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Analytische scheikunde – antwoorden examenvragen

1) Bespreek de werking van een elektrochemische cel (II 1)

Opgebouwd uit 2 halve cellen die elk een elektrode bevatten = anode & kathode, in 

eenzelfde/verschillende elektrolytoplossing (geleidt stroom, ionenbalans steeds in evenwicht), 

verbonden d.m.v. zoutbrug à gesloten circuit; 2 soorten: galvanische en elektrolysecellen

Kathode: reductie, hoogste EE waarde. Anode: oxidatie.

2) Bespreek de werking van een galvanische cel (II 1)

Elektrochemische reacties/elektrodereacties/chemische verandering t.h.v. elektroden spontaan (ø

elektrolysecel) met ermee gepaard gaande productie van elektrische energie, kathode +, anode -.

3) Bespreek de Nernstvergelijking (II 2)

E = EE + RT/nF ln (a
A

a

 * a
B

b

 … / a
M

m

 * a
N

n

 …)

E = elektrodepotentiaal

EE = standaardpotentiaal

F = Faraday constante

R = gasconstante

T = absolute temperatuur

n = # uitgewisselde elektronen

A, B, … M, N, … = componenten zelfde 

halfreactie

RT/nF ln = 0,059 (25 EC, n=1)

a = activiteit, voor oneindige verdunning a = C 

(want uitdrukking van zijn vermogen)

Geeft de elektrodepotentiaal/potentiaal van een halfcel. Elektrodepotentiaal bouwt zich op t.h.v. het 

grensvlak elektrode / oplossing, grootte is afhankelijk van de aard van het systeem.

Als er ook protonen tussenkomen in de elektrodereactie dan geldt

E = EE’ + 0,059/n log (a
ox

/a
red

) waarbij EE’ = EE - 0,059/n mpH

omdat elektrodereacties vaak bij nagenoeg constante pH verlopen.

4) Bespreek het begrip activiteit (II 4)

. beschikbaarheid, rekening gehouden met wederzijdse beïnvloeding van de bestanddelen in 

elektrolytoplossing, niet voor elk bestanddeel volledige uitdrukking vermogen verzekerd; analytische 

concentratie verschilt van effectieve concentratie.

a = f
a
 * C

f
a
 = activiteitscoëfficiënt (0 ≤ f

a
≤ 1) C = molaire concentratie

Bij oneindige verdunning: f
a
 = 1 à a = C

Hoewel a aangegeven, toch vaak C gemeten, omdat interactie- en repulsiekrachten niet sterk genoeg 

zijn om te interfereren met aflopende reacties.

Activiteitscoëfficiënt ion in waterige oplossing: vb

0,01 M HNO
3

pH = -log CH

+

 = -log 10

-2

 = 2

experimenteel gemeten: pH = 2,08 ß H

+

 omringd door NO
3

-

, dus niet beschikbaar à

oplossing basischer

pH = -log a
H+

2,08 = 10

-2,08

 = f
H+

 * 10

-2

 of f
H+

 = 0,83

à 83% protonen schijnbaar aanwezig à 17% “verstopt”

Formele reductiepotentiaal E

f

 veel nuttiger: oxidans & reductans aanwezig als 1F concentratie in 

welomschreven elektrolytoplossing.

5) EE-waarde: definitie, teken, bepaling (II 5)

• Definitie: standaard- of normaalpotentiaal

• Teken:
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o Elektrochemische conventie: EE gelijkgesteld aan EMK van een galvanisch element (links 

NHE, anode -; rechts beschouwde reactie, kathode +), EMK = E
r
– E

l
à altijd als reductie 

geformuleerd.

o Thermodynamische conventie: EMK moet in overeenstemming zijn met thermodynamische 

conventie van de reactie die in de cel gebeurt: -)G = nF E
galvanische cel

, bij spontane reactie van 

linksàrechts dan )G<0 en EMK +.

• Bepaling: EE = vermogen van een systeem om H
2
 bij p = 1atm te oxideren tot H

+

 (a = 1), hoe 

hoger hoe sterker het oxidans.

