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Algemene instructies 

	  
Draag	  steeds	  de	  laboratoriumjas	  en	  de	  veiligheidsbril	  (de	  bril	  mag	  je	  wel	  aflaten	  wanneer	  je	  door	  de	  

microscoop	  kijkt).	  
Eten	  en	  drinken	  in	  het	  laboratorium	  zijn	  verboden	  

	  

Wegwerphandschoenen	  worden	  verstrekt	  en	  moeten	  gedragen	  worden	  als	  je	  met	  chemicaliën	  werkt.	  
	  

Alle	  papieren,	  ook	  de	  kladbladen,	  moeten	  worden	  ingeleverd	  op	  het	  einde	  van	  het	  experiment.	  

	  
Noteer	  (of	  verzamel)	  alle	  antwoorden	  en	  resultaten	  op	  de	  uiteindelijke	  antwoordbladen	  die	  ingeleverd	  moeten	  

worden	  (herkenbaar	  aan	  het	  gekleurde	  voorblad).	  

	  
De	  grafieken	  lever	  je	  samen	  met	  de	  antwoordbladen	  in.	  

	  

Slechts	  één	  set	  antwoordbladen	  (de	  versie	  met	  het	  gekleurde	  voorblad)	  en	  de	  erbij	  horende	  grafieken	  worden	  
nagekeken	  en	  beoordeeld!	  

	  

Het	  experiment	  bestaat	  uit	  3	  taken,	  die	  je	  individueel	  of	  samen	  mag	  uitvoeren.	  Ook	  de	  volgorde	  waarin	  de	  taken	  
uitgevoerd	  worden	  kun	  je	  zelf	  bepalen.	  

Je	  hebt	  3,5	  uur	  de	  tijd	  voor	  deze	  gehele	  test	  1.	  

	  
Taak	  1:	  30	  punten	  
Taak	  2:	  29	  punten	  

Taak	  3:	  33	  punten	  
	  

Als	  je	  klaar	  bent	  laat	  je	  alles	  op	  de	  labtafel	  liggen.	  Je	  mag	  niets	  van	  de	  labtafel	  mee	  naar	  buiten	  nemen. 
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Een siliciumverhaal 
Silicium, met symbool Si, is het op zeven na meest voorkomende element in het universum. Meer dan  
90% van de aardkorst is opgebouwd uit silica-mineralen die bestaan uit verschillende vormen van 
siliciumdioxide (SiO2). De bekendste vorm is kwarts. Dit kan op stranden overal ter wereld gevonden 
worden, evenals als kwartszand of kwartskristallen, als graniet of in andere typen gesteente. Luxemburg, 
de gaststad van de EUSO 2013, is bijvoorbeeld gebouwd op zandsteen dat een hoog percentage kwarts 
bevat.  

Als SiO2 snel wordt afgekoeld kristalliseert het niet, maar stolt als glas. Dit is het proces dat traditioneel 
wordt gebruikt om kwarts-gebaseerd sodaglas, vensterglas, borosilicaatglas en fiberglas te maken.  

Silicium heeft een grote invloed op de hedendaagse technologie. Glasvezeloptica, dat gebruikt wordt in 
veel moderne communicatiesystemen, is afhankelijk van glas dat van silicium is gemaakt. Het glas vormt 
een flexibele optische vezel die als een golfgeleider of ‘optische buis’ fungeert en licht over lange 
afstanden geleidt tussen de twee uiteinden van de vezel. Gebundeld worden deze glasvezels ook gebruikt 
voor verlichting of glasvezel-lasers.  

Silicium is ook een essentiele grondstof in de computer-industrie, omdat de silicium halfgeleiders in elke 
microchip zijn gemaakt van kwarts. Bergkristal wordt al lang gebruikt als een oscillator in horloges en 
veel andere elektronische producten. Zonnecel-technologie is afhankelijk van kwartszand (SiO2) voor de 
productie van zuiver kristallijn silicium dat in plakken wordt gesneden en wordt gepolijst om de 
beroemde silicium ‘wafers’ (plakken) te maken. Dit zijn onmisbare onderdelen van de fotovoltaïsche 
cellen in zonnepanelen.  

Silicium is ook een essentieel element in de biologie. Silicificatie in en door cellen is al ruim meer dan 
een miljard jaar alom aanwezig in de biologische wereld. Silicium is een belangrijk biomateriaal dat 
voorkomt in bacteriën, ééncellige organismen, planten en dieren. Micro-organismen zoals diatomeeën 
hebben silicium bijvoorbeeld nodig om hun beschermende celwand te bouwen. In de nanotechnologie kan 
onderzoek naar zogenaamde nanovectoren van silicium (een soort doelzoekende medicijnbezorgers in 
het lichaam) leiden tot essentiële doorbraken op het gebied van individuele gezondheidszorg.  

In de volgende opgave zullen de teams die deelnemen aan EUSO 2013 verschillende problemen oplossen 
die te maken hebben met silicium in de natuur en in moderne technologie.  

• Taak 1: Bepaling van SiO2 in water 
• Taak 2: Diatomeeën, leven in een siliciumdoos 
• Taak 3: SiO2 in zonneceltechnologie 
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T
A

AK 1: BEPALING VAN SiO2 IN WATER 
	  

Achtergrondinformatie 

Silicium komt in de natuur niet in zijn zuivere vorm voor, maar als vrij silica (SiO2) in macrokristallijne 
(kwarts, bergkristal, amethyst, etc.) en microkristallijne (vuursteen, hoornsteen, jasper, etc.) variëteiten 
van kwarts, het hoofdbestanddeel van zand en zandsteen.  

Wanneer gesteentes, sedimenten, bodemmonsters en water worden geanalyseerd hebben we het daarom 
meestal over silica (SiO2) in plaats van silicium. In gesteentes kan het siliciumgehalte variëren van 7% tot 
80% en in de meeste bodemsoorten van 50% tot 80%. Typische concentraties in oppervlakte- en 
grondwater liggen tussen 10 en 20 mg/L. 

