 

1 de vorming van de ester van hexaanzuur en 1-pentanol, dit is een evenwicht (reactie 1); 

2 de ketonisatie van hexaanzuur, dit is een aflopende reactie (reactie 2). 

  Van het reactiemengsel wordt een monster genomen en gescheiden met chromatografie. Van 

één van de stoffen uit het reactiemengsel is een massaspectrum opgenomen. Dit massaspec-

trum is in figuur 1 weergegeven. 

   

  De onderzoekers concludeerden onder andere op basis van dit massaspectrum dat het keton ge-

vormd was. Zij baseerden deze uitspraak vooral op de pieken bij m/z = 71 en m/z = 99. 

  Leg uit bij welke fragmentionen afkomstig van het keton de pieken bij m/z = 71 en m/z = 99 ho-

ren. 

De piek bij m/z = 71 is afkomstig van C5H11
+. De piek bij m/z = 99 is afkomstig van C5H11‒CO+. 

  In figuur 2 zijn de energiediagrammen weergegeven van de beide reacties. 
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  figuur 2 

   

  Of de ester of het keton ontstaat, blijkt sterk af te hangen van de temperatuur. 

Als het reactiemengsel langere tijd op hogere temperaturen wordt gehouden, wordt uitsluitend het 

keton aangetroffen. 

 2 Leg onder andere met behulp van de energiediagrammen uit waarom alleen het keton wordt aan-

getroffen als het reactiemengsel langere tijd op hogere temperaturen wordt gehouden en waarom 

de ester niet wordt aangetroffen. 

De vorming van het keton heeft een hoge activeringsenergie. Hierdoor verloopt de vorming van 

het keton pas bij hogere temperaturen. (De vorming van de ester is een evenwicht. Bij hogere 

temperaturen ligt dit evenwicht rechts.) Doordat het keton (in een aflopende reactie) wordt ge-

vormd uit één van de beginstoffen van het evenwicht, zal het evenwicht aflopen naar links / de 

kant van de beginstoffen. Hierdoor zal na afloop van de reactie bij hogere temperaturen alleen 

het keton worden aangetroffen en geen ester. 

Vlamvertragers in zeezoogdieren (2015-1)
 

  1,2,5,6,9,10-hexabroomcyclododecaan, verder in de opgave HBCD genoemd, is een veelgebruikte 

vlamvertrager. Van HBCD bestaan veel verschillende stereo-isomeren. Een mengsel van drie van 

deze stereo-isomeren, alfa-, beta- en gamma-HBCD genoemd, wordt toegepast als vlamvertrager. 

Een schematische weergave van de structuurformule van HBCD is hieronder weergegeven. 

 

  Bij de synthese van HBCD vindt een reactie plaats tussen een onverzadigde cyclische koolwater-

stofverbinding X en broom in de molverhouding 1:3. 

 1 Geef de schematische structuurformule van verbinding X. Gebruik een vergelijkbare weergave als 

hiervoor is weergegeven.  

 

  Recent is aangetoond dat het HBCD een schadelijk effect heeft op het immuunsysteem en de voort-

planting van zeezoogdieren. Als HBCD in oppervlaktewater terechtkomt, wordt de stof opgenomen 

door organismen zoals vissen en door visetende zoogdieren. 

Zeer verrassend blijkt dat de HBCD-samenstelling in het vetweefsel van zeezoogdieren afwijkt van 

de samenstelling die door de industrie gebruikt wordt. Voor het relatief veel grotere aandeel van alfa-
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HBCD in zeezoogdieren in vergelijking met het aandeel alfa-HBCD in het oppervlaktewater kunnen 

verschillende hypotheses worden opgesteld. Hieronder staan twee van deze hypotheses. 

  1  Het gamma-HBCD wordt in de lever van de zeezoogdieren via een isomerisatiereactie omgezet 

in alfa-HBCD. 

  2 Alfa-HBCD kan niet door de lever van de zeezoogdieren worden afgebroken en gamma-HBCD 

wel. 

  In een experiment werden geïsoleerde levercellen van proefdieren blootgesteld aan een oplossing 

van alfa-, bèta- en gamma-HBCD. Vervolgens werd op vier tijdstippen een monster genomen van 

het mengsel van de cellen en HBCD. Na het openbreken van de cellen werd met chromatografie be-

paald wat de samenstelling van het mengsel van HBCD-isomeren is. Omdat de monsters vele stof-

fen bevatten, is door de onderzoekers voorafgaand aan het experiment een bepaling uitgevoerd met 

behulp van chromatografie. Uit de resultaten hiervan konden zij afleiden welke piek in de chromato-

grammen van de monsters overeenkomt met alfa-, bèta- of gamma-HBCD. 

 2 Leg uit welk experiment met behulp van chromatografie de onderzoekers hebben uitgevoerd. Geef 

aan welk resultaat / welke resultaten ze hebben gebruikt om vast te stellen welke piek afkomstig is 

van alfa-, bèta- of gamma-HBCD in de chromatogrammen van de monsters. 

De onderzoekers maken afzonderlijke chromatogrammen van zuiver alfa-, bèta- en gamma-HBCD 

en bepalen de plaats van de pieken / de retentietijd van alfa-, bèta- en gamma-HBCD. De pieken 

van alfa-, bèta- of gamma-HBCD bevinden zich op dezelfde plaats / hebben dezelfde retentietijd als 

pieken in van het monster. 

  De chromatogrammen van de vier monsters uit het experiment staan hieronder in één figuur weer-

gegeven. Op de y-as staat de respons van de detector. Dit is hier een maat voor de hoeveelheid van 

de betreffende stof. 