6) Bespreek tweede orde elektroden (II 8)

M | MX | X

-

: M = metaal, MX = zeer weinig oplosbaar zout, vast, vloeibare fase steeds verzadigd met 

MX, X

-

: zorgt voor potentiaalopbouw, constant te houden; potentiaal evenredig met activiteit 

corresponderend anion van het weinig oplosbaar zout (ook al is anion niet betrokken bij 

elektrodeproces) à daarom 2

e

 orde (bij eerste orde elektrodepotentiaal f(concentratie) of beter: 

f(activiteit respectieve kationen of anionen)).

E = EE
MX,M

– 0,059 log a
X-

Kan dienst doen als referentie-elektrode als a
X-

 (X

-

) constant gehouden wordt, bijv.:

• kalomel-elektrode: laagje kwik in contact met vast Hg
2
Cl

2
 (kalomel) in evenwicht met een 

oplossing verzadigd met Hg
2
Cl

2
, die een bepaalde concentratie aan KCl bevat. Potentiaal 

f(activiteit Cl

—

ionen). Bij voorkeur verzadigde kalomel-elektrode (VKE) gebruikt: concentratie 

vuloplossing steeds constant, ook bij verdampen.

• zilver-zilverchloride-elektrode: voordeel t.o.v. vorige: diffusiepotentialen kunnen uitgeschakeld 

worden (want Ag-AgCl elektrode kan evt. rechtstreeks zonder elektrolytbrug in de te meten 

oplossing gedompeld worden). Ag-draad bedekt met AgCl(s), gedompeld in NaCl of KCl 

oplossing.

7) Bespreek de werking van een glaselektrode (ook fouten & interferenties) (II 11)

extern à 2x referentie-elektrode à meter kan je zetten op wat je wil

Ref 2 intern

Ag/AgCl/Cl

-

Ag = ref 1 intern (pH 7) glas extern (bijv. pH 4)

ref 1 (inerte laag) ref2

?

[H

+

]á

Na

+

/K

+

H

+

Cl

-

H

+

Na

+

â[Cl

-

] *

[H

+

] gekend

[Cl

-

] gekend

AgNO
3

AgNO
3
 + Cl

-

à AgClå gehydrateerde laag

http://Onbekend.nl


Voederanalyse / analytische scheikunde 3/9

Antwoorden examenvragen (2007-2008)

© Student Onbekend.nl studentonbekend.nl/studiehulp Fouten voorbehouden

* â[Cl

-

] à )potentiaal referentie elektrode 2 à signaal – Cl

-

 eraf – H

+

 eraf – H

+

 erop/erdoor – pH 

extern

= reden dat je kan meten met 2 referentie-elektroden.

Bolvormige dunne glazen membraan met hoge elektrische weerstand, binnenin gevuld met chloride-

oplossing met welbepaalde constante pH (7), waarin Ag/AgCl elektrode gedompeld. In de oplossing 

waarvan met de pH wil meten, wordt een externe referentie-elektrode geplaatst à galvanische cel:

ref elektr 1 | H

+

 intern | glasmembraan | H

+

 extern = ? | ref elektr 2

E = Q + RT/F ln (a
H+

 + Ka
M+

)

a
H+

, a
M+

 = activiteit H

+

- en M

+

-ionen in 

uitwendige oplossing

K = selectiviteitsfactor, afhankelijk van glas, 

grootte-orde varieert binnen zeer wijde 

grenzen. 

Als a
H+

 >> Ka
M+

:

E = Q + RT/F ln a
H+

(bij 25 EC: E = Q – 0,059pH) 

à potentiaal = zuivere H

+

functie, elektrode meet activiteit H

+

-ionen, als pHá à potentiaal 59mVâ. 

Theoretische constante Q geen echte EE want f():

i) gebruikte glassoort & voorbehandeling glas, asymmetriepotentiaal niet gekend, verschilt per 

elektrode & in tijd à regelmatig herijken

ii) activiteit H

+

-ionen in interne vuloplossing

iii) potentiaal interne Ag/AgCl referentie-elektrode = zelf f(a
Cl-

 binnenoplossing)

Tijdens meten moeten bijdragen Q & potentiaal referentie-elektrode 2 constant blijven.

Diffusiepotentiaal: bouwt op t.h.v. contactplaats referentie-elektrode 2 & externe H

+

-oplossing.

Fasegrenspotentiaaltheorie: ionenuitwisselingsfenomenen t.h.v. gehydrateerde oppervlaktelaag. 

