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Tisza, "de Blonde Rivier"

De Tisza is de belangrĳkste rivier van Oost-Hongarĳe. Ze stroomt van de Oostelĳke Karpaten
door de Grote Hongaarse Vlakte in de rivier de Donau. De totale lengte was 1419 km, maar ze
is ingekort door werken in de 19e eeuw tot 962 km. De rivier draineert 156 duizend km2. Ooit
werd ze "de meest Hongaarse rivier" genoemd omdat ze volledig binnen het historische
koninkrĳk Hongarĳe stroomde.

Vandaag begint de Tisza in Oekraïne bĳ de samenvloeiing van de witte en zwarte Tisza en
verzamelt ze water uit Slowakĳe, Roemenië en Hongarĳe. Ze mondt uit in de Donau in Servië.

Aan de Oekraïens-Hongaarse grens is de Tisza een snelle en groene waterrivier, die kiezelstenen
in haar bedding rolt. Ze wordt "blond" 50 km naar beneden als de Szamos, een rivier van
oorsprong uit Roemenië, zandbruin water aanvoert. Naarmate de Tisza naar Szeged stroomt,
vloeit ze langzamer en langzamer, en ook het alluvium wordt fijner en fijner. Als je langs de
rivier loopt aan de kant tegenover het centrum van Szeged of als je een peddeltocht maakt
met een kajak of kano, kun je dit zeer fijne gele zand vinden.

De Tisza is de "levengevende" rivier van Szeged en Hongarĳe. Naast haar unieke flora en
fauna en ecosysteem speelt ze ook een belangrĳke rol in de akkerbouw. 90% van Hongarĳe
wordt bedreigd door droogte, wat de landbouw van het land sterk zou kunnen bepalen.
Plantenbiologisch onderzoek in Szeged gaat meer dan 100 jaar terug en richt zich op het
oplossen van de nadelen van droogte en het fokken van droogtebestendige gewassen.

In deel A zullen we het effect van droogtestress op planten onderzoeken, waarvan het begrip
onderzoekers zou kunnen helpen om nieuwe droogte-tolerante plantensoorten te kweken.

In deel B krĳgt je te maken met enkele problemen van onze moderne samenleving: milieu‐
vervuiling. DeTisza is zeer gevoelig voor waterverontreiniging, omdat ze een lange, lusachtige
route in Hongarĳe heeft en er talrĳke locaties aan de rivier beslaan, van waaruit nabĳgelegen
industriële en agrarische ondernemingen verontreinigingen in de waterstromen kunnen afgeven.
Voorbeelden van vervuilende verbindingen zĳn nitrieten. Onlangs zĳn significante niveaus van
nitrietvervuiling ontdekt in monsters die langs de Tisza zĳn verzameld, maar de oorsprong
van de verontreiniging is niet bekend. Komt de vervuiling van een fabriek, gebouwd naast de
oevers van Tisza, of van een agrarische site naast een van de zĳrivieren van Tisza? In het
deel B is jouw uitdaging om de bronnen van verontreiniging te lokaliseren!

In deel C kom je het verrassende gedrag van gegranuleerde materialen tegen. Het meest re‐
levante materiaal in ons onderwerp ‘Tisza’ is natuurlĳk het gele zand, maar je zult ook werken
met zwart vulkanisch zand en maanzaad. Je meet en onderzoekt verschillende fysische para‐
meters. Daarnaast evalueer je optische metingen in Boedapest over de sedimentatie van je
zwarte zandmonster.
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Deel A
Tisza is de 'levengevende' rivier van Szeged en Hongarĳe. Naast haar unieke flora en fauna
en ecosysteem, speelt de rivier ook een belangrĳke rol bĳ de productie van veldgewassen.
90% van Hongarĳe wordt bedreigd door droogte, die de landbouw van het land sterk zou
kunnen bepïnvloeden. Al meer dan 100 jaar doet men botanisch onderzoek in Szeged dat zich
richt op het oplossen van de nadelen van droogte en op de veredeling van droogteresistente
gewassen.
Langdurige droogte tast de gevoeligheid van de meeste planten aan. De stressreactie is
afhankelĳk van verschillende factoren, zoals de intensiteit van de stress, de duur, de
fysiologische en ontwikkelingsstatus van een plant of haar genotype. Als gevolg van
watergebrek raakt de homeostase van planten verstoord. Dat leidt tot een daling van de
scheutlengte, de grootte van het bladoppervlak en de fotosynthetische activiteit en het
bevordert de veroudering van bladeren. Als gevolg van langdurige droogte neemt ook de
opbrengst en kwaliteit van gewassen af. De stressreactie van planten vertoont een
specifieke kinetiek. Als gevolg van droogte reageren planten met een snelle sluiting van de
stomata van de huidmondjes, met als doel de transpiratie van bladeren te verminderen. Op
lange termĳn neemt de fotosynthetische activiteit af samen met de hoeveelheid
fotosynthetische pigmenten, waardoor de biomassaproductie vermindert en de accumulatie
van reactieve zuurstofsoorten (ROS) verhoogt, waardoor de bladveroudering wordt versterkt.
In droogtetolerante planten, kan de opeenhoping van verschillende compatibele osmotische
verbindingen (glycine-betaïne, proline, suikeralcoholen) en anti-oxidanten een succesvolle
acclimatisatie bevorderen.
In dit deel zullen we het effect van droogtestress op planten onderzoeken, wat
wetenschappers zou kunnen helpen om nieuwe droogtetolerante plantensoorten te kweken.
A1. Hoe kunnen we de korte-termĳn-effecten van droogtestress bĳ planten detecteren?
A2. Hoe beïnvloedt langdurige droogtestress planten?
A3. Hoe verdedigen planten zich tegen droogtestress?