Silica en fosfaat reageren bij pH 1,3 met ammoniummolybdaat tot zogenaamde “heteropolyzuren”. Om 
molybdosilicazuur te isoleren wordt wijnsteenzuur (“tartaric acid”) aan de oplossing toegevoegd, zodat 
aanwezig molybdofosforzuur wordt afgebroken. Boorzuur wordt aan de oplossing toegevoegd om 
storende invloeden van fluoride te vermijden. Molybdosilicazuur kleurt de oplossing lichtgeel. Die kleur 
is echter niet stabiel en dus niet geschikt om bepalingen mee te doen. Daarom, en om een sterkere kleur te 
verkrijgen, wordt het molybdosilicazuur gereduceerd met behulp van ascorbinezuur; dit levert een blauwe 
kleur op. Deze laatste stap zorgt voor een verhoogde gevoeligheid van de methode en dus ook voor een 
nauwkeurigere bepaling van SiO2 concentraties in kraanwater en mineraalwater.  

In dit experiment is de kleurintensiteit evenredig met de concentratie van SiO2 in de oplossing; de 
kleurintensiteit kan gemeten worden met een spectrofotometer die is uitgerust met een filter dat alleen 
licht met een golflengte van 800 nm doorlaat. Deze meting is mogelijk omdat de componenten van de 
oplossingen een deel van het licht dat erop schijnt absorberen. De mate van absorptie is een functie van de 
golflengte van het licht en van de concentratie van de oplossing. 

Binnen een gegeven concentratiegebied is er een lineaire relatie tussen de extinctie van een monster en de 
concentratie ervan. Deze relatie wordt uitgedrukt in de wet van Lambert-Beer: 

E = ε · l · c . 

Hierin is E de met de spectrofotometer gemeten extinctie, ε is de molaire extinctiecoëfficiënt van de 
gekleurde substantie, l is de afstand die het licht moet afleggen (de optische weglengte, simpelweg de 
breedte of dikte van de cuvet) en c is de molaire concentratie. Dit betekent dat voor een gegeven cuvet en 
analyt:  

E = K · γ ,  
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waarin K een constante is en γ de massaconcentratie in (mg/L). 

In principe is een spectrofotometer een apparaat dat met behulp van een lamp licht uitzendt van een 
bepaalde golflengte. Het licht legt een gegeven afstand af waarbinnen een cuvet of buis aanwezig is. De 
cuvet bevat de oplossing waarvan de extinctie moet worden bepaald. Een deel van het licht wordt door de 
oplossing geabsorbeerd en de afname in lichtintensiteit wordt gemeten door een detector die zich aan de 
andere kant van de cuvet bevindt. 

 

Benodigdheden 

• markeerstift, grafiekpapier, stopwatch  
• micropipet 100 µL (instelbaar)  
• micropipet 1000 µL (instelbaar)  
• pipetpuntjes (‘tips’, blauw en geel) 
• 3 plastic pipetten 5 mL en een (soort) pipetteerballon      
• eppendorfjes 2 mL  
• rekje voor eppendorfjes   
• plastic buisjes 15 mL (Falcon)  
• cuvet (plastic, macro) voor spectrofotometer  
• gedestilleerd water 
• 'silicium solution' (= siliciumoplossing) voor ijkoplossingen (1000 mg/L Si) gelabeld "Si" 
• boric acid (= boorzuur) (4 g in 100 mL) gelabeld “Boric Acid”  
• Ammonium Molybdate  (= ammoniummolybdaat) (5 g in 100 mL H2O) gelabeld “Molybdate”  
• tartaric acid (= wijnsteenzuur = 2,3-dihydroxybutaandizuur) (20 g in 100 mL) gelabeld “Tartaric 

Acid”  
• ascorbic acid (= ascorbinezuur) (5 g in 100 mL) gelabeld “Ascorbic Acid”  
• sulfuric acid (= zwavelzuur) (5 g (1,84 g/mL) in 100 mL) gelabeld “Sulfuric Acid”   
• 3 oplossingen met een verschillende en onbekende concentratie SiO2 gelabeld “Unknown 1”, 

“Unknown 2” en “Unknown 3” 

Op de labtafel voor gemeenschappelijk gebruik: 

• spectrofotometer met een filter dat alleen licht met een golflengte van 800 nm doorlaat. 

Beschrijving van de taak  

De siliciumdioxideconcentratie van de drie onbekende oplossingen kan bepaald worden met behulp van 
een ijklijn. Zo'n ijklijn kan gemaakt worden door de extinctie te meten van oplossingen met bekende 
concentraties (ijkoplossingen). Deze oplossingen kunnen gemaakt worden door middel van een 
verdunningsreeks: verdunningen van een siliciumstandaardoplossing (1000 mg/L Si).  De 
siliciumdioxideconcentratie van de onbekende oplossingen kan bepaald worden met behulp van de ijklijn 
en interpolatie. 

TAAK 1.1: Bereiding van de ijkoplossingen (8 punten) 

a. Bereken de SiO2 concentratie in mg/L van de verstrekte standaardoplossing.  Noteer deze 
berekening op het antwoordblad. 
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b. Maak met behulp van de verstrekte standaardoplossing 10 mL van een nieuwe oplossing die 50x 
verdund is. Bereken het volume van de verstrekte standaardoplossing dat hiervoor nodig is;  
 noteer deze berekening op het antwoordblad. Om het gebruik van glaswerk te vermijden, wordt 
bij dit experiment uitsluitend gebruik gemaakt van plastic pipetten. Pipetteer 10 mL gedestilleerd 
water in een 15 mL plastic buisje (Falcon). Verwijder van deze 10 mL gedestilleerd water het 
volume dat je hiervoor berekend hebt. Gebruik daarvoor een geschikte pipet. Voeg nu daarvoor in 
de plaats hetzelfde volume van de verstrekte siliciumstandaardoplossing toe. Markeer deze 
oplossing als 'standard solution B' (standaardoplossing B). 

c. Maak met behulp van de standaardoplossing B de benodigde ijkoplossingen. Label daarvoor eerst 
de 2 mL plastic eppendorfjes van 1 tot en met 6. Eppendorfje 1 (blanco) bevat uitsluitend de juiste 
hoeveelheden gedestilleerd water en reagentia om op de spectrofotometer de extinctie daarvan op 
nul te stellen (E=0).  
Bekijk tabel 1.1. Maak in de genummerde eppendorfjes de mengsels van oplossing B en water 
zoals beschreven staan in tabel 1.1. Gebruik daarvoor een micropipet en geschikte tips.  
Bereken de SiO2 concentratie in de 
verschillende oplossingen.  Antwoordblad. 