Membraan: chemisch gebonden Na
2
O & Si

2
O, voor gebruik moet buitenoppervlak gehydrateerd 

worden (binnenoppervlak is al gehydrateerd) à univalente Na

+

-ionen uitgewisseld voor protonen à

membraan 3 delen:

i) inactieve niet-gehydrateerde middenlaag, alle plaatsen bezet door Na

+

ii) twee gehydrateerde oppervlakte lagen, aan buitenkant alle plaatsen bezet door H

+

(kiezelzuur), naar binnen toe steeds meer Na

+

.

Fasegrenspotentiaal bepaald door activiteit H

+

 in twee gellagen + externe + interne oplossing, 

gellagen identiek & interne oplossing steeds dezelfde à enkel afhankelijk van protonenactiviteit 

externe oplossing. Ionen vertonen neiging te migreren in richting waar activiteit kleiner is à

microscopische ladingslaag t.h.v. membraanoppervlak.

Alkalifout: sterk alkalisch milieu (vanaf pH ± 10), a
H+

 klein, grote hoeveelheid alkalimetalen: Ka
M+

 niet 

langer verwaarloosbaar à potentiaal verandert minder dan 59mV per pH à elektrode ziet meer H

+

dan er is à pH-aflezing te laag. Na

+

 geeft grootste fouten. Grootte afwijking sterk afhankelijk van soort 

glas (bijv. Na
2
O à Li

2
O à âfout door Na

+

).

Zuurfout: te hoge pH afgelezen, waarschijnlijk doordat in geconcentreerd zuur milieu de activiteit van 

water <1, ook: wateractiviteitsfout.

9) Bespreek de werking van een gaselektrode (II 15)

I.p.v. elektrochemische membraan hier gasdoorlaatbare membraan. Beter: gasgevoelige cellen, want 

te analyseren oplossing van elektrode gescheiden door dunne microporeuze hydrofobe 

gasdoorlaatbare membraan. Hydrofobiciteit verhindert water en elektrolyten poriën binnen te dringen. 

Evenwicht tussen gas in te analyseren oplossing – poriën van de membraan – dunne vloeistoflaag 

inwendige referentie-oplossing. Gas reageert met water inwendige referentie-oplossing:

CO
2
 elektrode: CO

2
 + H

2
O º H

+

 + HCO
3

-

 (pCO
2
 bloed)

ammoniak-elektrode: NH
3
 + H

2
O º NH

4
OH º NH

4

+

 + OH

-

à pH à gedetecteerd m.b.v. pH-gevoelige glaselectrode.
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10) Bespreek de werking van een membraanelektrode gevuld met een vloeibare

ionenuitwisselaar (II 14)

Elektrochemische membraan is poreuze, inerte, hydrofobe membraan (PVC/cellulose), doordrenkt 

met hoog moleculaire, niet met water mengbare ionenuitwisselaar, opgelost in niet-wateroplosbare 

organische vloeistof. Algemene potentiaalbetrekking gevolgd. 

Bijv. Ca

2+

-gevoelige elektrode op basis van alifatisch fosforzuurdiëster in polair organisch solvens, K

+

-

gevoelige elektrode op basis van ionofoor valinomycine in difenylether.

11) Wat levert me de eenvoudigste spectra op: moleculaire of atomaire stelsels? (III 3)

Atomaire stelsels.

Er zijn 3 basisprocessen waarbij een molecule straling kan absorberen:

1) rotatie-energie-transities: molecuul kan (sterker) beginnen roteren rond verschillende assen

2) vibratie-energieniveaus: atomen/atoomgroepen in een molecule kunnen t.o.v. elkaar gaan 

trillen

3) elektronenovergangen: elektronen in een molecule kunnen naar meer energierijke orbitalen 

worden getransfereerd.

Sequentie: 3 > 2 > 1 à bij UV-VIS molecuulspectrum samengesteld uit 

i) elektronenspectrum met erop gesuperponeerd

ii) overgangen tussen vibratie- en rotatieniveaus

à absorptiespectrum uitgesmeerd over relatief breed spectraalbereik & resolutie verloren gegaan ten 

gevolge van onderling overlappen van de energie-overgangen à banden-/continuspectrum.

Atomen kunnen niet vibreren/roteren als moleculen à alleen elektronenovergangen à discreet 

lijnenspectrum.

