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TAAK A
Dr. Nylonskaya wil weten wat de kosten zijn om volwassen zijderupsen te
kweken om zijde te produceren. Zijderupsen moeten, voordat ze een metamorfose
kunnen ondergaan, voldoende voedingsstoffen van moerbeiboombladeren opgenomen
hebben om o.a. eiwitten te maken en op te slaan. Deze eiwitten kunnen later gebruikt
worden om zijdedraad te spinnen, wat zelf ook een eiwit is. Men realiseerde zich dat
het interesant zou zijn om de hoeveelheid eiwit te meten die aanwezig is in een
moerbeiblad en in een zijderups.
Als je deze hoeveelheid eiwit weet, bovendien de totale massa van de rups en
de gemiddelde massa van een blad kent, dan moet het mogelijk zijn om de totale
massa aan moerbeibladeren te berekenen die een rups gedurende zijn leven nodig
heeft.
Er zijn verschillende methoden om kwantitatief eiwitgehaltes te bepalen. Dr.
Nylonskaya stelde voor om met enige aanpassingen de methode van Lowry toe te
passen.
Bij deze methode wordt een kleur gegeven aan een oplossing die de te
onderzoeken stof bevat. Deze kleur wordt gemeten met een spectrofotometer. De
meting is mogelijk omdat opgeloste stoffen een gedeelte van het licht absorberen dat
door de oplossing gezonden wordt. De mate van absorptie is afhankelijk van de
gebruikte golflengte en de concentratie van de stof in kwestie. Binnen een gegeven
marge is er een lineair verband tussen de extinctie (absorbance) van het monster en de
concentratie. Dit wordt weergegeven met de wet van Lambert-Beer

A = ε⋅ l⋅ c
Hierin is A de extinctie (absorbance) gemeten door de spectrofotometer, ε is
de molaire extinctiecoëfficient, l is de afstand die het licht door de cuvet aflegt (de
dikte van de cuvet) en c de molaire concentratie.
Dit betekent voor een bepaalde cuvet

A = K· c ,
waarin K een constante is.
Een spectrofotometer is een apparaat met een lamp die licht uitzendt van
instelbare golflengtes. Het licht gaat door de ruimte waarin de cuvet geplaatst wordt.
Deze cuvet bevat de oplossing waarvan de extinctie gemeten wordt. Een gedeelte van
het licht dat door de oplossing gaat, wordt geabsorbeerd. Deze absorptie wordt
gedetecteerd door een sensor die zich aan de andere kant van de cuvet bevindt.
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De methode van Lowry maakt het mogelijk om oplosbare eiwitten die in oplossing
aanwezig zijn kwantitatief te bepalen. Als een geschikt reagens wordt toegevoegd,
ontstaat een gekleurd complex met de aanwezige eiwitten. De intensiteit van de kleur
is evenredig met de concentratie, overeenkomstig de wet van Lambert-Beer.
De methode bestaat uit twee stappen, zoals hieronder in het diagram is weergegeven:

