
Antwoorden tussentoets #1: 
 
Vraag 1. 
C. 
 
Vraag 2. 
A. 
 
Vraag 3. 
C. 
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= , met ρs-ρo = 1.8 g/cm3, g = 980 cm/s2, ηo = 10 cp = 0,1 g/(cm.s): 

v = d2×1.8×980/(18×0,1) = d2×980; d2 = v/980;  
v < 0.5cm/uur = 1.39×10-4 cm/s; 
d2 = 1.39×10-4/980=1.42 ×10-7cm; d=3.8×10-4 cm=3.8 µm. 
de maximale (gemiddelde) diameter is dus 3.8 µm; de Pharmacopee eist een 
deeltjesgrootte kleiner dan 25 µm in oogdruppels; 
Antwoord d zou ook goed kunnen zijn maar er wordt gevraagd naar de maximaal 
toegestane deeltjesgrootte en die ligt dus boven de 1 µm. 
 
Vraag 4. 
B. of C. 
Droogwrijven zorgt voor kleinere deeltjes (daardoor betere vochtopname door capillaire 
werking) en een goed contact tussen de deeltjes en de grensvlakactieve stof. Lactose is 
ook een geschikt hulpmiddel, want dat is een wateroplosbare stof die er voor zorgt dat de 
tablet snel uit elkaar valt. 
 
Vraag 5. 
C. 
Micellen zijn nodig om de stof te solubiliseren, dus de concentratie moet groter zijn de 
CMC (kritische micelconcentratie). Dispergeren zal niet lukken (zonder oppervlak 
aktieve stof) omdat de stof erg hydrofoob is en dus slecht bevochtigd wordt. 
 
Vraag 6. 
B. (dilatant gedrag) 
 
Vraag 7. 
A. (newtons gedrag) 
 
Vraag 8. 
C. 
stelling I is af te leiden uit de formule van Einstein: )5.21( φηη += os : 
dus: ηspec = ηs/η0 – 1 = 2.5φ, waarin φ is volumefractie (ofwel concentratie) van disperse 
fase. 



Stelling II: ηs/η0 = verhouding tussen de doorlooptijden in capillair viscosimeter van de 
dispersie en de vloeistof. 
 
Vraag 9. 
B. 
Het oppervlak is reeds bij punt B verzadigd (dγ/d lnc, ofwel de helling van de grafiek 
verandert niet meer na punt B), dus bij punt B en C is de geadsorbeerde hoeveelheid 
gelijk. Vanaf de kritische micelconcentratie (knik in de grafiek) is ook de oplossing 
verzadigd (stelling II). 
 
Vraag 10. 
C: ln c = 3.9, dus c is 49 mg/L 
 
Vraag 11. 
D. 

Stelling I: volgens 
cd
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−=Γ : toename in T geeft dus afname in Γ. 

Stelling II: de geadsorbeerde hoeveelheid neemt toe tot punt B in de grafiek van opgave 9, 
daarna neemt welliswaar de oppervlaktespanning nog af, maar de geadsorbeerde 
hoeveelheid blijft constant (zie ook vraag 9). 
 
Vraag 12. 
B. 

θ > 90o, dus cos θ < 0. Uit wet van Young volgt: cos θ = 
LG
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. Dit kan alleen 

negatief zijn als γLS > γSG, dus grensvlakspanning slootwater/regenwater (γLS) > 
grensvlakspanning slootwater/lucht (γSG). 
 
Vraag 13. 
C. 
 
Volledige bevochtiging als θ = 0, dus cos θ = 1. Uit wet van Young volgt dan: γSG = γLS + 
γLG, ofwel er treedt volledige bevochtiging op op het moment dat γLS + γLG = 40 mN/m. 
Als γLS echter groter is dan 40 mN/m dan zou γLG negatief moeten zijn, en in dat geval is 
het dus onmogelijk om het oppervlak volledig te bevochtigen. 
 
Vraag 14. 
A. 
 
Ook als de elektrode niet geijkt is, is er een toch grote potentiaalsprong. Uit die sprong 
(de y-as) wordt het correcte equivalentiepunt (op de x-as ; ml toegevoegd) verkregen. Als 
de pH niet correct wordt gemeten, wordt de pKa (bij λ = 0,5) dus ook niet correct bepaald. 
 
Vraag 15. 
A. 



pH(0,99) = 9,0 en pH(1,01) =  5,0 
 
Vraag 16. 
D. 
 
“-“-term verwaarlozen ; verder zie HC en WC 
Ook kan λ = 0,99 pH = 7,0 ; λ = 1,01 pH = 10,0 
dus λ = 1,00 : pH = 8,5 
 
Vraag 17. 
A. 
pH-eindpunt pH =8,2 (eerste afwijking van kleurloos) 
 
Vraag 18. 
B. 
Zie de uitgevoerde practicumexperimenten ; de rest is onzin 
 
Vraag 19. 
C. 
 
Vraag 20. 
C. 
1e en 2e afgeleide bepalen ; snijpunt met de nul-as is het equivalentiepunt 

ml pH d(pH) d2(pH)  
4,40 8,00    
4,50  0,24   
4,60 7,76  0,25  
4,70  0,49   
4,80 7,27  1,53  
4,90  2,02   
5,00 5,25  0,24  
5,10  2,26  snijpunt bij 5,02 ml 
5,20 2,99  -1,98  
5,30  0,28   
5,40 2,71  -0,08  
5,50  0,2   
5,60 2,51    

 