12) Waarom moet een spectrofotometer bij veranderen van golflengte iedere keer terug op 

0 en 100 afgesteld worden? (III 17, 20, dia’s)

0%: Wanneer de lichtweg afgesloten wordt, valt er theoretisch geen licht op de detector, maar er is 

steeds een reststroom t.g.v. bijv. thermische ruis. En compensatie voor strooilicht à oplossing: zwart 

geschilderd & 2 detectoren.

100%: De lichtabsorptie door het oplosmiddel verandert naargelang de golflengte en de lichtbron 

zendt niet alle uitgezonden golflengtes uit met dezelfde intensiteit. De detectorgevoeligheid varieert 

ook met de golflengte van het opgestraalde licht.

13) Bespreek de absorptiespectrofotometrie (III 5)

Berust op het feit dat “gekleurde” verbindingen licht absorberen. De intensiteit van het uittredend licht 

t.o.v. invallende licht is maat voor de concentratie van het absorberende bestanddeel. Gebruik 

gemaakt van licht tussen 180-400nm = UV, 400-800nm = VIS, >800nm = IR.

Als te bepalen bestanddeel niet/onvoldoende “gekleurd” is à m.b.v. geschikt reagens omgezet in 

“gekleurde” verbinding. Meestal in oplossing, kan ook in gas- of vaste fase. Gevoelig à geschikt voor 

bepalen zeer kleine concentraties.

14) Bespreek de Wet van Bouguer-Lambert-Beer (III 6)

Wet van Bouguer-Lambert: verband tussen grootte lichtabsorptie & dikte van de absorberende laag 

(lichtweg)

T = P/P
0

T = transmissie

P
0
 = stralingsvermogen opvallend licht

P = stralingsvermogen na doorgang 

absorberend midden

Stralingsintensiteit daalt exponentieel i.f.v. weglengte b.

T = P/P
0
 = e

-a*b

of P = P
0
 * e

-a*b

a = constante (f(materiaal))

Wet van Beer: verband lichtabsorptie en concentratie (c)
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T = P/P
0
 = e

-a’*c

of P = P
0
 * e

-a’*c

Wet van Bouguer-Lambert-Beer: basisbetrekking absorptiemetrie:

T = P/P
0
 = 10

-a*b*c

of P = P
0
 * 10

-a*b*c

log T = log P/P
0
 = -a*b*c

Absorptie (A) ingevoerd om negatief teken te omzeilen:

A = log 1/T = log P
0
/P = a*b*c

à lineaire betrekking tussen A & c, evenredigheidsfactor a = specifieke absorptiecoëfficiënt, als c in 

mol/l à a = molaire absorptiecoëfficiënt = 0 = a*MM = maat voor gevoeligheid.

%T = P/P
0
 * 100 = T*100

A = log 1/T = log 100/%T = log 100 – log %T = 2 – log %T

Wet van Bouguer steeds geldig. Wet van Beer veel uitzonderingen: meestal door chemische 

veranderingen absorberend materiaal. Nagaan binnen welke concentratiegrenzen Wet van Beer geldt 

als een lineair verband tussen absorptie en concentratie. Eventueel verdunnen.

Wet van BLB geldt alleen voor monochromatisch licht bij constante temperatuur:

A = a
8
*b*c = c

8
*b*c

M

15) Welke informatie halen we uit de absorptiecurven? (III 8)

Verband absorptie – golflengte à absorptiespectrum, y: absorptie/transmissie (transmissiespectra)/log 

absorptie (kleurcurve), x: golflengte/frequentie/golfgetal. Vorm curven onafhankelijk van concentratie 

wanneer log absorptie (kleurcurve) à mogelijk vergelijken oplossingen met verschillende 

concentraties, wel meer spectrale details verloren. Meten absorpties bij voorkeur bij 8
max

:

i) gevoeligheid grootst: maximale absorptie

ii) resultaten nauwkeurigst

iii) afgeronde top curve à kleine afwijking geeft kleinste verschil in absorptie

iv) bij minder “monochromatisch” licht Wet van BLB langer gevolgd.

16) Bespreek verschil in opbouw van een spectrofotometer met fotomultiplicatorbuis en 

diode array als detector (III 10, 16)

Algemene onderdelen: lichtbron, monochromator, cuvettenhouder, lichtdetectiesysteem, versterker, 

meetapparatuur, registreer-/rekeneenheid.