1.
Als Cu2+ ionen worden toegevoegd aan eiwitten in basisch milieu, binden ze
aan de stikstofatomen van de peptidebindingen, onder vorming van een complex.
Deze Cu-eiwitcomplexen zijn fletsblauw van kleur. Ze veroorzaken ook de afbraak
van de driedimensionale structuur van het eiwit. Hierbij worden ook de
fenolzijgroepen van het aminozuur tyrosine vrijgemaakt die in stap 2 een rol gaan
spelen. Om te voorkomen dat koperhydroxide in het basisch milieu neerslaat, is het
noodzakelijk
dat
de
koperionen
gecomplexeerd
worden
met
2,3dihydroxybutaandioaationen (tartraat) als liganden.
2.
De reductie van het Folin-Ciocalteau reagens, ook in basisch milieu, door de
fenolzijgroepen van de tyrosine-delen die aan wezig zijn in de meeste eiwitten, wordt
door koperionen gekatalyseerd. Het hoofdbestanddeel van het Folin-Ciocalteau
reagens is een mengsel van fosfowolfraamzuur en fosfomolybdeenzuur in fenol. Dit
reagens is geel van kleur en als het gereduceerd wordt door de fenolzijgroepen,
ontstaat een helderblauw complex, dat licht absorbeert bij 590 nm.
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Om deze reacties uit te voeren heb je het onderstaande nodig:
- een markeerstift
- plastic potjes (25 mL)
- een container voor deze plastic potjes
- een micropipet met instelbaar volume, gemerkt met 0,5 tot 5 mL
- plastic pipetpunten
- een 50 mL buret
- maatkolf (250 mL)
- spectrofotometer
- cuvet
- tissuepapier (wc-rol)
- bekerglas om de cuvetwasvloeistof in te deponeren
- [reagent A]: waterige oplossing van 2% natriumcarbonaat, Na2CO3, en 0,1 M
natriumhydroxide-oplossing, NaOH.
- [reagent B1]: waterige oplossing van 1% koper(II)sulfaat, Cu SO4.5H2O
- [reagent B2]: een 2% oplossing van kalium-en natriumtartraat
- reagens C: zelf te maken op het moment dat je het experiment start, door A,
B1 and B2 in geschikte volumeporties te mengen
- Folin-Ciocalteau reagens, gelabeld [F-C reagent]
- Standaard oplossing van runderserumalbumine, gelabeld [BSA], 0,75 g L-1
- Oplossing van een extract van moerbeibladeren, gelabeld [M]
- Monster van een zijderupsextract, gelabeld [SW]
Controleer voordat je experiment begint, of deze benodigdheden op de labtafel
staan. Als er iets ontbreekt meldt dat dan bij de zaalassistent.
Werkwijze
Om in onbekende monsters (de extracten van moerbeibladeren en de
zijderupsen) de concentratie van eiwitten te bepalen, moeten eerst de extincties
gemeten worden van bekende concentraties van een standaardoplossing van BSA
(0,75 g L-1) om daarna de bijbehorende ijklijn te verkrijgen. De concentraties van de te
onderzoeken monsters kunnen bepaald worden door interpolatie van de extincties in
de ijklijn.
Label eerst de verkregen potjes met 0 t/m 9. Potje 0 bevat alleen de juiste
hoeveelheden gedestilleerd water en reagentia, en wordt gebruikt om de
spectrofotometer in te stellen op extinctie nul. Het doel is om de concentratie te
bepalen van in water oplosbare eiwitten uit de extracten van de moerbeibladeren (M)
en de zijderups (SW).
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Volg het onderstaand voorschrift:
a. Druppel in de potjes de hoeveelheden water, standaardalbumineoplossing en de
extracten van moerbeiblad en zijderups, zoals aangegeven in tabel I. Maak
hierbij gebruik van de micropipet en de bijbehorende plastic pipetpunten. 1.

Potje

Tabel I
water
(mL)

BSA opl.
(mL)

Monsteroplossing
(mL)