 

 3 Leg voor beide hypotheses uit of de hypothese in overeenstemming is met de resultaten van deze 

experimenten. 

Hypothese 1 is niet in overeenstemming met de resultaten van het experiment. De respons van 

gamma-HBCD neemt wel af, maar hierbij neemt de respons van alfa-HBCD niet toe. (Als het 

gamma-HBCD in alfa-HBCD omgezet zou worden, zou de concentratie met alfa-HBCD toenemen 

als de concentratie gamma-HBCD afneemt.) 

Hypothese 2 is wel in overeenstemming met de resultaten van het experiment. De respons van alfa-

HBCD blijft constant en de respons van gamma-HBCD neemt af. (Dit kan worden veroorzaakt door-

dat gamma-HBCD wel wordt afgebroken door de lever en alfa-HBCD niet.) 

  Na afloop van het experiment is uit de levercellen een stof M geïsoleerd. Stof M is door de levercel-

len gevormd uit HBCD. Het massaspectrum van de stof M is hieronder weergegeven. Met de ge-

bruikte techniek worden uitsluitend negatieve fragmentionen gevormd.  

Boven een aantal pieken staat genoteerd aan welk fragmention de piek wordt toegeschreven. Hierbij 

staat bijvoorbeeld [M-H]– voor het negatief geladen fragmention waarbij aan het molecuul van de ge-

isoleerde stof M één H atoom ontbreekt.  

Om kleine pieken zichtbaar te maken, is het spectrum sterk uitvergroot. Hierdoor ontbreekt de 

schaalverdeling op de y-as en zijn er geen verschillen in hoogte te zien bij de hogere pieken. Waar 
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bundels van pieken voorkomen is de m/z-waarde van de middelste piek aangegeven. 

 
Rond m/z = 160 worden drie pieken waargenomen. Deze pieken verschillen in hoogte. De pieken 

zijn afkomstig van ionen Br2
–. 

 4 Leg uit dat rond m/z = 160 drie pieken aanwezig zijn, afkomstig van ionen Br2
– en leg uit welke van 

de drie pieken de hoogste is. Gebruik Binas-tabel 25. 

Br heeft twee isotopen A en B (79Br en 81Br die in ongeveer gelijke hoeveelheden voorkomen). Er 

zijn drie pieken omdat Br2
– kan voorkomen als AA-AB-BB. De middelste piek zal de hoogste zijn, 

omdat deze ook als BA gevormd kan zijn (immers het eꟷ kan in 79Br ꟷ 81Br zich bij 79Br, maar ook bij 
81Br bevonden, terwijl bij 79Br ꟷ 79Br en 81Br ꟷ 81Br er maar één mogelijkheid is.) 

  Op basis van het bovenstaande massaspectrum en de massa van een molecuul HBCD (C12H18Br6) 

is na te gaan wat de molecuulformule is van de stof M. Van dit reactieproduct is ook bepaald dat de 

ringstructuur van HBCD behouden is en dat deze stof iets beter oplost in water dan HBCD. 

 5 Leg uit mede met behulp van het bovenstaande spectrum uit wat de molecuulformule is van de stof 

waarin HBCD is omgezet. 

De molecuulmassa van HBCD bedraagt 642 u. De massa van [M–H]– bedraagt 657 u, dus de mole-

cuulmassa van M bedraagt 658 u. De massa is dus met 16 u toegenomen, dit betekent dat een O 

atoom is opgenomen. De molecuulformule van het reactieproduct is dus C12H18Br6O 

 6 Geef aan welke karakteristieke groep mogelijk gevormd is in stof M. Licht je antwoord toe. 

De stof lost iets beter op in water (dan HBCD). Dit wijst erop dat in het molecuul een waterstofbrug-

vormende groep aanwezig is. In het molecuul is één O atoom aanwezig, dus er kan een OH groep 

gevormd zijn. 

 

Broom
 

  Broom, Br2, wordt geïnjecteerd in een massaspectrometer. 

 1 Geef het ontstaan van de molecuulionen in een reactievergelijking weer. 

Br2 + e‒  Br2
+· + 2 e‒ 

 2 Van welke deeltjes verwacht je pieken in het massaspectrum tegen te komen? Gebruik 

Binas tabel 25. 
158Br2

+, 162Br2
+, 79Br81Br+, 81Br79Br+,79Br+, en 81Br+ 

 3 Wat kun je zeggen over de verhouding waarin de deeltjes voorkomen?  

Licht je antwoord toe. 

De verhouding waarin de twee isotopen in de natuur voorkomen is ongeveer gelijk. De pieken 

van 79Br+, en 81Br+ zullen ongeveer even groot zijn, evenals de pieken van 79Br81Br+, 81Br79Br+, 

maar de piek bij 160 zal het grootst zijn, omdat er twee mogelijke brokstukken met m/z =180 mo-

gelijk zijn, namelijk 79Br81Br+ en 81Br79Br+. 
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Bepaling van het gehalte ammoniumsulfaat 
 

  Om te bepalen hoe groot het percentage ammoniumsulfaat in een gegeven monster is, wordt de vol-

gende proef uitgevoerd: 0,3699 g monster wordt afgewogen, opgelost en overgebracht in een maat-

kolf van 100,00 mL. Hieruit wordt 25,00 mL gepipetteerd in een erlenmeyer van 250 mL. Hieraan is 

25,00 mL 0,0944 M natronloog toegevoegd. Als de reactie volledig is verlopen, wordt de overgeble-

ven oplossing eerst 10 minuten gekookt en daarna getitreerd met 11,66 mL 0,1012 M zoutzuur. Me-

thyloranje is als indicator gebruikt. 