- Fotomultiplicatorbuis (“fotomultipliers”, 

elektronenvermenigvuldigers): vacuümlamp 

waarin een reeks dynoden zitten die positief t.o.v. 

elkaar geladen zijn. Uit fotokathode worden 

elektronen geslagen à aangetrokken door eerste 

dynode à meer e

-

 vrij = secundaire 

elektronentransmissie à aangetrokken door 

tweede dynode à 8-10 dynodes: 10

6

 x 

stroomversterking à collector anode: meten 

elektrische stroom door galvanometer. Enorm 

gevoelig, makkelijk storingen.

- Silicium fotodiodes, diode array detector: 

gebaseerd op halfgeleidsbaarheid silicium & dat 

dit beïnvloed kan worden door gecontroleerd 

“doperen” met elementen uit groep III en V (Si: 

IV). Lichtgevoelig, “capaciteiten” die bij belichting 

partieel worden ontladen, “heropladingsstroom” 

evenredig met intensiteit invallend licht. 

Opgebouwd uit serie van 100-en fotodiodes = 

DAD. Polychromatisch licht op monster gestuurd 

à gedispergeerd door polychromator à
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spectrum geprojecteerd op DAD. Multi-golflengte detectie mogelijk, <1 sec., geen bewegende delen 

nodig: elke diode . “uitgangsspleet”, resolutie 1-2nm.

17) Waarom mag bij een spectrofotometer de uitgangsspleet van de monochromator niet te 

nauw worden ingesteld? (III 18)

Fijnheid & regelbaarheid van de spleet bepalen fijnheid van het spectrum à beïnvloeden oplossend 

vermogen. Kleinere spleetopening à meer homogene monochromatische lichtbundel. Grotere energie 

lichtbundel à maar kleine spleetopening nodig om galvanometeruitwijking te veroorzaken à grotere 

spleetopening nodig voor rood licht (minder energierijk). Bij instellen spleetopening gezocht naar 

compromis tussen intensiteit & energie van het licht – gevoeligheid detector.

18) Hoe controleer je de goede werking van een spectrofotometer? (III 19)

- Controle golflengteschaal: m.b.v. deuteriumlamp bepalen plaats emissielijnen bij 486 en 656nm op 

golflengteschaal; niet mogelijk bij bepaalde types dubbelstraal spectrofotometers, slechts klein 

gedeelte spectrum gecontroleerd. Alternatief: standaard holmiumoxide/didymium glasfilters.

- Controle absorptie: filters waarvan absorptie bij bepaalde golflengte exact gekend, anders met 

bepaalde oplossing.

- Controle strooilicht: weinig effect als oplossing weinig absorbeert, als er maar weinig wordt 

doorgelaten wel groot effect. Meten door absorptie te bepalen van oplossing die vrijwel alle licht van 

een bepaalde golflengte tegenhoudt.

- Controle lineariteit: ligt aan verschillende instrumenten.

19) Opbouw van een fluorimeter (III 25)

i) zeer krachtige lichtbron (UV-VIS): xenonlamp, Hg-lamp

ii) eerste monochromator (excitatie monochromator): laat toe het staal te bestralen 

met licht van de gewenste golflengte, primaire filters & filterfluorimeters

iii) cuvettenhouder

iv) tweede monochromator (emissie monochromator): laat toe selectief het 

fluorescentielicht te meten, gemeten onder p90E

v) detector (gewoonlijk fotomultiplier vanwege lage lichtintensiteiten), 

versterkingseenheid, meet-aanwijsinstrument (galvanometer)

20) Princiep van een fluorimetrische bepaling (III 24)

Elke molecule bezit een aantal energieniveaus: grondtoestand (G), eerste geëxciteerde toestand (S
1
), 

# vibratieniveaus (V). Stralingsenergie kan 

geabsorbeerd worden als molecule overgaat van 

lagereàhogere energetische toestand. Als de 

hoeveelheid geabsorbeerde energie hoger is dan nodig

om van GàS
1
 te komen, zal de rest worden 

opgenomen als vibratie-energie, dit wordt snel 

gedissipeerd als warmte à S
1
à G onder uitzenden 

van licht of via stralingsloze transitie. Geëmitteerde licht 

minder energierijk dan geabsorbeerde à langere 

golflengte. Molecule kan terecht komen in 

vibratieniveau van GàG onder uitzenden van warmte 

à uitgezonden licht meerdere golflengtes. Als hoogste 

V
G
. V

S
à stralingsloze transitie mogelijk. 