0

5,0

--

--

1

4,5

0,5

--

2

4,0

1,0

--

3

3,5

1,5

--

4

3,0

2,0

--

5

2,0

3,0

--

6

M1

4,0

--

1,0

7

M2

2,5

--

2,5

8

SW1

4,0

--

1,0

9

SW2

2,5

--

2,5

b. Maak reagens C: Druppel hiertoe met de micropipet 2,5 mL van reagens B1 en
2,5 mL van reagens B2 in de maatkolf, en voeg reagens A toe om het totale
volume op 250 mL te brengen. Schud goed om.
c. Doe het reagens C in de buret en voeg hiervan 10 mL toe aan ieder potje. Meng
goed en laat de potjes ongeveer 10 minuten in het donker staan (in een la of in
een kast).
d. Na deze 10 minuten moet met de micropipet 1 mL van het Folin-Ciocalteau aan
ieder potje toegevoegd worden. Goed mengen. Laat de potjes nog eens 30
minuten in het donker staan, zodat de kleurreactie volledig afgelopen is.
e. Controleer of op de spectrofotometer de golflengte van 590 nm is ingesteld.
f. Als deze tijd om is, moet je de extinctie op 0 instellen met behulp van de blanco
(potje 0). Om dit te kunnen doen moet je eerst de cuvet voorspoelen met een
beetje oplossing uit potje 0. Deponeer deze wasvloeistof in de afvalbeker. Vul
dan de cuvet voor ongeveer ¾ . Maak de buitenkant van de cuvet droog en
schoon met tissuepapier. Plaats de cuvet zodanig in de houder dat de
lichtbundel door de transparante zijden van de cuvet en de oplossing gaat. Pak
de cuvet niet vast bij de transparante zijden! Druk de '0A' toets in en controleer
of op het schermpje van het apparaat -,000 zichtbaar is
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g. Meet de bijbehorende extincties van de oplossingen in de andere potjes (RAAK
IN AL DEZE GEVALLEN GEEN ENKELE TOETS AAN).
h. Noteer de extincties op het Antwoordblad (A.1). Bereken de massa van het
eiwit in ieder potje en noteer dat in de corresponderende kolom.
i. Maak een grafiek waarin je de extinctie van albumine-oplossing uitzet tegen het
volume van de eiwitoplossing die gebruikt is bij de bereiding van de inhoud van
ieder potje. Teken de lijn die het beste past bij deze meetpunten. Dit moet een
rechte lijn zijn. (A.2).
j. Bereken de helling van de verkregen lijn (A.3).
k. Bepaal met behulp van deze grafiek de massa van de eiwitten die in een liter
van elke monsteroplossing aanwezig zijn (A.4) (A.5).
Als je klaar bent met het experiment, moet je de wasvloeistoffen van de cuvet (in de
beker) en de oplossingen uit de potjes deponeren in de afvalcontainer, gelabeld
WASTES OF PROTEIN. Deze afvalcontainer staat in de hoek van de labzaal.
Hou rekening met het onderstaande bij het beantwoorden van de vragen:
- het monster met het extract van het moerbeiblad was verkregen uit 3 gram
droge bladeren opgelost tot een eindvolume van 1 L;
- een vers moerbeiblad heeft een watergehalte van ongeveer 75%;
- de gemiddelde massa van een vers moerbeiblad is 12 g;
- de gemiddelde massa van een volwassen zijderups is 9 g;
- het extract van de zijderups was verkregen van 6 g zijderups (watergehalte
80%), ook opgelost tot een eindvolume van 1 L.
Maak de bijbehorende berekeningen van de volgende vragen op het Antwoordblad:
Wat is de totale massa van eiwit (in mg) in een vers moerbeiblad? (A.6).
Wat is de totale massa van eiwit (in mg) van een zijderups met gemiddelde
massa? (A.7).
Als we aannemen dat slechts 5% van het eiwit moerbeiblad achterblijft in de
zijderups (de rest wordt gebruikt door de rups voor vitale processen tijdens zijn
leven), wat is dan de massa van de bladeren die de zijderups gedurende zijn
leven opgegeten heeft? (A.8).
Wetend dat een zijderups ongeveer 30 dagen leeft, hoeveel bladeren eet een
zijderups dan gemiddeld per dag? (A.9)
Wat is de waarde van de volgende verhouding
massa eiwit per gram droge zijderups

___________________________________________________

? (A.10)

massa eiwit per gram droge moerbeiblad
Elk van de verstrekte stickers komt overeen met een bepaalde fase van
metamorfose van Lepidoptera. Plak ze in de juiste volgorde in de kaders. Volg
hierbij de pijlen. (A.11).
(De stickers worden op de labzaal verstrekt op een apart blad)
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TAAK B
Meneer Cottonfield is niet genegen om in de zijde-industrie te investeren.
Hij gelooft dat de zijde weinig zal opleveren omdat er al heel lang goedkopere
kunstmatig gemaakte vezels van eenzelfde of betere kwaliteit op de markt zijn.
Hij wil mevrouw Silky ervan overtuigen dat dergelijke vezels erg gemakkelijk te
verkrijgen zijn en hij voegt de daad bij het woord.
Uit literatuuronderzoek krijgt hij de door hem gewenste informatie.