 1 Geef de vergelijking van het oplossen van ammoniumsulfaat gevolgd door de reactie met natron-

loog. 

(NH4)2SO4(s)  2 NH4
+(aq) + SO4

2‒(aq) 

  NH4
+(aq) + OH‒(aq)  NH3(g) + H2O(l)  

 2 Leg uit waarom de oplossing eerst gekookt moet worden voordat de titratie uitgevoerd kan worden. 

De oplossing bevat NH3. 

Dit reageert ook met zoutzuur.  

Als je het NH3 niet verwijdert, moet je te veel zoutzuur toevoegen. 

 3 Geef de vergelijking van de reactie die tijdens de titratie verloopt. 

H3O+(aq) +OH−(aq)  2 H2O (l) 

 4 Welke kleuromslag zul je waarnemen als het eindpunt van de titratie is bereikt? 

De kleur zal omslaan van oranjegeel naar rood 

 5 Bereken het massa-% ammoniumsulfaat in het monster. Geef je antwoord in het juiste aantal signifi-

cante cijfers. 

  Er is 25,00 mL x 0,0944 mmol/ml = 2,360 mmol OH‒ toegevoegd 

  getitreerd 11,66 mL x 0,1012 mmol/ml = 1,180 mmol H3O+ ≡ 1,180 mmol OH‒ 

  Er heeft 2,360 – 1,180 = 1,180 mmol OH‒ gereageerd met NH4
+ 

  1,180 mmol NH4
+ ≡ 1,180 / 2 = 0,5900 mmol (NH4)SO4  

  0,5900 mmol x 132,14 mg/mmol = 77,96 mg (NH4)SO4 

in 25,00 mL afkomstig uit een maatkolf van 100,00 mL.  

Er is dus 4 x verdund. In het monster aanwezig 4 x 77,96 = 311,8 mg  

  massa% = (311,8 / 369,9) x 100% = 84,3 % (NH4)SO4 

  Als je fenolftaleïen gebruikt in plaats van methyloranje krijg je aan andere uitkomst. 

3p 6 Leg uit of je uitkomst nu hoger of lager is dan je antwoord bij 5. 

Fenolftaleïen slaat bij een hogere pH om dan methyloranje  

Je verbruikt minder zuur   

Er reageert ook minder loog (dan 1,189 mmol), dus je uitkomst is te hoog  

2p 7 Leg uit of er nu sprake is van een toevallige fout of een systematisch fout. 

  Hier is sprake van een ander meetsysteem,  

er is dus sprake van een systematische fout  

H2S in afvalwater 
 

  Oplossingen van jood worden gemaakt door het jood te mengen met een kaliumjodide-oplossing. 

Een dergelijke oplossing wordt een joodkaliumjodide-oplossing genoemd.  

In een laboratorium wordt een joodkaliumjodide-oplossing gebruikt om het gehalte aan waterstof-

sulfide (H2S) in verschillende soorten afvalwater te bepalen. 

Deze bepaling gaat als volgt: 

Men voegt eerst in overmaat een bepaalde hoeveelheid jood toe. Alle H2S wordt dan omgezet: 

  H2S + I2 → 2 H+ + 2 I– + S 



Oefenopgaven H13- Analysetechnieken NOVA MAX met uitwerkingen
  26 

 1 Geef de beide halfreacties 

I2 + 2 e‒  2 I 

H2S(g) → S(s) + 2 H+ + 2 e–  

  Het overgebleven jood (dat niet heeft gereageerd met de H2S) wordt bepaald door middel van 

een titratie met een natriumthiosulfaat(Na2S2O3)-oplossing. 

 2 Geef de halfreacties en de totaalreactie van de reactie tussen jood en natriumthiosulfaat. 

I2 + 2 e–   → 2 I–  

2 S2O3
2–   → S4O6

2– + 2 e–  

---------------------------------------------------------- + 

I2(aq) + 2 S2O3
2–(aq) → 2 I–(aq) + S4O6

2–(aq) 

  Een analiste voert deze bepaling uit om het H2S-gehalte in een bepaald soort afvalwater te me-

ten. Zij pipetteert 25,00 mL van het water in een erlenmeyer. Hieraan voegt zij 1,000 mmol I2 toe. 

Na even te hebben gewacht voegt zij als indicator wat zetmeel toe en start daarna de titratie. Bij 

de titratie van het overgebleven jood is 16,13 mL 0,100 M natriumthiosulfaatoplossing nodig. 

 3 Leg met behulp van Binas tabel 65B uit dat je zetmeel als indicator kunt gebruiken bij deze titra-

tie. 

Zetmeel geeft met jood een donkergekleurd complex (donkerblauw), terwijl een zetmeeloplossing 

zelf een witte suspensie is. 

 4 Leg uit wat de kleur zal zijn van de oplossing na het equivalentiepunt. 

Omdat alle andere opgeloste ionen kleurloos zijn en zetmeel wit zal de oplossing na het equiva-

lentiepunt als alle jood gereageerd heeft kleurloos zijn. 

 5 Bereken het aantal mmol jood dat nog over was en daaruit het aantal mmol jood dat bij de reactie 

met H2S is verbruikt. 

Bij de titratie gebruikt: 16,13 mL 0,100 M natriumthiosulfaatoplossing. Dit bevat 16,13 mL × 0,100 

mol L–1 = 1,613 mmol S2O3
2–.  