Fluorescerende moleculen: starre aromatische ringen, 

hoog molaire absorptiecoëfficiënt, elektrongevende 

groepen (NH
2
), geconjugeerde dubbele bindingen.
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21) IJking van een fluorimeter (III 26)

Te analyseren staal fungeert zelf als lichtbron à absoluut signaal dat naar willekeur kan worden 

versterkt à reproduceerbaar afregelen van versterking, uiteindelijk gemeten signaal afhankelijk van 

instelling van de versterking van de fotomultiplier. Kalibreren bij stabiele fluorofoor met meest 

geconcentreerde standaard, bij onstabiele fluorofoor met andere fluorofoor (kininesulfaat, 

perspexstaaf met uranylionen (hoge quantumopbrengst M)).

22) Bespreek begrip doving (III 26)

= quenching, doving fluorescentie van een geëxciteerd fluorofoor M* door interactie met quencher Q, 

onder vorming van complex [M*…Q] dat excitatie energie verliest onder vorm van warmte (àâM) à

standaardadditie toepassen.

Kleurquencher: al kleur in oplossing waardoor omslag niet te zien is.

23) Hoe bepaal je de concentratie van een stabiele suspensie? (III 25)

Fluorescentie-intensiteit is recht evenredig met hoeveelheid geabsorbeerd licht.

F = M (I
0

- I) (betrekking van Kavanagh)

I = intensiteit opgestraalde licht

I
0
 = intensiteit bij verlaten kuvet met fluorofoor

M = quantumopbrengst = 

geëmitteerde/geabsorbeerde fotonen, 0-1

Anderzijds Wet van Bouguer-Beer:

I = I
0
 * 10

-a*b*c

à F = M * I
0
 (1 – 10

-a*b*c

) à reeks van Taylor à

F = 2,303 M * I
0
 * a*b*c

à fluorescentie-intensiteit rechtstreeks evenredig met intensiteit opvallend licht & concentratie.

pH, temperatuur, natuur & zuiverheid oplosmiddel spelen een rol.

/ met turbidimetrie en nefelometrie:

Bij bestralen van suspensies treedt verstrooiing op: het verstrooide licht volgt een andere weg:

- turbidimetrie: meet hoeveel licht (stralingsenergie) dat wordt “geabsorbeerd” (cfr. spectro). Soms 

lineair verband tussen absorptie en concentratie.

- nefelometrie: meet intensiteit verstrooide licht (cfr. fluoro)

Probleem: het weinig stabiel en reproduceerbaar karakter van een suspensie. Meestal beschermend 

colloïd toegevoegd om stabiliteit te bevorderen. 

24) Opbouw van een vlamfotometer (III 29)

• drukregelaars & debietmeters: 

vlam met constante T, constante 

onderdruk (bepaalt 

opzuigsnelheid staal)

• verstuiver-brander-eenheid: 

1. totale consumptiebrander: 

alle opgezogen staal in vlam

2. “laminaire flow” branders: 

afzonderlijke verstuivings- en 

mengkamer, alleen 

fijnverdeelde druppels in 

vlam, grotere druppels condenseren = overmaat à afgevoerd. Merkerbrander 

(rond)/spleetbrander (bij atoomabsorptie spectrofotometrie)

• optisch systeem: monochromator (filter/prisma/rooster), uit het door de vlam uitgezonden licht 

wordt de specifieke straling van het te doseren element gezeefd

• lichtgevoelige detector + versterker + afleeseenheid (galvanometer)
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25) Bespreek het atomisatieproces (III 28)

Het creëren van een atoomreservoir is essentieel, hiervoor zijn hoge temperaturen vereist: elektrische 

boog/vork, vlam, grafietoven of inductief gekoppelde plasmaingang.