	  

d. Label de 15 mL plastic buisjes van 1 tot en 
met 9. Buisjes 7, 8 en 9 worden gebruikt voor 
de oplossingen met onbekende concentratie 
('unknowns'): 
Doe in ieder plastic buisje, in dezelfde 
volgorde zoals hieronder staat, het volgende: 

- 0,5 mL ijkoplossing of onbekende oplossing ('unknown'); gebruik hiervoor een 
micropipet    

- 5 mL boorzuuroplossing; gebruik hiervoor een pipet 
- 5 ml water; gebruik hiervoor een pipet   
- 1,2 mL zwavelzuuroplossing; gebruik hiervoor een micropipet   
- 0,4 molybdaatoplossing; gebruik hiervoor een micropipet 

 Sluit ieder buisje goed af, schud het mengsel grondig en wacht dan 5 minuten. 

e. Voeg aan ieder buisje 0,4 mL wijnsteenzuuroplossing toe; gebruik hiervoor een micropipet 

Sluit ieder buisje goed af, schud het mengsel grondig en wacht dan 5 minuten. 

f. Voeg aan ieder buisje 0,4 mL ascorbinezuuroplossing toe; gebruik hiervoor een micropipet  
Sluit ieder buisje goed af, schud het mengsel grondig en wacht dan 5 minuten. 

 

TAAK 1.2: Het opstellen van de ijklijn (17 punten): 

Label, als de wachttijd om is, de plastic cuvetten van 1 tot 9. Schrijf niet op het transparante deel van de 
cuvetten, maar alleen op het matte deel! 

Breng de oplossingen 1 t/m 9 over in de plastic cuvetten (vul ze minstens tot ¾). 

g. Controleer of de spectrofotometer aan staat (de spectrofotometer wordt vooraf klaargezet door de 
laboratorium-supervisor). 

 
Oplossing B (mL) 

water 
(mL) 

1 0 2 
2 0,1 1,9 
3 0,2 1,8 
4 0,4 1,6 
5 0,8 1,2 
6 1,6 0,4 

Tabel 1.1 : Ijkoplossingen 
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h. Zet cuvet 1 in de spectrofotometer op een zodanige manier dat je de transparante zijde kunt zien 
en de lichtstraal door de oplossing schijnt. 

i. Druk op de “Zero” knop; het scherm van het apparaat laat nu 0.000 zien. 
j. Zet de cuvetten één voor één in de spectrofotometer en meet telkens de extinctie door de “Result” 

knop in te drukken.  Antwoordblad 
k. Zet in een grafiek op een vel millimeterpapier de extinctiewaarden van elke silicaatoplossing uit 

tegen de bijbehorende concentratie.  
l. Bereken de helling (= richtingscoëfficiënt) van de verkregen ijklijn en schrijf de vergelijking van 

de lijn op.  Antwoordblad 
m. Bepaal de concentraties van de 3 onbekende monsters die voor dit experiment zijn klaargezet, 

zowel grafisch als door berekenen.  Antwoordblad 
 

Als het experiment is afgelopen moet je de inhoud van alle buisjes en de vloeistofresten van het spoelen 
van de cuvetten in het aangeleverde afvalvat doen. 

TAAK 1.3: Fouten schatten (5 punten) 
	  	  	  	  	  	  	  	  Antwoordblad 
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TAAK 2: DIATOMEEËN, LEVEN IN EEN SILICA DOOSJE 
 

Achtergrondinformatie over diatomeeën 

Diatomeeën zijn microscopisch kleine eencellige fotosynthetiserende algen.  Ze zijn te vinden in zoet en 
zout water of in natte plekken op het land. Diatomeeën zijn vaak aanwezig als een bruin glibberig laagje 

op ondergedompelde stenen in een rivier. Deze  organismen maken een 
harde en poreuze celwand, een frustule genoemd. Het is een 
doosachtige structuur bestaande uit bijna puur amorfe silica en 
verschillende organische verbindingen. Diatomeeën kunnen deze 
celwand intracellulair maken, bij lage temperatuur door de polymerisatie 
van ortho-kiezelzuur (Si(OH)4) monomeren, opgelost in het water 
waarin zij voorkomen.  
De frustule is meestal 

samengesteld uit twee overlappende valvae,  die in elkaar 
passen zoals de twee helften van een doosje. De valvae 
hebben veel gaatjes en spleetjes waardoor ze stoffen met de 
uitwendige omgeving kunnen uitwisselen.. 

Diatomeeën zijn niet alleen te vinden 
in zoet water maar ook in zeewater.  
Volgens schatting dragen ze voor 45% 
bij aan de totale primaire productie in 
de oceaan. Zij zijn het meest algemene 
type fytoplankton. Alleen al in de 

oceaan zijn diatomeeën verantwoordelijk voor de  binding 
van ongeveer 25% van de koolstofdioxide (CO2) en leveren  
dus een grote bijdrage aan de hoeveelheid zuurstof die 
mensen verbruiken . 

 

                                                                                         
Wanneer diatomeeën sterven, blijven de frustulen of valvae over. 
Diatomeeënaarde, ook wel kiezelgoer genoemd, is een zacht silicium 
sediment gevormd uit gefossiliseerde diatomeeënfrustulen.  
Het is gemakkelijk te verkruimelen tot een fijn wit poeder dat erg 
poreus is en goed kan absorberen, het kent verschillende toepassingen 
in de moderne industrie. Fossiele vondsten wijzen erop dat 
diatomeeënaarde ontstaan is in of vóór de vroege Jura Periode. 
Diatomeeënlevensgemeenschappen zijn een populair hulpmiddel om 
de milieuomstandigheden te bepalen, van het verleden en het heden, 
en worden vaak door wetenschappers gebruikt als bio-indicatoren in 
onderzoek naar de waterkwaliteit.  

