
Antwoorden tussentoets #2 
 
Vraag 1. 
B. 
 
Vraag 2. 
A. Dit is de 1e afgeleide van de Higuchi vergelijking 
 
Vraag 3. 
D. Dit is de 1e wet van Fick, met A = concentratie van gm in de zalf en h = 
diffusielaagdikte aan het grensvlak van de zalf. 
 
Vraag 4. 
C. 
dM/dt = DSKCd/h, waarin K = verdelingscoëfficient van stof X in het membraan. Cd, h 
en S zijn voor beide capsules gelijk, dus alleen D en K kunnen een rol spelen. Wat betreft 
diffusiecoëfficient D: die zou voor capsule B juist groter moeten zijn om het verschil te 
kunnen verklaren, dus antwoord B is fout. Dus voor capsule B moet de verklaring 
gezocht worden in een grotere K, m.a.w. het membraan heeft een verhoogde affiniteit 
voor stof X. 
Steady state treedt in na de lag time, dus lag time (antwoord A) heeft geen invloed op de 
snelheid tijdens de steady state. 
 
Vraag 5. 
D.  
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= , simpelweg direct invullen: RT = 2500 J/mol (= Nm/mol), η = 10-3 Pa·s 

(= Ns/m2), r = 10-9 m, NAV = 6×1023 mol-1. Dit geeft: D = 2,2×10-10 m2/s = 2,2×10-6 cm2/s 
 
Vraag 6. 
B. 
De statische diffusielaag is de laag aan het grensvlak van de gm-deeltjes, waarin een 
concentratiegradient heerst. De concentratiegradient (dc/dx) bepaalt de diffusiesnelheid 
(volgens 1e wet van Fick), en dus de oplossnelheid. Hoe dunner de laag (dx), hoe groter 
de concentratiegradient en dus hoe hoger de oplossnelheid. 
 
Vraag 7. 
D. 
Diameter (en straal) 4x zo groot, dus oppervlak 42=16x zo groot (opp.=4πr2). Dus afgifte 
16x zo veel (Q in Higuchi vergelijking is afgegeven hoeveelheid per oppervlakteeenheid). 
 
Vraag 8. 
D. 
A280 = 0,520 = 200 [A] + 2500 [B] 
A320 = 0,250 = 2000 [A] + 250 [B] 
[A] = 0,10 mM en [B] = 0,20 mM, dus antwoord d 



 
Vraag 9. 
C. 
A483 = 0,502 = 5000 [HInd] + 200 [Ind-] 
A516 = 0,250 = 500 [HInd] + 20000 [Ind-] 
[HInd] = 0,10 mM en [Ind-] = 0,01 mM 
pKa = pH –log ([Ind-]/[Hind]) = 4,0 – log (10-1) = 4,0 +1,0 = 5,0, dus antwoord c 
 
Vraag 10. 
B+C. 
In het zichtbare gebied mag een cuvet van glas zijn en in het UV moet de cuvet van 
kwarts zijn, dus b en c zijn allebei goed 
 
Vraag 11. 
A. 
Om 3 onbekende concentraties te kunnen bepalen moeten we 3 vergelijkingen oplossen : 
doe 3 metingen bij 3 verschillende golflengtes ; is normaliter geen probleem ; daarom is 
alleen antwoord a correct 
 
Vraag 12. 
C. 
Om de fluorescentie te kunnen meten moet de stof aangeslagen worden en moet er in het 
molecuul relaxatie plaats kunnen vinden ; dat slechts in bepaalde gvallen, b.v. bij een 
molecuul met een starre vlakke structuur en met veel conjugatie. Daarom is alleen 
antwoord c juist. 
 
Vraag 13. 
C. 
Bij het isosbestisch punt van een zuur-base indicator zijn de ε van de zure vorm en de ε 
van de basische vorm even groot ; de εmax van de zure vorm en de εmax van de basische 
vorm zijn normaliter niet even groot en is de extinctie onafhankelijk van de pH ; resteert : 
de extinctie is afhankelijk van de concentratie van de indicator (zie ook opgave 
werkcollege Detectie) 
 
Vraag 14. 
B. 
Bij pH = 2 is azijnzuur ongeladen en bij pH = 9 is het azijnzuur negatief geladen ; 
ongeladen deeltjes kunnen gemakkelijk(er) naar de organische fase worden geëxtraheerd, 
dus antwoord b is dus correct 
 
Vraag 15. 
C. 
Voor zuur A geldt dat bij pH <= 5 er 99% of meer in de organische fase zit (log D >= 2) ; 
voor zuur B geldt dat bij pH <= 5 er 1% of minder in de waterige fase zit (log D <= -2) ; 
volledige extractie is dus mogelijk bij pH <= 5 
en  



Voor zuur B geldt dat bij pH => 9 er 99% of meer in de organische fase zit (log D = 2) ; 
voor zuur A geldt dat bij pH >= 9 er 1% of minder in de waterige fase zit (log D <= -2) ; 
volledige extractie is dus mogelijk bij pH >= 9 
Antwoord c is dus correct 
 
Vraag 16. 
C. 
log D = 2 bij pH = 7 ; dan zit er dus 99% in de organische fase en 1% in het water ; dus 
volledige scheiding bij pH <= 7 ¸ antwoord c is dus correct 
 
Vraag 17. 
C. 
massabalans : 50 ml * 0,01 M = 50 ml * [S]w + 25 ml * [S]o met KD = [S]o / [S]w = 3 
50 * 0,01 = 50 * [S]w + 25 * KD * [S]w = (50 + 25 * 3) [S]w = 125 * [S]w
[S]w = 4 * 10-3 M, dus [S]o = 3 * 4 * 10-3 = 0,012 M ¸ antwoord c is dus correct 
 
Vraag 18. 
D. 
Zuur is HA met Ka = [H]+ * [A]- / [HA] 
D = Σ Corg / Σ Cw = [HA]org / ([A-]w + [HA]w) = KD / (1 + ([A-]w / [HA]w) =  
= KD / (1 + (Ka / [H+]w) =  KD / 2 = 50 ¸ antwoord d is dus correct 
 
Vraag 19. 
B. 
Zuur is HA met Ka = [H]+ * [A]- / [HA] ; is bij pH = 4 meer ongeladen, zodat de D groter 
is dan bij pH = 5 ; antwoord b is dus correct 
 
Vraag 20. 
B. 
Na 1x extraheren is er nog 1/3 en na 2x extraheren 1/3 * 1/3 = 1/9 van de oorspronkelijke 
concentratie ofwel 0,02 M over ; massa balans : verdwenen uit het water 100 ml * 0,16 
M ; deze hoeveelheid is nu opgelost in 200 ml organisch oplosmiddel ; de concentratie is 
dus 0,08 M ¸ antwoord b is dus correct 
 