Probleem A1 (32 punten)

We kunnen de snelle stressreactie van planten volgen door het sluiten van de huidmondjes
te meten. Die bevinden zich in de opperhuid (epidermis) van bladeren en spelen een
belangrĳke rol bĳ de regulering van de waterbalans en de opname van CO2. Een huidmondje
bestaat uit twee sluitcellen die de grootte van de daartussenin gelegen stomatale porie
regelen. De open en gesloten toestand van de huidmondjes wordt gereguleerd door
verschillende omgevingsfactoren (bĳv. licht / duisternis, temperatuur, CO2) en endogene
signalen (bĳv. abscisinezuur, ROS). Als gevolg van stress, sluiten de huidmondjes snel. Dit
wordt geregeld door abscisinezuur (ABA), waarvan de concentratie in bladeren snel
toeneemt tĳdens droogte. De directe oorzaak van het sluiten van een huidmondje is een
afname van de turgordruk van de sluitcellen als gevolg van door ABA geactiveerde
ionenkanalen, waardoor K+ en Cl--uitstroom plaats vindt vanuit de sluitcellen, wat op
passieve wĳze wordt gevolgd door wateruitstroom.

Opened stoma = Open huidmondje
Closed stoma = Gesloten huidmondje

Guard cells = Sluitcellen
Stomatale pore = stomatale porie
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We kunnen de open / gesloten toestand van de huidmondjes microscopisch meten op
preparaten van epidermisvliesjes van het blad. Met een pincet maken we daarvoor een
vliesje van de epidermis los, enerzĳds van goed bewaterde planten en anderzĳds van
planten die droogtestress hebben ondergaan. Voor een correcte vergelĳking moeten we
epidermale vliesjes nemen van bladeren met dezelfde / vergelĳkbare ontwikkelingsstatus. De
verse coupes leggen we onmiddellĳk in een druppel bufferoplossing op een draagglas, dat
we vervolgens afdekken met een dekglaasje. Daarna bekĳken we dit onder een microscoop
en met dezelfde vergroting (bv. 400x) nemen we beelden van de stalen. Vervolgens meten we
op elke afbeelding de diameter van de stomatale poriën, berekenen we het gemiddelde per
afbeelding en geven we de resultaten weer in een grafiek.

Benodigdheden voor dit experiment:
● lineaal
● stylo
● rekenmachine

A1.1 Het meten van de opening van de huidmondjes

Met een liniaal kunnen we de grootte meten van door droogte geïnduceerde stomatale
poriën op de beelden van epidermisvliesjes op verschillende tĳdstippen gemaakt.

WAARSCHUWING!

Controleer je liniaal met de afbeelding hieronder voor je gaat meten!

Controleplant 9:00 a.m. Droogtestress-plant 9:00 a.m.



T2 11.05.2021

p. 3

Controleplant 10:00 a.m. Droogtestress-plant 10:00 a.m.

Controleplant 12:00 a.m. Droogtestress-plant 12:00 a.m.
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Controleplant 3:00 p.m. Droogtestress-plant 3:00 p.m.

Meet de grootte van alle stomatale openingen op elke afbeelding voor ieder tĳdstip, zowel
voor de controleplant als voor het droogtestresspreparaat en vul ze hier in (hiervoor krĳg je
geen punten, maar je hebt de gegevens wel nodig voor verdere berekeningen!

Handeling Metingen (mm)

Controle 9:00 a.m.

Droogtestress 9:00 a.m.

Controle 10:00 a.m.

Droogtestress 10:00 a.m.

Controle 12:00 a.m.

Droogtestress 12:00 a.m.

Controle 3:00 p.m.

Droogtestress 3:00 p.m.
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Vraag A1.1 Bereken de gemiddelde waarde op elk tĳdstip bĳ elke voorwaarde op basis
van je metingen. Noteer de overeenkomstige letter in het vakje A1.1 op het antwoordblad.

Onderzoek Gemiddelde
(mm)

Controle 9:00 a.m. A) 2.91
B) 2.53
C) 3.01
D) 1.70

Droogtestress 9:00 a.m. A) 2.43
B) 1.40
C) 2.89
D) 3.31

Controle 10:00 a.m. A) 1.56
B) 2.81
C) 2.32
D) 3.07

Droogtestress 10:00 a.m. A) 1.60
B) 1.11
C) 1.93
D) 2.02

Controle 12:00 a.m. A) 2.67
B) 2.59
C) 1.66
D) 2.37

Droogtestress 12:00 a.m. A) 1.00
B) 1.82
C) 2.08
D) 2.11

Controle 3:00 p.m. A) 2.20
B) 3.13
C) 3.20
D) 2.96

Droogtestress 3:00 p.m. A) 0.90
B) 1.53
C) 1.29
D) 1.78
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Op de foto’s komt 3cm overeen met 100 μm.