Synthese van nylon 6.10
LET OP:
- Draag handschoenen en een veiligheidsbril.
- Gooi geen afvalproducten in de gootsteen.
- Vloeibare resten moeten in het ORGANIC WASTES (=organische afvalstoffen)
afvalvat gedaan worden; maak het glaswerk schoon met een water-aceton mengsel;
dit afval moet vervolgens ook in het voornoemde afvalvat gedaan worden; pas dan
kan het glaswerk afgespoeld worden in de gootsteen.
- De vaste afvalstoffen moeten met papier opgenomen worden.
- Zorg dat de laboratoriumruimte goed geventileerd wordt.
WEES VOORZICHTIG: Cyclohexaan is een vluchtige en kleurloze vloeistof met
een doordringende geur. Voorkom langdurige blootstelling aan de dampen van deze
vloeistof; daarom is het vereist dat na de bereiding van het nylon de afvalstoffen in
het afvalvat dat duidelijk gelabeld is met ORGANIC WASTES, gedaan worden en is
het vereist dat dit afvalvat in een andere hoek van het lab staat dan waar het labwerk
gedaan wordt.
Polyamiden zijn synthetische materialen; ze worden meestal gebruikt in
vezelvorm en de meest gangbare staan bekend als nylon.
De vezels die vandaag de dag geproduceerd worden voor de textielindustrie zijn
voornamelijk nylon 6.6 en 6, hoewel ook andere wel van belang zijn, onder andere
nylon 11, nylon 12, nylon 6.10 en nylon 6.12.
Over de namen van nylon valt het volgende te zeggen: als er in de naam
maar één nummer staat dan is het nylon afkomstig van een lactam of een ω-aminozuur
(waterstofkoolstofketen met een aminogroep aan het ene einde en een carboxylgroep
aan het andere einde). Als er twee nummers staan, gescheiden door een punt, dan is
het nylon ontstaan door de reactie van een diamine met een di-zuur of met een
zuurdichloride of met een diester, waarbij het eerste nummer staat voor het aantal
koolstofatomen van de diamine en het tweede nummer voor het aantal koolstofatomen
van het tweede monomeer.
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Nylon 6.10 kan gesynthetiseerd worden door de reactie van een diamine
(hexaan-1,6-diamine) en een zuurdichloride (decaandioyldichloride). De totale reactie
is als volgt:

Reactie B-1
De diamine (R 21/22-34-37, S 22-26-36/37/39-45) wordt opgelost in water en
de dichloride (R 34, S 26-36/37/39-45) in cyclohexaan (R 11, S 9,16,33). Omdat deze
oplossingen absoluut niet mengen, komt polymerisatie alleen voor in de grenslaag
tussen de twee vloeistoffen (het contactoppervlak). Voor de uitleg bij de R- en Szinnen zie verder in de tekst.
Om de taak uit te voeren heb je het volgende nodig:
-