Molverhouding S2O3
2– : I2 = 2 : 1, er was nog 1,613/2 = 0,807 mmol I2 over. Door H2S verbruikt 

1,000 − 0,807 = 0,193 mmol I2. 

 6 Bereken het aantal mg H2S in 1,00 liter van het onderzochte water. 

In 25,00 mL afvalwater zit dan 0,193 mmol H2S , per liter 40 × 0,193 mmol = 7,72 mmol H2S.  

Het onderzochte water bevat 7,72 mmol × 34,081 g mol–1 = 263 mg H2S per liter 

Invar 
 

  Invar is een legering met een extreem lage uitzettingscoëfficiënt, bestaande uit nikkel, ijzer en 

eventueel kleine hoeveelheden van andere elementen. 

Twee leerlingen doen tijdens een praktische opdracht onderzoek naar de samenstelling van deze 

legering. 

In de eerste stap verpulveren ze een monster van 4,00 gram invar en brengen dit in een over-

maat zwavelzuuroplossing. De metalen reageren met de zwavelzuuroplossing en na enige tijd is 

het poeder geheel verdwenen.  

 1 Geef voor de reactie van het metaal ijzer met de zwavelzuuroplossing de halfreacties en de to-

taalreactie.  

Fe(s) → Fe2+ + 2 e– 

2 H+ + 2 e– → H2(g) 

----------------------------------------------- + 

Fe(s) + 2 H+(aq) → Fe2+(aq) + H2(g) 

  Een van de leerlingen oppert het volgende idee: “misschien bevat invar ook een klein beetje ko-

per” 

 2 Leg uit dat uit waarnemingen van de bovenstaande proef geconcludeerd kan worden dat dat niet 

het geval kan zijn. 
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Het invarpoeder is geheel verdwenen in de zwavelzuuroplossing, als het wat Cu(s) bevat zou er 

nog wat poeder aanwezig zijn, want Cu(s) reageert niet met H+ (zie Binas tabel 48). 

  In de tweede stap van het onderzoek gaan zij met behulp van een titratie de samenstelling van 

invar bepalen. Ze brengen de inhoud van het bekerglas met de oplossing die is ontstaan na stap 

1 kwantitatief over in een maatkolf van 250,0 mL. Met gedestilleerd water vullen ze de maatkolf 

aan tot 250,0 mL. Van deze oplossing pipetteren ze 10,00 mL in een titratie-erlenmeyer en ze 

voegen 20 mL 2,0 M zwavelzuuroplossing toe. Uit een buret druppelen ze 0,0200 M kaliumper-

manganaatoplossing toe tot het eindpunt is bereikt. Er blijkt 18,62 mL van de kaliumpermanga-

naatoplossing nodig te zijn. 

  De oplossing die na stap 1 is ontstaan bevat onder andere Fe2+ - en Ni2+ -ionen. Hiervan reage-

ren alleen de Fe2+ -ionen met het permanganaation. 

 3 Leg uit met behulp van tabel 48 dat Fe2+ wel en Ni2+ niet reageert met het permanganaation. 

Fe2+ kan nog als reductor reageren en dan Fe3+ worden. Ni2+ is alleen oxidator en kan dus niet 

met permanganaat reageren. 

 4 Geef de halfreacties en de totaalreactie van de titratiereactie. 

4 Fe2+ → Fe3+ + e–      (×5) 

MnO4
– + 8 H+ + 5 e– → Mn2+ + 4 H2O(l) 

--------------------------------------------------------------------------------------------  + 

5 Fe2+ (aq) + MnO4
–(aq) + 8 H+(aq) → 5 Fe3+ (aq) + Mn2+ (aq) + 4 H2O(l) 

 5 Welke kleuromslag zullen de leerlingen zien bij het eindpunt van de titratie? 

Noteer dit als volgt: 

voor het eindpunt is de oplossing: ……….. 

na het eindpunt is de oplossing: ………. 

Eerst wordt het paarse MnO4
– -ion tijdens de titratie steeds ontkleurd: 

voor het eindpunt is de oplossing: kleurloos; 

na het eindpunt is de oplossing: lichtroze. 

 6 Bereken hoeveel gram Fe aanwezig was in het monster van 4,00 gram invar. 

Nodig 18,62 mL 0,0200 M KMnO4-oplossing.  

Dit bevat 18,62 mL × 0,0200 mol/L = 0,3724 mmol MnO4
–.  

Molverhouding MnO4
– : Fe2+ = 1 : 5, aanwezig dus 5 × 0,3724 mmol = 1,862 mmol Fe2+ in 10,00 

mL oplossing.  

In 250,00 mL zit dus 25 × 1,862 mmol = 46,55 mmol Fe2+ .  

46,55 mmol Fe2+ ≙ 46,55 mmol × 55,85 g/mol = 2,60 g Fe. 

 7 Bereken de samenstelling in massaprocenten van het invar-monster. Ga ervan uit dat invar uit-

sluitend uit ijzer en nikkel bestaat. 

Samenstelling van het invar is: 

100% = (2,60/4,00) x 100% = 65 massa-% Fe en 35 massa-% Ni 

Bepaling van vitamine C
 

  Vitamine C heeft de molecuulformule C6H8O6. De structuurformule is hieronder weergegeven: 

   

  Vitamine C is één van de optische isomeren die met deze structuurformule kunnen worden weer-

gegeven. 
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 1 Geef het nummer van elk asymmetrisch koolstofatoom in bovenstaande structuurformule. 