Fig. 2.1: Anatomie van een  diatomee: (1) 
bovenste valva  van de  frustule (epitheca), (2) 
onderste valva (hypotheca), (3 )bruin gekleurde 
plasten met fucoxanthine, (4) oliedruppeltjes, (5) 
kern, (6) vacuole, (7) spleetje, (8) strepen. 
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Beschrijving van de taak 

De vele duizenden diatomeeënsoorten zijn te onderscheiden door 
de sterk variërende architectuur van de silica doos. De meeste 
diatomeeën zijn eencellig, hoewel ze ook wel als kolonies van 
eencelligen kunnen bestaan. 

Taak 2.1 Identificatie van de diatomeeënsoorten 

Elk team krijgt twee voorwerpglaasjes met diatomee-valvae uit de  
rivieren Syre and Gander in Luxemburg. De diatomeeën zijn zo 
geprepareerd dat je twee voorwerpglaasjes hebt met alleen de valvae. Om de diatomeeën te identificeren 
heb je een microscoop nodig met een lens die 1000 keer kan vergroten. Begin je waarneming met de 10x 
en vervolgens de 40x lens. Voor de uiteindelijke vergroting van 1000 keer, moet je de olie-immersie 
techniek gebruiken: tussen het dekglaasje en de lens moet je een druppeltje olie doen.  

 

Joker: Alsje niet weet hoe je de olie-immersietechniek moet uitvoeren kan je de 
joker inzetten: vraag de labasisstent om een Joker. Dit kost je dan wel 3 punten! 

Omdat er honderden verschillende soorten voorkomen in Luxemburg, is er speciaal voor de EUSO 
deelnemers een vereenvoudigde fotografische determinatietabel gemaakt (zie de bijlage). 
Om de verschillende soorten te onderscheiden ga je kijken naar de afmetingen van de valvae (lengte, 
breedte), naar de aanwezigheid van een spleetje (zie Figuur 2.1) en een onderscheid maken in  
verschillen in de oppervlaktestructuur (inclusief de aanwezigheid van strepen, 
patronen en dichtheid).  
De uitdaging van deze taak is dat je heel precies de aanwezige valvae observeert en 
de verschillen tussen de soorten uitzoekt.  
De lengte van de valva kan bepaald worden met behulp van een oculaire 
micrometer, die aangebracht is in één van de oculairen van je microscoop. Een 
typische schaal bestaat uit 100 kleine verdelingen (eenheden). Draai het oculair zo 
dat de micrometer samenvalt met de lengterichting van de diatomeevalva.  
 

 
 
 

 
De  werkelijke lengte van een valva wordt bekomen door het aantal eenheden van de micrometerschaal te 
vermenigvuldigen met een factor, die rekening houdt met de gebruikte vergroting. Hiervoor maak je 
gebruik van de calibratieschaal op je labotafel. 
 (Zie ook bijlage 2). 
  
 
 
 
 

Oculaire	  micrometer	  schaal	  	  
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Identificeer de volgende soorten . Doe dit voor beide voorwerpglazen. Gebruik de bijgevoegde 
fotografische determinatietabel, meet 5-10 individuen van dezelfde soort en bepaal de gemiddelde 
lengte van elke soort. ( zie het antwoordblad). 

Navicula cryptotenella (NCTE*) 
Amphora pediculus (APED) 
Mayamaea permitis (MPMI)  
Nitzschia dissipata (NDIS)  (*) code van de soortnaam 
 
 

Taak	  2.2	  Bepaling	  van	  de	  waterkwaliteit	  van	  twee	  rivieren	  in	  Luxemburg	  

Diatomeeën zijn zeer gevoelig voor veranderingen in de omgeving en kunnen zo gebruikt worden als 
indicatoren voor de graad van waterverontreiniging. Hiertoe borstelt men de diatomeeën van stenen die 
men gehaald heeft uit de waterloop die men wil onderzoeken. Door gebruik te maken van de 
diatomeeënlijst in tabel 1 kan je een pollutie-indicator berekenen. 

Momenteel gebruikt men in Europa de zogenaamde ‘Index of Specific Polluosensitivity’ (IPS). Deze 
index steunt op de gevoeligheid van verschillende soorten diatomeeën voor eutrofiëring en voor 
organische pollutie en op het gebruik van alle verschillende soorten diatomeeën die op de plaats van 
bemonstering gevonden worden. 

Bij de berekening van de IPS houdt men voor elke soort kiezelwier rekening met: 

• de ecologische tolerantie (V) van elke soort in het monster. Hierbij geeft men een score van 1 tot 
en met 3, waarbij de score 3 gegeven wordt aan de soort  met het kleinste tolerantiebereik. 

• De gevoeligheid voor verontreiniging (S) waaraan een score van 1 t.e.m. 5 wordt toegekend, 
waarbij 5 gegeven wordt aan de meest gevoelige soort 

• Het aantal valvae (A) van elke soort die worden aangetroffen in het monster (zie tabel 1 op het 
einde van dit document).  

De waarde van (A) wordt bepaald door het aantal verschillende soorten kiezelwieren te tellen in elk 
monster. De waarden van (V) en (S) worden gegeven in Tabel 1. 

De waterstalen werden genomen door de wetenschappers van het Openbaar Onderzoekscentrum ‘Gabriel 
Lippmann’ in Luxemburg. Het is nu jouw taak met behulp van de microscoop te bepalen hoeveel 
verschillende soorten diatomeeën  in elk monster voorkomen. 

Eerst en vooral dien je de naam te vinden van elke soort diatomee die voorkomt in het monster. Dit doe je 
bij een vergroting van 1000x. 
Vervolgens bepaal je het aantal valvae van elke soort (A) en je noteert dit aantal op je antwoordblad. Hou 
er rekening mee, dat je uitsluitend valvae ziet. Om dubbeltellen te vermijden kies je een geschikte 
observatiezone en je telt volgens het patroon dat op de bijgaande figuur is weergegeven. 