Staal wordt in de vlam verstoven (aërosol), na verdampen oplosmiddel dissociëren vaste deeltjes à

neutrale atomen (CaCl
2
à CaC + 2ClC), aantal kan geëxciteerd worden o.i.v. energietoevoer vlam

A º (T, hL) A*

want in vlam atomen voortdurend bewegen à botsingen à kinetische energie overgedragen aan 

valentie-elektron à geëxciteerd = in hoger energieniveau, men meet geëmitteerde licht bij terugvallen 

naar grondtoestand

)E = E
2

– E
1
 = hL = h*c/8

Golflengte karakteristiek voor elk element = kwalitatief aspect, lichtintensiteit rechtevenredig met 

concentratie = kwantitatief aspect.

26) Bespreek de interferenties bij vlamfotometrie (III 30)

= alle verschijnselen die vlamemissie van het te doseren element kunnen beïnvloeden.

• spectraalinterferentie: emissie van een bepaald species in de vlam treedt bij dezelfde golflengte 

op als deze van de te doseren component (bijv. meten Na, interferentie door Ca dat in vlam 

overgaat in CaO), vermindert bij stijgende T; ook: achtergrondemissie van de vlam (continu 

spectrum) à blancobepaling doen.

• chemische interferentie: sommige elementen + bepaalde anionen à “refractaire” verbindingen à

dissociëren onvolledig tot atomen; toevoegen releasing agent, chelerende stoffen of ávlamT.

• ionisatie-interferentie: bij lage ionisatiepotentiaal element kan deel atomen geïoniseerd worden à

licht andere golflengte, vermindert bij âT = geeft echter problemen met voorgaande interferenties 

à gemakkelijker ioniseerbaar element toevoegen à overmaat e

-

 waardoor ionisatie te bepalen 

element niet meer doorgaat.

Na à Na

+

 + e

-

Cs à Cs

+

 + e

-

à overmaatè Na ß Na

+

 + e

-

• matrixinterferentie: opzuigsnelheid/verstuivingsproces niet identiek voor monsters & 

standaardoplossingen; bepaald door fysieke eigenschappen: viscositeit, dichtheid, dampspanning, 

oppervlaktespanning, T, aard solvent, zoutconcentratie, verstoppen capillair opzuigsysteem. 

Oplossen door: toevoegen interfererende bestanddelen aan standaard/additie detergens aan 

standaarden, toepassen standaard-additiemethode, toepassen methode van de inwendige 

standaard

• zelfabsorptie: geëxciteerde atomen botsen in vlam tegen atomen in grondtoestand à deel 

emissielicht geabsorbeerd àâI hL, oplossen door te verdunnen

• andere foutenbronnen: contaminatie, (ad)sorptieverschijnselen (aan wanden container), allebei 

voornamelijk bij zeer lage concentraties belangrijk

27) Bespreek de meest aangewezen calibratiemethode bij vlamfotometrie (III 32, I 6)

Vanwege groot aantal variabele parameters voorkeur gegeven aan standaard-additiemethode of 

methode van de inwendige standaard.

Inwendige standaard: compenseert voor variaties in opzuigsnelheid, verstuivings- en 

atomiseringsefficiëntie (matrixinterferentie), schommelingen vlamparameters. Gekende concentratie 

element toegevoegd dat niet in het monster voorkomt, maar wel met dezelfde vlamkarakteristieken 

(i.g.v. Na à Li), signalen worden op hetzelfde moment gemeten = zelfde voorwaarden à quotiënt blijft 

onveranderd. Kennis van response factor (RF) nodig = factor waarmee het signaal van Na moet 

vermenigvuldigd worden opdat verhouding concentraties gelijk gesteld zou mogen worden aan 

quotiënt van de signalen, of: verhouding van de signalen bij gelijke concentraties.

29) Bespreek het principe van ionenuitwisselingschromatografie (IV 4 16)

Zure of basische groepen gebonden op drager (silica, polysaccharide, -styreen, -methacrylaat). 

Voor lage druk: cellulose en dextraan, voor hoge druk: silica gesulfoneerd/carboxygemethyleerd/ 

geamineerd à kation-/anionuitwisselaar. 

Gebonden functionele groep kationuitwisselaar sterk (SO
3

-

) of zwak (COO

-

) zure groep, 

anionuitwisselaar sterk (N

+

R
3
) of zwak (N

+

HR
2
) basische groep, bepaalt afhankelijkheid ionisatie van 

de pH. 
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Mechanisme gebaseerd op competitie kationen (anionen) voor negatieve 

(positieve) ladingen van de stationaire fase van de drager, netto-lading eiwit 

bepaalt door zijn pI, voor efficiënte binding moet eiwit netto tegengestelde 

lading hebben. In meeste toepassingen ionenconcentratie gewijzigd met 

stappen-/lineaire gradiënt.