twee 50 mL bekerglazen
twee 100 mL bekerglazen
een glazen staaf
een stuk draad waarvan een uiteinde tot een haakje gebogen is
een 25 mL glazen maatcilinder
een 25 mL plastic maatcilinder
micropipet (0,5-5 mL) (gebruikt in taak A)
een weegschaal
hexaan-1,6-diamine oplossing in water, met het opschrift [HMDA]
decaandioyldichloride in cyclohexaan oplossing [SDC]. (KIJK BIJ 'WEES
VOORZICHTIG')
methyleeenblauw [Met. Blue]
natriumhydroxideoplossing, 0,1 M in NaOH , [NaOH 0.1 M]
0,05 M zoutzuuroplossing, [HCl 0.05 M]
fles met oplossing van aceton in water, [Water-Acetone]
pH-meter met elektrode
buret en burethouder
magnetische roerder met 3 staafjes
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Alle genoemde materialen staan op de tafel of de plank boven de tafel. Als je iets mist,
vraag dan de zaalassistent.
Meneer Cottenfield heeft alle nodige informatie verzameld en beschikt nu over
het hierboven beschreven materiaal. Plots komt hij tot de vaststelling dat de HMDAconcentratie niet vermeld is op de fles. Dit is niet erg, want de concentratie is
makkelijk te bepalen. Dit kan door een gegeven volume HMDA (dat een basische
oplossing is) te titreren met een zure oplossing. Met een pH-meter is het mogelijk de
pH te meten, telkens wanneer men een bepaalde hoeveelheid zuur heeft toegevoegd.
Wanneer men in een grafiek de pH uitzet tegen de hoeveelheid toegevoegd zuur,
krijgen we een titratiecurve, waaruit de onbebekende HMDA-concentratie te bepalen
is. De knik in de curve geeft het ogenblik weer waarop al het HMDA heeft
gereageerd.
Zuig met de micropipet 5 mL van de HMDA-oplossing op en doe deze in één
van de bekers van 100 mL. Voeg vervolgens ongeveer 25 mL gedestilleerd water toe,
die je hebt afgemeten met de plastieken maatcilinder. Doe een magnetisch roerstaafje
in de beker en zet deze op de magnetische roerder.
Verwijder het beschermend omhulsel van de pH-elektrode door het voorzichtig
los te schroeven. Dompel vervolgens de elektrode dicht bij de bekerwand in de
vloeistof. Dompel ze voldoende diep, maar let wel op dat het magnetisch
roerdertje niet met de elektrode kan botsen. Start de roerder op middelmatige
snelheid en plaats de buret boven de beker.
Vul in het vak B.1 op je antwoordblad de tabel in, waarbij je naast elke
hoeveelheid toegevoegd zuur de overeenstemmende pH-waarde noteert. Let er bij de
uitvoering van de titratie op dat de hoeveelheid toegevoegd zuur kleiner moet worden,
naarmate je het eindpunt van de titratie nadert. Bepaal een groot aantal meetpunten,
zodat je een mooie curve bekomt. Je bent aan het einde van de titratie, wanneer de pHmeter plots zure waarden begint aan te geven.
Herhaal de titratie met een nieuwe hoeveelheid van 5 mL van de basische
HMDA-oplossing. Vul de tweede tabel in (vak B.1) en teken op een ander blad mmpapier een nieuwe grafiek, waarin je opnieuw de pH uitzet tegen de hoeveelheid
toegevoegd zuur. Het eindpunt van de titratie stemt overeen met de knik in de
titratiecurve.
Bereken op je antwoordblad in het vak B.2 voor elke titratie de onbekende
HMDA-concentratie en bepaal vervolgens de gemiddelde waarde.
Nu ben je klaar voor de synthese van nylon 6.10. Dr. Nylonskaya suggereert
dat je dit doet in tweevoud, waarbij je de omstandigheden lichtjes wijzigt.
De eerste maal doe je 5 mL HMDA-oplossing en 5 mL water in een bekerglas
van 50 mL. Voeg twee druppels methyleenblauw toe. Meet met de glazen
maatcilinder 20 mL van de decaandioylchloride-oplossing af (hou rekening met de
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veiligheidsvoorschriften) en laat de vloeistof langs een glazen staafje langzaam tegen
de bekerwand in de beker lopen, zodat de toegevoegde vloeistof niet mengt met de
aanwezige oplossing. De beker zeker niet schudden!
Op het grensvlak tussen beide oplossingen zal een wit vlies (nylon) ontstaan.
Met behulp van het metalen haakje trek je het vlies door de bovenstaande vloeistof uit
de beker. Je bekomt een nylondraad die je oprolt rond een glazen staafje. Dit doe je
door het staafje zeer gelijkmatig te roteren, zodat tijdens het opwinden de dikte van de
draad nagenoeg hetzelfde blijft. Je windt zoveel mogelijk rond dezelfde plaats op,
zodat je een nylonbal rond het glazen staafje bekomt. Indien de draad breekt haal je