De koolstofatomen met de nummers 4 en 5 zijn asymmetrisch. 

  Veel methoden om het gehalte van vitamine C (ascorbinezuur, C6H8O6) te bepalen berusten op 

het feit dat ascorbinezuur in een redoxreactie kan worden omgezet tot dehydroascorbinezuur 

(C6H6O6). 

Bij één van die methoden wordt gebruikgemaakt van de reactie van vitamine C met een éénwaar-

dig zwak zuur met de molecuulformule C12H7Cl2NO2. Een oplossing van C12H7Cl2NO2 is roze ge-

kleurd. 

Bij de bedoelde bepaling wordt een vitamine C oplossing getitreerd met een oplossing van het 

natriumzout van C12H7Cl2NO2. In oplossing is dit zout gesplitst in natriumionen en zuurrestionen 

C12H6Cl2NO2
‒. Deze oplossing heeft een blauwe kleur. In het vervolg van deze opgave wordt de 

oplossing van het natriumzout van C12H7Cl2NO2 een DCPIP oplossing genoemd. 

Omdat de titratie in zuur milieu moet plaatsvinden, wordt voorafgaand aan de titratie aan de vita-

mine C oplossing in de erlenmeyer een overmaat azijnzuur (HAc) toegevoegd. 

Tijdens de titratie van de vitamine C oplossing met de DCPIP oplossing treden na elkaar de vol-

gende twee reacties op: 

  C12H6Cl2NO2
‒ + HAc → C12H7Cl2NO2 + Ac– 

  en 

  C12H7Cl2NO2 + C6H8O6 → C12H9Cl2NO2 + C6H6O6 

  Beide reacties zijn snel en aflopend. 

  Schematisch is één en ander weergegeven in figuur 1. De kleuren die de verschillende deeltjes in 

oplossing veroorzaken staan tussen haakjes. 

 

 2 Leg uit welke kleurverandering van de oplossing in de erlenmeyer plaatsvindt wanneer bij deze 

bepaling het eindpunt van de titratie wordt bereikt. 

Voor het eindpunt van de titratie treden beide reacties op. Als het eindpunt van de titratie is be-

reikt, treedt de tweede reactie niet meer op. De kleur van de oplossing verandert dus van kleur-

loos naar roze. (Er wordt geen C12H7Cl2NO2, dus de eerste druppel overmaat C12H7Cl2NO2 ver-

oorzaakt een roze kleur.) 

  Als praktische opdracht gaat een groepje leerlingen de hoeveelheid vitamine C in appelsap bepa-

len. Van het onderzochte merk appelsap bestaan twee soorten. Het enige verschil tussen de 

soorten is de hoeveelheid vitamine C. Aan één van de twee soorten is namelijk extra vitamine C 

toegevoegd. De leerlingen gaan bepalen hoeveel gram vitamine C er in deze soort appelsap ex-

tra aanwezig is. 

De DCPIP oplossing waarmee zij gaan titreren moet eerst worden geijkt. Daartoe wordt 125,0 mg 

vitamine C afgewogen en opgelost tot 500,0 mL. Van de vitamine C oplossing wordt 10,00 mL 

gepipetteerd in een erlenmeyer. De oplossing wordt aangezuurd met azijnzuur. Het blijkt dat voor 

de titratie van 10,00 mL van de vitamine C oplossing, 25,10 mL DCPIP oplossing nodig is. 



Oefenopgaven H13- Analysetechnieken NOVA MAX met uitwerkingen
  29 

Hierna worden de twee soorten appelsap onderzocht. Voor 10,00 mL appelsap zonder extra toe-

voegde vitamine C is 0,30 mL DCPIP oplossing nodig. Voor 10,00 mL appelsap mét extra toege-

voegde vitamine C, blijkt 32,10 mL DCPIP oplossing nodig te zijn. 

 3 Bereken hoeveel mg vitamine C per 100,0 mL extra aanwezig is in het appelsap waaraan extra 

vitamine C is toegevoegd.  

Uit de gegevens van de ijkoplossing volgt dat in 10,00 mL van de verdunde ijkoplossing aanwezig 

is: 
10,00 mL

125,0 mg
500,0 mL

 = 2,500 mg vit. C/10,00 mL 

Voor de titratie van deze hoeveelheid was 25,10 mL DCPIP nodig, waaruit volgt dat 

1,000 mL DCPIP ≡ 
2,500 mg vit. C

25,10 mL DCPIP
= 9,960·10‒2 mg vit. C/mL DCPIP 

Per saldo getitreerd DCPIP = 32,10 mL – 0,30 mL = 31,80 mL 

Extra toegevoegd aan vit. C = 31,80 mL DCPIP x 9,960·10‒2 mg vit. C/mL DCPIP = 3,167 mg vit. 

C 

Deze hoeveelheid was aanwezig in 10,00 mL van het sap, dus per 100,0 mL appelsap is  

10 x 3,167 mg = 31,67 mg vit. C extra toegevoegd. 

 

Titratiecurves   
 

  Bij de titratie van 10 mL van een a molaire oplossing van het eenwaardige zwakke zuur HZ met 

b molair natronloog verandert de pH van de oplossing in het titreervat. Deze pH-verandering is 

weergegeven in onderstaande grafiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Als het aantal mmol toegevoegd OH─ even groot is als het aantal mmol zuur dat oorspronkelijk 

aanwezig was, is het zogenoemde equivalentiepunt van de titratie bereikt. Als het equivalentie-

punt van deze titratie is bereikt, is de pH van de oplossing 8,20. Het dan toegevoegde aantal 

mL natronloog is in bovenstaande grafiek aangegeven met Ve. 

