
Uitwerkingen rekenopgaven oefententamen blok FA-361 
 
 
Vraag 1d 
 

tCCADQ ss )2( −=  
Invullen: D = 4.10-4 cm2/dag 
  A = 5.103 μg/cm3

  Cs = 1 μg/cm3

  t = 1 dag 
Geeft: Q = 2 μg/cm2

Oppervlak = 25 cm2  totale afgifte = 2 × 25 = 50 μg 
 
 
Vraag 2 
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(b) 
In punt A: helling = (66-74)/(1,6-0) = -5 mN/m (kan varieren afh. van hoe de raaklijn wordt 
getrokken). 
Invullen in Gibbs vgl. geeft: 2.10-6 mol/m2

In punt B: helling = (22-55)/(3.9-2.3) = -20.6 mN/m 
Invullen in Gibbs vgl. geeft: 8,24.10-6 mol/m2

In punt C: gelijk aan punt B (immers verzadiging was al bereikt). 
 
(c) 
Langmuir vgl. toepassen, waarin ymax=8,24.10-6 mol/m2, b=0,5 L/mg 
Verder: in punt B is ln[X]=3  [X]=20 mg/L. Dat kan ingevuld worden in de Langmuir vgl. 
als zijnde de evenwichtsconcentratie (volgens de benadering in de opgave). 
Dit bij elkaar levert als antwoord: y=7,5.10-6 mol/m2. 
 
(d) 
Eerst contactoppervlak met de lucht berekenen: 
Opp. bekerglas (r=0,025 m): π(0,025)2 = 0,002 m2. 
Met antwoord op vraag A: Geadsorbeerde hoeveelheid = 8,24.10-6 x 0,002 = 1,65.10-8 mol = 5 
μg. 
 
Dan contactoppervlak met de teflon cilinder berekenen: 
Volume = 100 mL = 0,1.10-3 m3 = πr2h  h = 5,1.10-2 m 

 Opp. wand van cilinder = 2πrh = 0,008 m2. 
+ Opp. bodem cilinder = 0,002 m2 (zelfde als hierboven) 
Totaal contactopp. teflon is dus 0,010 m2

Met antwoord op vraag B: Geadsorbeerde hoeveelheid = 7,5.10-6 x 0,010 = 7,5.10-8 mol = 
22,5 μg. 
 



Totaal geadsorbeerde hoeveelheid is dus 5 + 22,5 = 27,5 μg 
[X] = 20 mg/L  Er was 2 mg in 100 mL oplossing  ong. 1,4% geadsorbeerd  te 
verwaarlozen. 
 
 
Vraag 3 
 
(e) 
Voor HPLC dient de te analyseren stof kwantitatief in een heldere oplossing, zoveel mogelijk 
vrij van hulpstoffen gebracht te worden. Gezien de grote vette fase in de crème betekent dit 
dat de vette fase opgelost moet worden in een alkanen mengsel (b.v. petroleum-ether) 
gebracht moet worden. Het sorbinezuur moet dan in een polaire-fase gebracht worden die zich 
niet met de apolaire-fase mengt en waarin het sorbinezuur zo goed mogelijk oplost: b.v. 70% 
alcohol. Vanuit deze oplossing een zo klein mogelijk volume (5mcl) injecteren om 
piekverbreding te voorkomen. 
 
(f) 
De chromofoor bestaat uit geconjugeerde banden en vrije electronen paren die met het 
geconjugeerde systeem kunnen resoneren. Het hele sorbinezuur is dus de chromofoor en voor 
MOB alles behalve de methylgroep aan de zuurstof van de esterbinding. 
 
(g) 
MOB is een ester en wordt bij deze pH gehydrolyseerd. De esterverbinding maakt deel uit van 
de chromofoor en zal bij ontleding de UV absorbtie doen veranderen. 
 
(h) 
Gehalte t.o.v. de declaratie (%): 109,3% met een rsd van 2,23%.  
 
      
oplossing gewogen opgelost in doorverdunning berekende conc. oppervlak 
 (mg) (ml) (ml/ml) (mg/ml) (eenh) 
ref. 1 70,2 100 200 3,510E-03 3,688E+06 
ref. 2 90,5 100 200 4,525E-03 4,666E+06 
      
test 1 803 50 10 1,606E+00 2,796E+06 
test 2 945 50 10 1,890E+00 3,160E+06 
      
    
respons  gemiddelde respons   sd rsd 
(eenh/(mg/ml) (eenh/(mg/ml)   (eenh/(mg/ml) (%) 
1,051E+09    
1,031E+09    
 1,041E+09 1,378E+07 1,32% 
1,741E+06    
1,672E+06    
 1,706E+06   4,875E+04 2,86% 
    



 
   
 gem. gehalte (mg/g) 1,639 
 declaratie (mg/g) 1,500 
 gehalte (%) 109,3% 
 rsd (% gedecl) 2,23% 
   
 
Bij het berekenen van de fout in het uiteindelijke gehalte moet de wortel worden genomen uit 
het gemiddelde van de kwadraten van de afzonderlijke fouten. 
 
In formule:  
Wortel (((rsd ref)^2+(rsd Test)^2)/2) 
 
 
Vraag 5b 
 
5 gram NaCl / 20 ml  0,0856 mol NaCl / 20 ml  0,1712 osmol / 20 ml  8,56 osmol/l 
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