het vlies met het haakje opnieuw uit de vloeistof en windt deze verder op rond het
glazen staafje. Ga zo door totdat het te moeilijk wordt om nog nylondraad te trekken,
of totdat de basische oplossing is opgebruikt.
Schuif nu met je vingers (handschoenen!) de nylonbal van het staafje in het
flesje waarop staat "water-acetone" en roer hem met het glazen staafje door de
oplossing om hem te wassen.
Start nu voor de tweede maal. Herhaal het volledige proces. Gebruik weer in het
begin 5 mL van de HMDA-oplossing, maar voeg nu 5 mL van de natriumhydroxideoplossing (NaOH 0.1 M) toe i.p.v. water alvorens de methyleenblauwoplossing toe te
voegen. Op het einde bekom je dus weer een nylonbal die je wast in de "wateracetone"oplossing.
Beantwoord nu de volgende vragen op je antwoordblad:
- Hoeveel nylon bekom je de tweede keer?
a) meer dan de eerste keer,
b) minder dan de eerste keer,
c) evenveel als de eerste keer.
Vul de juiste letter in in het vakje B.3 van je antwoordblad
- Dit kan je verklaren doordat
a) natriumhydroxide optreedt als katalysator
b) het contactoppervlak tussen beide oplossingen groter is
c) het natriumhydroxide reageert met het gevormde waterstofchloride, waardoor
het evenwicht verschuift
d) het natriumhydroxide al het gevormde waterstofchloride neutraliseert
e) het natriumhydroxide geen invloed heeft op de reactie, omdat dezelfde
hoeveelheid nylon bekomen wordt.
Vul de juiste letter in in het vakje B.4 van je antwoordblad
- Maak de reactievergelijking B1 kloppend (bepaal de juiste voorgetallen) en
schrijf de reactievergelijking in het vak B.5 van je antwoordblad
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- Bereken de maximale hoeveelheid nylon die theoretisch kan verkregen
worden, nu je weet hoeveel HMDA heeft gereageerd en gegeven het feit dat de
hoeveelheid HMDA de beperkende factor is. (H=1, C=12, N=14, O=16, Cl=35.5)
Schrijf het resultaat van je berekening in het vakje B.6 van je antwoordblad.
- Bereken de gemiddelde polymerisatiegraad van nylon 6.10 (n in de formule).
We nemen aan dat de gemiddelde moleculaire massa van nylon 6.10 = 150000
g·mol-1. Schrijf de waarde van n in het hokje B.7 van je antwoordblad.
- Beantwoord de vragen B.8 en B.9 op je antwoordblad.
R-zinnen – Speciale risico's
Wanneer 2 R-zinnen door een koppelteken verbonden worden, betekent dit dat ze beide gelden; vb.
R12-20 betekent dat de R-zinnen R-12 en R-20 beide van toepassing zijn (en niet R-12 tot en met R20), hetzelfde geldt voor het /-teken.
R11: Sterk ontvlambaar
R21/22: Schadelijk bij huidcontact en bij inname
R34: Veroorzaakt brandwonden
R37: Irriteert het ademhalingsstelsel
S-zinnen – Veiligheidsaanbevelingen
De uitleg bij de R-zinnen geldt ook voor de S-zinnen
S9: Plaats de container in een goed verluchte ruimte
S16: Niet opslaan in de nabijheid van ontstekingsbronnen - Niet roken!
S22: Stof niet inademen
S33: Voorkom statische ontladingen
S36/37/39: Draag geschikte beschermende kledij, handschoenen en oog-/gelaatbescherming
S45: Bij ongeval of wanneer je onwel wordt, dadelijk een arts raadplegen! (Toon het label indien
mogelijk)
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TAAK C
Mevrouw Zijde wil nu iets weten over de mechanische eigenschappen van zijde en
nylon, omdat ze denkt dat natuurlijke vezels sterker zijn, tenminste dat is de indruk die
ze heeft van spinnewebdraden na het lezen van enkele artikelen in gespecialiseerde
tijdschriften. Voor zover ze zich dat herinnert, stond in één van die artikelen het
volgende: “De draad van een spinneweb kan wel vijf keer zo sterk zijn als een
staaldraad met dezelfde dikte. Er wordt zelfs beweerd dat een draad van een
spinneweb met de dikte van een potlood in staat zou zijn om een Boeing 747 in volle
vlucht af te remmen. De draad van een spinneweb kan wel tot 30 keer van de
oorspronkelijke lengte uitgerekt worden. We hebben het dus over de sterkste
matarialeen die de mens kent.”
Laten we dat eens nagaan voor zijde en nylon.
Young’s Modulus van zijde en nylon
Als gevolg van een trekkracht F , uitgeoefend op een draad met een lengte L0 , zal de
draad uitrekken met een lengte ΔL . Deze uitrekking is recht-evenredig met de lengte
van de draad en met de trekkracht, maar is omgekeerd evenredig met (de oppervlakte
van) de doorsnede S . Dat wil zeggen: ΔL ∝ L0
zodat:

F
ΔL
=E
S
L0

F
( ∝ betekent: ‘evenredig met’)
S

Deze uitdrukking staat bekend als de wet van Hooke. De evenredigheidsconstante E
wordt de Young’s Modulus genoemd en is een maat voor de elasticiteit van een
materiaal.
De grafiek in de figuur wordt voor elastische materialen verkregen door de
normaalspanning (F/S) uit te zetten tegen de relatieve uitrekking ( ΔL /L0).
In omstandigheden waaronder de wet van Hooke geldt (het stuk O-P in de grafiek) zal
het materiaal de oorspronkelijke lengte krijgen als de normaalspanning weer nul is.
Om een antwoord te geven op de vraag van mevrouw Zijde, gaan we de Young’s
Modulus meten voor een zijden- en een nylondraad.
Dr. Nylonskaya merkt op dat de straal van beide draden verkregen kan worden door
eerst het volume van de draden te meten en aan te nemen dat de draden cylindervormig zijn, zodat
V = S ⋅ L = π r2L
met S de doorsnede en L de lengte van de draad. Hieruit kan dan de straal r van de
draad berekend worden.
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Om tegelijkertijd het volume van een stuk draad en de dichtheid van het materiaal
waarvan het gemaakt is te bepalen, gebruiken we een pyknometer.
Maak gebruik van de volgende
apparatuur:
- een pyknometer
- een analytische balans (± 0,001 g)
- een glazen Pasteurpipet
- een houten stokje
- een nylon draad (lengte: 1,5 m)
- een zijden draad (lengte: 1,5 m)
De pyknometer (van het griekse
woord pyknós, hetgeen dichtheid
betekent), is een glazen flesje met een
geslepen stop waarop een dun buisje
(capillair) zit zodat een bepaald volume
heel precies kan worden afgepast.
Hiermee kan de dichtheid van een
vloeistof ten opzichte van een referentievloeistof, zoals bijvoorbeeld water,
nauwkeurig bepaald worden. De dichtheid van een vaste stof kan ook bepaald worden,
zolang het niet oplosbaar is en een grotere dichtheid heeft dan water.
Voer de volgende procedure uit om zowel de
dichtheden van zijde en nylon te bepalen evenals
de volumes van de afgepaste stukken:
- Maak van de nylondraad, met behulp van
het houten stokje, een balletje dat zo
compact mogelijk is en ook klein genoeg
om in het flesje gebracht te worden.
- Meet de massa van het balletje: MNYLON.
- Zorg er voor dat de pyknometer schoon en
droog is. Vul het helemaal met gedestileerd water. Zet vervolgens de glazen
stop erop; het niveau van het water zal nu boven de merkstreep staan. Zorg er
voor dat er geen luchtbelletjes achterblijven (zachtjes tegen het flesje tikken kan
helpen). Zorg er voor dat het niveau van het water precies tot aan de merkstreep
komt te staan door de Pasteur pipet of een stukje opgerold filtreerpapier te
gebruiken.
- Zet de pyknometer (gevuld met water zoals hierboven is aangegeven) en het
balletje nylon samen op de balans. Meet de totale massa: Mp + w + MNYLON
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- Haal de pyknometer en het balletje van de balans en open de pyknometer om
het balletje er in te doen (gebruik eventueel de Pasteurpipet om het balletje
onder te dompelen en laat eventuele luchtbelletjes verdwijnen) en voeg nog wat