Let er wel op, dat je ook de zeer kleine soorten telt! Om een statistisch betrouwbare 
IPS-index te bekomen dien je minstens 200 individuën te tellen op ieder 
voorwerpglaasje.  
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Met deze gegevens, en door gebruik te maken van onderstaande formule, kan je de IPS-index berekenen 
en een score van 1 -  5 bekomen: 
 

 

 

 

 
De IPS-index (op 5) wordt vervolgens omgerekend tot een finale IPS-score met een waarde tussen 1 
(slechte ecologische kwaliteit) en 20 (zeer goede ecologische kwaliteit) m.b.v. volgende formule:  
 
 
 
 
De biologische waterkwaliteit van beide waterlopen (de Syre en de Gander) kan nu bepaald worden met 
behulp van volgende tolerantietabel:  zie antoordblad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vraag 2A: Diatomeeën & technologie  (1 punt)      
Alfred Bernhard Nobel (1833- 1896) was een beroemd Zweeds scheikundige, ingenieur en uitvinder. 
Met de intresten van zijn fortuin worden jaarlijks de Nobelprijzen gespijsd. 
Hij gebruikte diatomeeënaarde (kiezelgoer) voor zijn meest bekende ontdekking. Welke van de 
ontdekkingen, vermeld op je antwoordblad, maakte hem beroemd en rijk?  
  kruis aan op je antwoordblad. 
 

 
 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Σ	  	  S	  ×	  V	  ×	  A	  

IPS	  (op	  5)	  	  =	  	  	  	  	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Σ	  	  V	  ×	  A	  

	  

IPS (op 20) = (IPS (op 5) × 4.75) – 3.75	  

IPS	  	   17≤IPS<20	   13≤IPS<17	   9≤IPS<13	   5≤IPS<9	   1≤IPS<5	  

Biologische	  kwaliteit	  	   A	  =	  zeer	  goed	   B	  =	  goed	   C	  =	  aanvaardbaar	   D	  =	  slecht	   E=	  zeer	  slecht	  
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Tabel 1: Referentietabel voor de gevoeligheid voor verontreiniging (S) en ecologische 
tolerantie (V) van diatomeeën die kunnen voorkomen in de waterstalen (zie 
identificatiesleutel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

 
 
 
 
 
 

	  

Diatomeeënsoorten	   Code	   S	   V	  

Achnanthidium	  saprophilum	   ADSA	   3	   1	  

Amphora	  pediculus	   APED	   4	   1	  

Caloneis	  lancettula	   CLCT	   5	   1	  

Diatoma	  moniliformis	   DMON	   4	   2	  

Diatoma	  vulgaris	   DVUL	   4	   1	  

Eolimna	  minima	   EOMI	   2.2	   1	  

Eolimna	  subminuscula	   ESBM	   2	   1	  

Gomphonema	  olivaceum	   GOLI	   4.6	   1	  

Gomphonema	  parvulum	   GPAR	   2	   1	  

Mayamaea	  permitis	   MPMI	   2.3	   1	  

Navicula	  cryptotenella	   NCTE	   4	   1	  

Navicula	  gregaria	   NGRE	   3.4	   1	  

Navicula	  lanceolata	   NLAN	   3.8	   1	  

Navicula	  tripunctata	   NTPT	   4.4	   2	  

Nitzschia	  dissipata	   NDIS	   4	   3	  

Nitzschia	  sociabilis	   NSOC	   3	   3	  

Nitzschia	  soratensis	   NSTS	   1	   3	  

Rhoicosphenia	  abbreviata	   RABB	   4	   1	  

Ulnaria	  ulna	   UULN	   3	   1	  
Soorten	  die	  niet	  worden	  afgebeeld	  op	  
de	  sleutel	   ZZZZ	   0	   0	  
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TAAK 3: SiO2 IN ZONNECELTECHNOLOGIE 
	  

Achtergrondinformatie	  over	  zonnecellen	  

Zonnecellen	  zijn	  de	  bouwstenen	  van	  zonnepanelen	  op	  daken	  (zie	  Figuur	  3.1	  hieronder).	  Ze	  zien	  er	  metaal-‐blauw	  
of	   zwart	   uit	   en	   hebben	  meestal	   een	   oppervlakte	   van	   100	   cm2.	  De	   dunne	   zilverachtige	   lijnen	   zichtbaar	   aan	   het	  

oppervlak	   (zie	   Figuur	  3.2	   hieronder)	   vormen	   het	   contactrooster	   (de	   aansluitpunten	   van	   de	   zonnecel).	   Het	  
oppervlak	  is	  bedekt	  met	  een	  anti-‐reflectielaag.	  Een	  glaslaag	  beschermt	  de	  cellen	  tegen	  de	  weerelementen.	  

 
Wanneer	  er	  licht	  op	  valt,	  zetten	  zonnecellen	  licht	  om	  in	  elektrische	  energie.	  

Een	   zonnecel	   bestaat	   uit	   twee	   lagen	   met	   verschillend	   halfgeleidermateriaal;	   in	   de	   twee	   lagen	   is	   silicium	   (Si)	  
verontreinigd	  met	  verschillende	  materialen:	   in	  Figuur	  3.3	   is	  de	  bovenste	   laag	  een	  n-‐type	  halfgeleider	   terwijl	  de	  

onderste	   laag	   bestaat	   uit	   een	   p-‐type	   halfgeleider.	   Beide	   types	   halfgeleider	   bevatten	   kleine	   hoeveelheden	  
karakteristieke	  	  verontreinigingsatomen	  (doping).	  	  

In	   een	  n-‐type	   halfgeleider	   bevat	   elk	   van	   de	   verontreinigingsatomen	   een	   elektron	   te	   veel	   om	   te	   passen	   in	   het	  
kristallijne	  Si-‐rooster.	  Deze	  overtollige	  	  elektronen	  gedragen	  zich	  hetzelfde	  als	  vrije	  elektronen	  in	  een	  metaal;	  ze	  

kunnen	   bijdragen	   aan	   een	   elektrische	   stroom.	   Doordat	   ze	   elektronen	   afstaan,	   worden	   deze	   verontreinigings-‐
atomen	  positief	  geladen	  verontreinigingsionen.	  	  