Vanaf het begin van de titratie tot vlak vóór het equivalentiepunt stijgt de pH van de oplossing 

slechts weinig. Deze geringe pH-stijging is bij de titratie van een oplossing van een zwak een-

waardig zuur bij benadering onafhankelijk van KZ van het zuur. Men kan bereken dat bij zo’n 

titratie de pH van de oplossing die na toevoeging van ¼ Ve mL loog ontstaat ongeveer 0,95 pH-
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eenheid lager is dan de pH van de oplossing die na toevoeging van ¾ Ve mL loog wordt verkre-

gen. 

 1 Geef deze berekening. 

HZ + H2O  H3O+ + Z─ 3
Z

[H O ][Z ]

[HZ]
K

+ −

=  

Uit de evenwichtsvoorwaarde volgt voor de [H3O+] na toevoeging van respectievelijk 

¼ Ve en ¾ Ve  

1
4

3 Z Z Z

3
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−
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3
9

1

3

=
K

K

, dus [H3O+] is nog 
1

9
bij ¾ Ve ten opzichte van ¼ Ve 

∆pH = -log 
1

9
= 0,95. De pH is in dit interval dus met 0,95 eenheden toegenomen. 

  Bij zo’n titratie is de pH van de oplossing bij het bereiken van het equivalentiepunt wel afhanke-

lijk van de KZ van het zuur. Zo is bij de titratie van 10 mL van een a molair oplossing van een 

zwakker zuur dan HZ met b molair natronloog de pH van de oplossing bij het equivalentiepunt 

niet 8,20. 

 2 Leg aan de hand van de samenstelling van de oplossing, die in het equivalentiepunt aanwezig 

is, uit of de pH in dat geval groter dan wel kleiner is dan 8,20. 

De oplossing die in het equivalentiepunt verkregen wordt, heeft dezelfde samenstelling als een 

NaZ-oplossing van dezelfde molariteit . Van een NaZ-oplossing, gesplitst in Na+ en Z─ weet je 

dat deze basisch is: Z─ +H2O  HZ + OH─. Een zwakker zuur HZ’ heeft een sterkere geconju-

geerde base Z’─. Het genoemde evenwicht bij het equivalentiepunt ligt daarbij meer naar rechts 

waardoor er meer OH─-ionen zijn. De pH zal dus groter zijn dan 8,20. 

  Bij de titratie van een zwak zuur met natronloog stijgt de pH in de omgeving van het equivalen-

tiepunt sterk. 

Bij de titratie van een oplossing van een zwak tweewaardig zuur (dit is een zuur dat per mole-

cuul of ion twee H+-ionen kan afstaan) met natronloog treden vaak twee van dergelijke pH-

sprongen op. Er zijn echter ook zwakke tweewaardige zuren die bij titratie met natronloog één 

pH-sprong vertonen. Wanneer bij de titratie van een oplossing van een zwak zuur met natron-

loog één pH-sprong optreedt, mag men dus niet zonder meer de conclusie trekken dat dit zuur 

eenwaardig is. Onderstaande grafiek geeft het pH-verloop tijdens de titratie van 10,0 mL 

0,0561 M oplossing van een zwak zuur met 0,0935 M natronloog. 
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 3 Leg met behulp van het resultaat van deze titratie uit of het desbetreffende zuur eenwaardig is.  

De sprong in de grafiek treedt op na toevoeging van 12,00 mL loog. Bij deze titratie wordt  

10,0 mL x 0,0561 mmol/mL = 0,561 mmol zwak zuur omgezet met  

12,00 x 0,0935 mmol/mL = 1,122 mmol  OH─. Dit is (1,122 / 0,561 =) 2 maal zoveel OH─ als 

zuur). Hieruit volgt dat het zuur twee H+-ionen heeft afgesplitst; het zuur is dus niet eenwaar-

dig. 

  Bij de titratie van een oplossing van oxaalzuur (H2C2O4) met natronloog treden twee pH-spron-

gen op. Ook als een mengsel van oxaalzuur en natriumwaterstofoxalaat met natronloog wordt 

getitreerd treden twee pH-sprongen op. Onderstaande grafiek geeft het pH-verloop tijdens zo’n 

titratie weer. 
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 4 Leid uit de grafiek de molverhouding af waarin oxaalzuur en natriumwaterstofoxalaat in het oor-

spronkelijke mengsel aanwezig waren. 

Het sterkste zuur in het mengsel is oxaalzuur. Dit geeft eerder een proton af dan het HC2O4
─ -

ion. De pH-sprong bij 4,00 mL geeft aan dat dan het oxaalzuur is omgezet volgens: 

H2C2O4 + OH─ → HC2O4
─ + H2O. De omzetting van het zo gevormde HC2O4

─ tot C2O4
2─ vol-

gens: HC2O4
─ + OH─ → C2O4

2─ + H2O kost opnieuw 4,00 mL natronloog waardoor de titratie 

van de oorspronkelijke hoeveelheid oxaalzuur 8,00 mL natronloog verbruikt. 

De tweede pH-sprong treedt echter pas op bij 10,00 mL. Hieruit volgt dat er voor de titratie van 

de oorspronkelijke hoeveelheid HC2O4
─, afkomstig uit het NaHC2O4, 10,00 – 8,00 = 2,00 mL 

natronloog is verbruikt. De molverhouding oxaalzuur : natriumwaterstofoxalaat = 4,00 mL : 2,00 

mL = 2 : 1. 