water toe. Zet de stop er weer op en zorg er voor dat het niveau van het water
weer precies tot aan de merkstreep staat. Maak de pyknometer aan de
buitenkant zorgvuldig droog met tissue papier.
- Zet de pyknometer weer op de balans en meet opnieuw de massa: Mp+w+NYLON.
- Noteer de metingen op antwoordblad (C.1)
- Bereken de massa van het door de nylondraad verplaatste water, Mwd
- Neem aan dat de dichtheid van water ρw bij de temperatuur die in het
laboratorium heerst, 1,00 g cm-3 is.
Bereken nu van de draad:
het volume VNYLON
de dichtheid ρNYLON
de doorsnede SNYLON
en de straal rNYLON.
- Neem aan dat de doorsnede niet verandert tijdens het experiment.
Noteer de resultaten in het antwoordblad (C.1).
Herhaal bovenstaande metingen voor de zijdendraad en noteer alle metingen en de
berekeningen in antwoordblad (C.1).
We keren terug naar de elasticiteitsmodulus. Intussen heeft dhr. Cottenfield naast het
raam twee draden opgehangen; één van zijde en één van nylon (zie tekening).
RAAK DE DRADEN NIET AAN EN LAAT OOK DE
REEDS OPGEHANGEN GEWICHTEN MET RUST.
Deze gewichten zorgen er namelijk voor dat de
uitrekking vrijwel lineair toeneemt met de nog aan te
brengen gewichten.
Op de tafel naast de opgehangen draden vind je de
volgende zaken:
6 gewichten van 20 g
6 gewichten van 50 g
1 vergrootglas
1 rolmaat.
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Meet allereerst de lengte van de opgehangen draden (laat deze draden hangen) en
noteer de resultaten in antwoordblad (C.2).
Begin met de nylondraad en bepaal de positie van de kartonnen aanwijzer ten opzichte
van de meetlat op de aluminium staaf; gebruik hierbij het vergrootglas.
Noteer deze positie in het antwoordblad (C.3) als “beginpositie”. VERPLAATS DE
MEETLAT NU NIET MEER.
Plaats nu een gewichtje van 20 g op de houder, wacht 3 minuten en lees de nieuwe
positie van het kartonnetje af. Voeg meer gewichtjes van 20 g toe en lees telkens de
nieuwe positie af, na steeds weer 3 minuten gewacht te hebben. Zorg dat je minimaal
5 metingen gedaan hebt.
Maak een tabel in antwoodblad C.3 waar de volgende gegevens in voor komen:
- de totale toegevoegde massa per meting
- de positie van de kartonnen aanwijzer
- de uitrekking als gevolg van het totale toegevoegde massa per meting
- de verhouding van de trekkracht (als gevolg van de toegevoegde massa) en de
doorsnede van de draad (F/S). (Gegeven is dat: g = 9,8 ms-2).
- de verhoudig van de uitrekking en de oorspronkelijke lengte van de draad ΔL L
0

Maak een grafiek van F/S als functie van ΔL/L0 en trek de ‘beste’ lijn op grond van de
meetpunten (C.4). VOEG DEZE GRAFIEK TOE AAN HET ANTWOORDBLAD.
Hoe kan uit de grafiek de Young’s Modulus berekend worden? (C.5).
Bereken deze waarde voor nylon uitgedrukt in standaardeenheden (SI eenheden), met
slechts één significant cijfer (C.6).
Herhaal de metingen voor de zijdendraad, maar gebruik nu de gewichten van 50 g in
plaats van die van 20 g. Noteer de metingen en de berekeningen (C.7 – C.9) in het
antwoordblad.
Je hebt nu voldoende informatie om vraag C.10 op het antwoordblad te beantwoorden.

EINDE

VEEL SUCCES!
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