[Diefka: Stationaire fasen, waarbij geladen groepen covalent ingeplant zijn op een onoplosbare 

vertakte polymere matrix (of hars). Met deze ionaire groepen zijn tegenionen geassocieerd t.g.v. 

elektrostatische aantrekkingskrachten (niet covalent). Deze tegenionen kunnen vrij bewegen in de 

matrix en stoichiometrisch (wet der massawerking) en reversibel uitgewisseld worden.

Sterke ionenuitwisselaars zijn over het hele pH bereik geïoniseerd en dus bruikbaar, zwakke slechts 

meer beperkt pH bereik. Toch vaak zwakke gebruikt, omdat sterke vaak aanleiding geven tot 

denaturatie.]

30) Bespreek gelpermatiechromatografie (gelexclusie) (IV 4 18)

Verschilt van andere types, want geen interactie tussen monster & drager.

Grootte poriën in matrixkorrels bepaalt overgang van macromolecule van 

mobieleàstationaire fase & indringdiepte in poriën. Verdelingsconstante (K
S
) 

bepaalt fractie stationaire fase (V
S
) welke toegankelijk is voor opgeloste stof 

(V
M
), als K

S
=0 à poriën niet toegankelijk à elueert bij V

R
 = V

M
. Als K

S
 = 1 à

porie volledig toegankelijk à V
R
 = V

M
 + V

S
.

Exclusielimiet is de molaire massa van een mengselcomponent die de korrels nog kan binnendringen 

en dus minimaal wordt vertraagd.

Molecuulgrootte bepaalt de scheiding.

31) Bespreek de basisprincipes van chromatografie (IV 4 1)

= scheiden van opgeloste stoffen door medium van verdelende deeltjes welke selectief bepaalde 

opgeloste stoffen gaan vertragen, verschillende verdeling over mobiele en stationaire fase van het 

systeem ß verschillende affiniteit

• distributiecoëfficiënten = de verdeling van een stof over twee fasen wordt uitgedrukt door de

verdelingsfactor k en de verdelingsconstante K

verdelingsisotherm = relatie tussen hoeveelheid stof gebonden aan stationaire fase & concentratie 

in mobiele fase

i) lineaire: verdelingsfactor onafhankelijk van concentratie opgeloste stof

ii) verdelingsfactor daalt bij toenemende concentratie

iii) verdelingsfactor stijgt bij toenemende concentratie

• retentietijd t
R
 = t

M
 + t

S
, t

S
 op te delen voor verschillende stoffen

• plaathoogte is gecorreleerd met piekbreedte eluerende stof

• bandbreedte bepaalt plaatwaarde (#) van de kolom. Factoren aan basis 

bandverbreding:

i) niet-uniforme stroming mobiele fase, Eddy diffusie, onafhankelijk van debiet F

ii) longitudinale diffusie opgeloste stof, - 1/F

iii) effecten van massa overdracht: chromatograferende stof steeds geadsorbeerd & 

gedesorbeerd van stationaire fase, bij desorptie komt stof terecht aan achterzijde 

chromatograferende zone, omdat mobiele fase al verder is gelopen, -F. Totale 

bandverbreding à Van Deemter vergelijking.

• scheidende eigenschappen bepaald door

i) solventefficiëntie

ii) kolomefficiëntie, bepaald door # theoretische platen

bepalen samen kolomresolutie, optimalisatie: kolomafmetingen, grootte matrixkorrels, 

kolompakking, debiet eluens, T, staalvolume

a) goede solventefficiëntie en kolomefficiëntie resulterend in een goede kolomresolutie

b) goede solventefficiëntie, slechte kolomefficiëntie, resulterend in een slechte resolutie

c) goede solventefficiëntie compenseert de slechte kolomefficiëntie

d) slechte solventefficiëntie en goede kolomefficiëntie resulteert in een slechte resolutie

Vragen 8, 28, 32 gaan over delen die niet te kennen zijn en zijn dus niet opgenomen. Figuren zijn © prof. dr. G. van Dessel.
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