 

 Bepaling %(m/m) NH4
+ in kunstmest     

 

  Een bepaalde kunstmestsoort bevat de volgende ionsoorten: NH4
+, K+, SO4

2-, NO3
‒ en PO4

3‒. 

Om het massapercentage NH4
+ in de kunstmest te bepalen kan gebruik worden gemaakt van de 

reactie tussen NH4
+ en OH‒. Bij de uitvoering van de bepaling moet rekening worden gehouden 

met de aanwezigheid van andere ionsoorten. Zo zal bij de volgende uitvoering niet een juist mas-

sapercentage worden gevonden. 

  Aan een afgewogen hoeveelheid kunstmest wordt een bekende hoeveelheid opgelost natriumhy-

droxide toegevoegd. Deze hoeveelheid is een overmaat. Na verwijdering van het ontstane NH3 

wordt het overgebleven OH‒ getitreerd met zoutzuur van bekende molariteit. 

  Bij deze uitvoering zal de aanwezigheid van een bepaalde ionsoort ervoor zorgen dat een onjuist 

massapercentage NH4
+ wordt gevonden. 

 1 Leg uit welke ionsoort dit is. 

PO4
3− want dit is een base, (het reageert ook met zoutzuur). 

  Om bovengenoemd probleem te vermijden wordt het ontstane NH3 geleid in een oplossing van 

een bekende hoeveelheid opgelost HCl. Deze hoeveelheid is een overmaat. Het overgebleven 

H3O+ wordt vervolgens getitreerd met natronloog met bekende molariteit. 

  Bij zo'n bepaling wordt aan 408 mg kunstmest een overmaat opgelost natriumhydroxide toege-

voegd. Door koken wordt het ontstane NH3 volledig verwijderd en geleid in 50,0 mL 0,188 M zout-

zuur. De oplossing die na het inleiden van het NH3 is ontstaan wordt in een maatkolf vervolgens 

aangevuld tot 100,0 mL. Van deze oplossing wordt 25,0 mL getitreerd met 0,115 M natronloog. 

Hiervan blijkt 13,0 mL nodig te zijn. 

 2 Bereken het massapercentage NH4
+ in de onderzochte kunstmest. 

1 mol H3O+ ≡ 1 mol NaOH 

13,0 mL x 0.115 mmol/mL = 1,495 mmol NaOH ≡ 1,495 mmol HCl is over in 25,00 mL. Totaal 

was er 4 x 1,495 = 5,98 mmol HCl over. 

Er was 50,0 mL x 0,188 mmol/ml = 9,40 mmol HCl. 

Er heeft 9,40 – 5,98 = 3,42 mmol HCl gereageerd met NH3 ≡ 3,42 mmol NH3 ≡ 3,42 mmol NH4
+  

3,42 mmol x 18,042 mg/mmol = 61,7 mg NH4
+. 

massa-% = (61,7 : 408) x 100% = 15,1 %. 

 

Vrije vetzuren in olijfolie    
 

  Olijfolie bestaat voornamelijk uit glyceryltri-esters. Dit zijn esters van glycerol en vetzuren. De oudste 

manier om olie uit olijven te winnen, is via mechanische weg. Het sap wordt door zware granieten 

maalstenen uit de vruchten geperst. Er wordt dan een mengsel verkregen dat voornamelijk uit olie 

en water bestaat. Het water wordt in een centrifuge vervolgens afgescheiden. De temperatuur tij-

dens deze zogenoemde “koude persing” wordt vaak niet hoger dan 40 oC. 
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Tegenwoordig wordt olijfolie industrieel vaak via een ander proces gemaakt. Ook dan worden de olij-

ven geperst, maar nu in aanwezigheid van onder andere stoom om zoveel mogelijk olie uit de olijven 

te halen. Bij dit proces is de temperatuur veel hoger dan bij de koude persing. In het vervolg van 

deze opgave wordt dit proces “warme persing” genoemd.  

De olie die na de warme persing overblijft, heeft een mindere kwaliteit dan die uit de koude persing, 

onder andere omdat het gehalte aan vrije vetzuren veel hoger is. Een te hoog gehalte aan vrije vet-

zuren beïnvloedt de smaak nadelig. 

 1 Geef de naam van het type reactie dat optreedt wanneer vrije vetzuren uit glyceryltri-esters worden 

gevormd. 

Hydrolyse 

 2 Leg uit hoe het komt dat bij de warme persing relatief meer vrije vetzuren ontstaan dan bij de koude 

persing. Noem in je uitleg twee oorzaken. 

Bij de warme persing wordt stoom toegevoegd, dus is meer water aanwezig en is de temperatuur 

hoger dan bij de koude persing. Bij de warme persing kan dus meer hydrolyse plaatsvinden en 

waardoor bij de warme persing relatief meer vrije vetzuren ontstaan. 

  Er is een methode ontwikkeld om met behulp van een titratie het gehalte aan vrije vetzuren in een 

vet of een olie te bepalen. 

Bij deze methode wordt een bekende hoeveelheid olie gemengd met propanon en een klein beetje 

chloroform (CHCl3). Het mengsel wordt vervolgens getitreerd met een oplossing van kaliumhy-

droxide in 2-propanol. Direct nadat de toegevoegde hydroxide-ionen hebben gereageerd met alle 

zure bestanddelen uit de olie, zal een reactie tussen propanon en chloroform optreden. Deze reactie 

is exotherm. De hierdoor veranderende temperatuur is te gebruiken als eindpuntbepaling van de ti-

tratie. 