In	  een	  p-‐type	  halfgeleider	  heeft	  elk	  van	  de	  verontreinigingsatomen	  een	  elektron	  te	  weinig	  om	  te	  passen	   in	  het	  	  
kristallijne	  Si-‐rooster.	  	  Dit	  tekort,	  een	  gat	  genoemd,	  kan	  worden	  opgevuld	  door	  een	  elektron	  van	  een	  naburig	  Si-‐

atoom,	  aldus	  een	  gat	  creërend	  bij	  dit	  Si-‐atoom,	  dat	  op	  zijn	  beurt	  kan	  worden	  opgevuld	  door	  een	  elektron	  van	  een	  
ander	   naburig	   Si-‐atoom,	   etc.	   Op	   deze	   manier	   kunnen	   gaten	   vrij	   bewegen;	   ze	   gedragen	   zich	   als	   beweeglijke	  
positieve	   ladingen.	   Zoals	   de	   vrije	   elektronen	   in	   de	   n-‐laag,	   kunnen	   de	   gaten	   ook	   bijdragen	   aan	   een	   elektrische	  

stroom.	  Omdat	  ze	  elektronen	  ontvangen,	  worden	  deze	  verontreinigingsatomen	  negatief	  geladen	  verontreigings-‐
ionen.	  

Wanneer	   de	   n-‐	   en	   p-‐laag	   met	   elkaar	   in	   contact	   komen,	   gaan	   elektronen	   van	   de	   n-‐laag	   in	   de	   buurt	   van	   de	  
zogenaamde	   pn− junction	   samen	   met	   gaten	   van	   de	   p-‐laag.	   Dit	   proces	   resulteert	   in	   de	   vorming	   van	   de	  

Figure	  3.2:	  zonnecel	  met	  contact	  polen	  Figure	  3.1:	  dak	  met	  zonnepanelen	  
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zogenaamde	  depletion	  zone	  (zonder	  enige	  vrije	  ladingsdrager)	  met	  een	  karakteristieke	  ladingsverdeling,	  gevormd	  
door	   de	   verontreinigingsionen	   zoals	   afgebeeld	   in	   Figuur	  3.3.	   Deze	   ladingsverdeling	   veroorzaakt	   een	   elektrisch	  

potentiaalverschil	  (voltage)	  over	  de	  depletion	  zone.	  

Zoals	   in	  Figuur	  3.3	   is	  te	  zien,	  valt	  er	   licht	  op	  de	  bovenste	  laag,	  de	  n-‐laag,	  van	  de	  zonnecel.	  Het	   is	  een	  erg	  dunne	  
laag	  (0.5	  to	  1	  µm)	  waardoor	  zoveel	  mogelijk	   licht	  de	  depletion	  zone	  bereikt.	   In	  het	  algemeen	  heeft	  de	  onderste	  
laag,	  de	  p-‐laag,	  een	  dikte	  die	  varieert	  van	  300	  µm	  tot	  500	  µm.	  	  

Figuur	  3.3:	  Structuur	  van	  de	  zonnecel:	  (1)	  contactrooster	  (aansluitpunt),	  (2)	  anti-‐reflectie	  coating,	  (3)	  contact	  basis	  (aansluitpunt	  basis),	  	  
(4)	  n-‐type	  half-‐geleider,	  (5)	  p-‐type	  halfgeleider,	  (6)	  np-‐junction,	  (7)	  depletion	  zone,	  (8)	  externe	  belastingsweerstand;	  

Functioneren	  van	  de	  zonnecel:	  (a)	  invallend	  foton,	  (b)	  door	  foton	  gecreëerd	  elektron-‐gat	  paar,	  (c)	  bewegingsrichting	  van	  het	  elektron,	  	  
(d)	  bewegingsrichting	  van	  het	  gat.	  

Licht	  dat	  op	  de	  zonnecel	  valt	  (=	  fotonenflux)	  dringt	  door	  de	  de	  zeer	  dunne	  n-‐laag	  heen	  om	  vervolgens	  te	  worden	  

geabsorbeerd	  in	  de	  depletion	  zone.	  De	  energie	  van	  een	  enkel	  geabsorbeerd	  foton	  kan	  worden	  gebruikt	  om	  een	  
elektron-‐gat	  paar	   te	  creëren	   in	  de	  depletion	  zone;	  de	  zonnecel	  warmt	  daardoor	  op.	  Zulk	  een	  gebeurtenis	  vindt	  
plaats	   met	   	   een	   zekere	   waarschijnlijkheid,	   beschreven	   door	   de	   zogenaamde	   quantum	   opbrengst.	   In	   zonnecel	  

materiaal	  met	  hoge	  quantum	  opbrengst	  	  zal	  een	  groot	  deel	  van	  de	  invallende	  fotonen	  elektron-‐gat	  paren	  creëren.	  	  

Het	   potentiaalverschil	   over	   de	   depletion	   zone	   stuurt	   de	   elektronen	   naar	   de	   bovenste	   laag	   en	   vandaar	   naar	  
aansluitpunt	   (1)	   en	   stuurt	   de	   gaten	   naar	   beneden,	   naar	   basis	   contact	   (3).	   Als	   een	   belastingsweerstand	   op	   de	  
zonnecel	  is	  aangesloten,	  zoals	  in	  Figuur	  3	  is	  te	  zien,	  stromen	  de	  elektronen	  door	  de	  weerstand	  naar	  het	  onderste	  

aansluitpunt	   waar	   ze	   recombineren	   met	   de	   gaten:	   er	   loopt	   een	   elektrische	   stroom.	  
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Vraag	  3A	  

Het	  rendement	  η	  van	  een	  zonnepaneel	  wordt	  gedefinieerd	  als	  
	  	  	  
(formule	  1)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  η	  =	  geleverd	  elektrisch	  vermogen	  /	  invallend	  licht	  vermogen	  

Welke	   van	   de	   volgende	   factoren	   zal	   het	   rendement	   van	   een	   paneel	   verminderen	   waarop	   een	   groot	   aantal	  	  
fotonen	  N	  per	  seconde	  valt,	  elk	  met	  voldoende	  energie	  om	  een	  elektron-‐gat	  paar	  te	  creëren? 	  

• Verminderen	  van	  N	  

• Vergroten	  van	  de	  oppervlakte	  van	  het	  contact	  rooster	  

• Een	  groter	  deel	  van	  het	  binnenkomende	  licht	  wordt	  weerkaatst	  	  

• Het	  kiezen	  van	  een	  zonnecel	  materiaal	  met	  lagere	  quantum	  opbrengst	  	  

• Het	  verhogen	  van	  de	  energie	  van	  de	  fotonen	  (veronderstel	  een	  zelfde	  quantum	  opbrengst)	  

• Toename	  van	  de	  vervuiling	  van	  de	  glaslaag	  

• Dikkere	  laag	  n-‐type	  halfgeleider	  

• Dikkere	  laag	  p-‐type	  halfgeleider	  

• Het	  kiezen	  van	  een	  zeer	  hoge	  belastingsweerstand	  

• Het	  kiezen	  van	  een	  zeer	  lage	  belasting	  weerstand	  

	  Geef	  uw	  antwoorden	  op	  het	  antwoordblad.	  

Beschrijving	  van	  de	  opdrachten	  

Uw	  opdrachten	  bestaan	  uit	  volgende:	  	  

• Meet	  de	  open-‐kring	  spanning	  	  Uoc	  over	  de	  verlichte	  cel	  en	  de	  kortsluitstroomsterkte	  Isc	  door	  de	  cel,	  

• Onderzoek	  de	  stroom	  –	  spanning	  en	  vermogen	  –	  spanningskarakteristieken	  van	  de	  cel,	  

• Bestudeer	  de	  serie	  en	  parallel	  schakelingen	  van	  twee	  zonnecellen,	  en	  

• Suggereer	  ten	  slotte	  hoe	  je	  veel	  cellen	  kan	  schakelen	  om	  een	  zonnepaneel	  te	  bouwen	  met	  een	  bepaald	  

uitgangsvermogen	  en	  spanning.	  	  
	  

Apparatuur	  en	  materiaal	  

• Lichtbron	  (halogeenlamp	  120W/230V)	  	  

• 2	  zonnecellen	  	  

• 2	  multimeters	  

• Houten	  blok	  

• Potentiometer	   box	   met	   een	   serieconfiguratie	   van	   drie	   potentiometers	   (100	  Ω,	   10	  Ω	   and	   5	  Ω);	   de	  

weerstandswaarde	  kan	  varieren	  van	  0	  tot	  115	  Ω	  

• 7	  aansluitdraden	  	  

• Duimstok	  (plooimeter)	  

• 2	  vellen	  milimeterpapier	  	  
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Figuur	  3.4:	  Experimenteer	  set:	  (1)	  houten	  blok,	  (2)	  zonnecel,	  (3)	  lamp	  

Stel	  het	  experiment	  op	  zoals	   in	   figuur	  3.4.	  De	  afstand	  tussen	  de	   lamp	  en	  de	  cel	  moet	  ongeveer	  35	  cm	  zijn	  voor	  
opdracht	  3.1	  &	  3.2	  en	  50	  cm	  voor	  opdracht	  3.3.	  	  	  De	  cel	  moet	  optimaal	  verlicht	  worden.	  

Let	  op!	  De	  zwarte	  behuizing	  van	  de	  lamp	  kan	  zeer	  warm	  worden!	  

Opdracht	  3.1:	  open-‐kring	  spanning	  Uoc	  en	  kortsluitstroomsterkte	  Isc.	  	  

De	  afstand	  tussen	  de	  lamp	  en	  de	  cel	  moet	  ongeveer	  35	  cm	  zijn.	  

Om	  de	  open-‐kring	  spanning	  over	  de	  verlichte	  cel	  te	  meten,	  sluit	  de	  
multimeter	  aan	  zoals	  weergegeven	  bij	  figuur	  3.5.	  	  

• Schrijf	   eerst	   het	   lampnummer	   en	   het	   celnummer	   (staat	  
vermeld	  op	  de	  achterzijde)	  op	  het	  antwoordblad.	  

• Draai	  de	  draaiknop	  op	  de	  2	  V	  positie	  (V=).	  

• Schakel	  de	  lamp	  aan	  en	  meet	  Uoc.	  

• Noteer	  de	  waarde	  op	  het	  antwoordblad.	  

• Laat	  de	  lamp	  ingeschakeld.	  	  

	  

Om	   de	   grootte	   van	   de	   kortsluitstroom	   door	   de	   verlichte	   cel	   te	  
meten,	   verbindt	   de	   multimeter	   zoals	   bij	   figuur	   3.6.	   (Nota:	   het	   is	  
een	   niet	   perfecte	   kortsluiting	   omdat	   de	   ampèremeter	   een	   kleine	  

weerstand	  heeft)	  

• Draai	  de	  draaiknop	  op	  de	  200	  mA	  positie	  (A=).	  

• Meet	  Isc.	  

• Noteer	  de	  waarde	  op	  het	  antwoordblad.	  

	  

Figuur	  3.6:	  kortsluit	  schema	  

Figuur	  3.5:	  open-‐kring	  schema	  
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Opdracht	  3.2:	  stroomsterkte	  –	  spanning	  en	  vermogen	  –	  spanning	  karakteristieken	  

• Plaats	   de	   zonnecel	   ongeveer	  35	  cm	   van	   de	   lamp	   en	  
bouw	   de	   schakeling	   van	   figuur	  3.7.	   Gebruik	   de	  
potentiometer	  box	  als	  belastingsweerstand.	  

• Verander	  de	  belastingsweerstand	  om	  de	  grootte	  van	  
de	   stroom	   door	   de	   schakeling	   te	   veranderen.	  	  

Om	  dit	   te	   doen	  verdraai	   langzaam	  de	   knoppen	   van	  
de	  potentiometers.	  

• Meet	   de	   stroomsterkte	   I	   en	   de	   spanning	   U	   over	   de	  

cel	  voor	  verschillende	  belastingsweerstanden.	  	  

• Noteer	   de	   waarden	   voor	   I	   en	   U	   in	   de	   tabel	   op	   het	  
antwoordblad.	  