De reactie die na het eindpunt van de titratie optreedt, verloopt in twee stappen. Bij deze reactie 

treedt OH– als katalysator op. In de eerste stap reageert chloroform als volgt met hydroxide: 

  CHCl3 + OH– → CCl3 
– + H2O 

  In de tweede stap reageren de reactieproducten van stap 1 met propanon, waarbij 1,1,1-trichloor-2-

methylpropaan-2-ol als enig organisch reactieproduct ontstaat. 

 3 Geef de reactievergelijking van de tweede stap. Gebruik daarin structuurformules voor propanon en 

1,1,1-trichloor-2-methylpropaan-2-ol. 

 

 

 

 

 

  Eerste kwaliteit olijfolie wordt aangeduid met de kwalificatie “extra vergine”. Eén van de eisen die 

aan olie worden gesteld om aan deze kwalificatie te voldoen, is dat het gehalte aan vrije vetzuren, 

berekend als oliezuur, maximaal 1,00 gram per 100 gram olie bedraagt. 

Van een bepaalde soort olijfolie wordt op de hiervoor beschreven manier het gehalte aan vrije vetzu-

ren bepaald. Daartoe wordt 5,542 g olijfolie gemengd met 25 mL propanon en 2 mL chloroform. Het 

ontstane mengsel wordt getitreerd met een 0,102 M oplossing van KOH in 2-propanol. 

Omdat bij deze titratie olijfolie niet de enige vloeistof is waar stoffen in zitten die met OH– reageren, 

moet eerst een zogenoemde blanco bepaling worden uitgevoerd. 

 4 Beschrijf hoe deze blanco bepaling moet worden uitgevoerd. 

Maak een oplossing van 25 mL propanon en 2 mL chloroform en titreer dat mengsel met 0,102 M 

KOH opgelost in propaan-2-ol. 

  Bij de uiteindelijke bepaling bleek dat 2,572 mL 0,102 M KOH oplossing nodig was om te reageren 

met de vrije vetzuren in de olijfolie. 

 5 Ga na of het gehalte aan vrije vetzuren in de onderzochte olijfolie voldoet aan de genoemde kwali-

teitseis voor “extra vergine”. De massa van een mol oliezuur is 282,5 gram. 
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1 mol KOH ≡ 1 mol OH‒ ≡ 1 mol vetzuur, dus 

2,572 mL x 0,102 M OH‒ ≡ 0,2623 mmol vetzuur 

0,2623 mmol vetzuur ≡ 0,2623 mmol  x 282,5 mg/mmol = 74,11 mg vetzuur 

Het gehalte aan vrije vetzuren = 74,11 : 1000 g / 5,525 g x 100 = 1,34 g oliezuur / 100 g olie 

Er wordt niet aan de kwaliteitseis voor “extra vergine” voldaan. 

 

Jodiumtinctuur     
 

  Jodiumtinctuur is een bekend ontsmettingsmiddel. Het kan worden gemaakt door jood en natri-

umjodide samen op te lossen in een mengsel van alcohol en water. 

Volgens een wettelijke norm moet bij het maken van 10,0 ml jodiumtinctuur 193 mg jood en 241 

mg natriumjodide opgelost worden.  

Om te controleren of men jodiumtinctuur dat volgens deze norm is gemaakt niet verdund heeft 

(bijvoorbeeld door toevoeging van extra water) kan gebruik worden gemaakt van de hieronder 

beschreven methode. 

Aan 10,0 ml jodiumtinctuur wordt een hoeveelheid geconcentreerd zoutzuur toegevoegd. Tevens 

wordt een geschikte indicator toegevoegd. De verkregen oplossing wordt getitreerd met een 

0,100 M oplossing van kaliumjodaat (KIO3). Tijdens de titratie treden achtereenvolgens de vol-

gende redoxreacties op: 

  IO3
– + 6 H+ + 5 I– → 3 I2 + 3 H2O 

  IO3
– + 6 H+ + 2 I2 + 10 Cl– → 5 ICl2– + 3 H2O 

  Het eindpunt van de titratie wordt bereikt als juist alle I2 is omgezet in ICl2–. 

 1 Geef de vergelijking van de halfreactie waarbij I2 wordt omgezet in ICl2–. 

I2 + 4 Cl– → 2 ICl2– + 2 e–  

 2 Bereken hoeveel mL 0,100 M kaliumjodaatoplossing nodig is voor de titratie van 10,0 mL jodium-

tinctuur waarvan de samenstelling voldoet aan de wettelijke norm. 

10,0 mL jodiumtinctuur moet 193 mg / 253,8 g·mol–1 =0,7604 mmol I2 en  

241 mg NaI = 241 mg / 149,9 g·mol–1 mmol = 1,608·mmol NaI bevatten. Uit de 1e RV volgt dat  

1,608·mmol I– ≡ 1,608·mmol / 5 = 0,3215 mmol IO3
– ≡ 3/5 x 1,608·mmol = 0,9646 mmol I2 

In de 2e RV reageert de uit I– ontstane hoeveelheid I2 en de aanwezige hoeveelheid in de tinctuur 

= (0,9646 + 0,7604) = 1,725 mmol I2 met 1,725 mmol / 2 = 0,8652 mmol IO3
–. 

Totaal benodigde hoeveelheid IO3
– = 0,3215 + 0,8652 = 1,184 mmol IO3

–. 

Benodigd aantal mL IO3
– oplossing = 1,184 mmol / 0,100 mL·mmol–1 = 11,8 mL 

 

 