• Teken	   op	   millimeterpapier	   de	   waarden	   afhankelijk	  

van	  de	  spanning	  zoals	  aangeduid	  in	  figuur	  3.8.	  

• Bereken	   het	   elektrisch	   vermogen	   P	  =	  UI,	   en	   noteer	  

de	  waarden	  in	  de	  tabel	  op	  het	  antwoordblad.	  

• Zet	   het	   vermogen	  P	  uit	   als	   functie	   van	  de	   spanning	  U	   in	  

hetzelfde	  diagram	  (zie	  figuur	  3.8).	  
	  

Wanneer	   de	   zonnecel	   werkt	   met	   een	   spanning	   UA	   en	   een	  

stroomsterkte	   IA,	   dan	  wordt	   het	   overeenkomstige	   punt	   A	   op	   de	  	  
I	  –	  U	  grafiek	  het	  werkpunt	  genoemd	  (zie	  figuur	  3.9).	  

	  

De	   rechthoek,	  bepaald	  door	  UA	  en	   IA,	  wordt	  de	  vermogens-‐	  
rechthoek	   genoemd.	   De	   oppervlakte	   van	   deze	   vermogen	  

rechthoek,	   geassocieerd	   met	   het	   werkpunt	   A,	   UA·∙IA,	   is	  
numeriek	  gelijk	  aan	  het	  geleverde	  vermogen	  door	  de	  cel	  op	  
het	  punt	  A.	  

Een	   zonnecel	   zou	   moeten	   werken	   op	   zijn	   maximaal	  

vermogenspunt	  met	  coordinaten	  (Um,	  Im)	  op	  de	  I	  –	  U	  grafiek.	  	  

Identificeer	  het	  maximaal	   vermogenspunt	  op	  uw	  grafiek	  en	  
teken	  de	  overeenkomstige	  vermogensrechthoek.	  	  

Noteer	  de	  waarden	  	  voor	  Um,	  Im	  en	  Pm	  op	  het	  antwoordblad.	  

	  

	  

	  

Figuur	  3.9:	  Vermogensrechthoek	  voor	  het	  werkpunt	  A	  

Figuur	  3.8:	  I/U/P	  diagram	  

Figuur	  3.7:	  schakeling	  met	  variabele	  belastingsweerstand	  
(potentiometer	  box)	  en	  multimeters	  
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Vraag	  3B	  

Het	   rendement	   van	   uw	   zonnecel	   (zie	   formule	   1)	   op	   het	  maximale	   vermogenspunt	   	   is	   ongeveer	   gelijk	   aan	   8%.	  	  
Hoe	  groot	  is	  het	  invallend	  lichtvermogen	  per	  oppervlakte-‐eenheid	  in	  uw	  experiment?	  	  

	  Geef	  het	  resultaat	  op	  het	  antwoordblad.	  

Opdracht	  3.3:	  Combinatie	  van	  zonnecellen	  

In	  een	  echt	  zonnepaneel	  worden	  de	  cellen	  geschakeld	  in	  serie	  en	  parallel.	  De	  schakeling	  die	  je	  zal	  bestuderen	  is	  

nog	  steeds	  die	  van	  figuur	  3.7	  met	  een	  enkele	  cel	  en	  met	  twee	  cellen	  gecombineerd,	  respectievelijk.	  	  

Serie	  combinatie	  (zie	  figuur	  3.10)	  

• Stel	   twee	   zonnecellen	   op	   voor	   de	   lamp	   op	   een	   afstand	   van	  
ongeveer	  50	  cm	  zodat	  ze	  optimaal	  verlicht	  worden.	  

• Meet	   de	   spanning	   over	   elke	   afzonderlijke	   cel	   voor	   een	   zelfde	  

stoomsterkte	  van	  40	  mA.	  

• Verbindt	   de	   twee	   cellen	   in	   serie	   en	   meet	   de	   spanning	   over	   deze	  

schakeling	  voor	  dezelfde	  stroomsterkte	  van	  40	  mA.	  

• Noteer	  de	  nummers	  van	  de	  cellen	  (achterzijde)	  en	  de	  waarden	  	  

in	  de	  tabel	  op	  het	  antwoordblad.	  

Parallel	  combinatie	  (zie	  figuur	  3.11)	  

• Plaats	   de	   twee	   zonnecellen	   voor	   de	   lamp	   op	   een	   afstand	   van	  

ongeveer	  50	  cm.	  	  

• Meet	   de	   stroomsterkte	   door	   elke	   individuele	   cel	   voor	   een	  

uitgangsspanning	  van	  0,40	  V.	  

• Verbindt	  de	  2	   cellen	   in	  parallel	   en	  meet	  de	   stroomsterkte	  door	  

deze	  schakeling	  	  voor	  dezelfde	  uitgangsspanning	  van	  0,40	  V.	  

• Noteer	  de	   celnummers	   (achterzijde)	   en	  de	  waarden	   in	  de	   tabel	  

van	  het	  antwoordblad.	  

Vraag	  3C	  

Stel	   een	   zonnecel	  met	   een	  maximaal	   vermogenspunt	  bepaald	  door	  Um	  =	  0.4	  V	  en	   Im	  =	  0.125	  A.	  Met	  behulp	   van	  
een	   aantal	   cellen	   moet	   je	   een	   zonnepaneel	   bouwen	   die	   (op	   het	   maximale	   vermogenspunt)	   een	   elektrisch	  

vermogen	  levert	  van	  15	  W	  bij	  een	  spanning	  van	  12	  V.	  	  

Om	  dit	  te	  bereiken	  moet	  je	  de	  serie	  en	  parallel	  schakelingen	  gebruiken.	  	  

• Hoeveel	  cellen	  moet	  je	  in	  serie	  schakelen?	  

• Hoeveel	  van	  deze	  serieschakelingen	  moet	  je	  parallel	  schakelen?	  

	  Geef	  uw	  resultaten	  op	  het	  antwoordblad.	  

Figuur	  3.10:	  Serie	  verbinding	  van	  
zonnecellen	  

Figuur	  3.11:	  Parallel	  verbinding	  van	  
zonnecellen	  