Vraag A1.2 Bereken op basis van de gemiddelde waarden de werkelĳke grootte van de
stomatale poriën in controleplanten en de droogtestress planten om 9.00 uur en 15.00 uur.
Noteer je antwoord in tabel A1.2 op het antwoordblad.

Vraag A1.3 Bereken hoeveel de poriegrootte van de huidmondjes veranderde gedurende
6 uur als gevolg van droogtestress. Noteer je antwoord in µm in vakje A1.3 op het
antwoordblad.

Vraag A1.4 Bereken hoeveel procent de stomatale sluiting van droogteresistente planten
bedraagt ten opzichte van de controleplanten om 15.00 uur. Noteer je antwoord in vakje A1.4
op het antwoordblad.

Vraag A1.5 Hoe verandert om 9.00 uur, op basis van de experimentele resultaten, de
fysiologische toestand in de bladeren van door droogtestress behandelde planten t.o.v. de
controleplanten ? Noteer de letter van je antwoord in vakje A1.5 op het antwoordblad.

A) Er zĳn geen specifieke verschillen in de transpiratie
B) Wateropname neemt toe
C) De huidmondjes gaan toe
D) CO2 opname is afgenomen

Vraag A1.6 Welke fysiologische verandering kon om 15:00 h op basis van de
experimentele gegevens worden waargenomen in de bladeren van door droogtestress
behandelde planten, vergeleken met de controlegroep?
Noteer je antwoord in vakje A1.6 op het antwoordblad.

A) Er is geen significant verschil in beweging van huidmondjes
B) Wateropname neemt toe
C) Transpiratie neemt toe
D) CO2 opname neemt af

Vraag A1.7 Welke plantentypes komen voor kwekers in aanmerking om de
droogtestresstolerantie te verbeteren? Noteer je antwoord in vakje A1.7 op het
antwoordblad.

A) Planten met weinig huidmondjes
B) Planten met grote huidmondjes
C) Planten met hoge ABA-concentraties
D) Planten met snelle ABA-productie
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Probleem A2 (32 punten)
Het effect van permanente droogte op planten kan worden gedetecteerd door de
veranderingen in de hoeveelheid fotosynthetische pigmenten in bladeren.

Een fotosynthetisch pigment kan lichtenergie binden in de chloroplasten van plantencellen.
Kenmerkend hiervoor is het uitgebreide geconjugeerde dubbele bindingssysteem, waardoor
ze kunnen worden geëxciteerd met fotonen van het zichtbare spectrum (390-750 nm).
De energie van fotonen van het zichtbare spectrum is dus voldoende om een fotochemische
reactie op te wekken. Fotosynthetiserende organismen hebben verschillende soorten
fotosynthetische pigmenten, die zowel qua structuur als qua functie verschillen. Chlorofylen
zĳn de belangrĳkste fotosynthetische pigmenten in hogere plantenfamilies. Zĳ spelen een rol
zowel bĳ de binding van lichtenergie als bĳ de omzetting van lichtenergie in chemische
energie. Chlorofylmoleculen bestaan uit een heterocyclische component met centraal
magnesium. Deze component is gebonden aan een lange keten van 20 koolstofatomen
(fytol). Bĳ hogere planten komen chlorofyl a (blauwgroene kleur) en b (geelgroene kleur)
voor. Zĳ absorberen lichtenergie bĳ verschillende golflengtes. Zowel de hoeveelheid pigment
als de verhouding tussen a en b kan bĳ stress veranderen.
Er zĳn ook nog bĳkomende pigmenten die eveneens lichtenergie binden en dan overdragen
aan de chlorofylpigmenten. Deze pigmenten zĳn niet betrokken bĳ de omzetting van
lichtenergie in chemische energie maar spelen een rol bĳ het voorkomen van schade
veroorzaakt door overmatig licht (bĳv. antioxidantfunctie). Onder andere carotenoïden (40
koolstofatomen, donker geeloranje kleur) behoren tot deze groep.
Xanthofylmoleculen (lichtgele kleur), een van de subgroepen van carotenoïden, spelen een
belangrĳke rol bĳ beschermende processen, nl. bĳ het afvoeren van overtollige warmte-
energie.

Tĳdens het experiment worden fotosynthetische pigmenten geëxtraheerd uit de bladeren van
enerzĳds een controlegroep en anderzĳds planten die zĳn blootgesteld aan langdurige
droogtestress. Daarna vergelĳkt men na een scheiding met behulp van papierchromatografie
de hoeveelheid en de samenstelling van de pigmenten.

Toestellen en materialen voor dit experiment:
● Controlestaal (T2-A-2/1) en staal van planten blootgesteld aan langdurige

droogte(T2-A-2/2)
● Spatel
● 2x grote weegschuitjes
● 2x 15 mL Falcon-buisjes
● 2x 50 mL Falcon-buisjes
● 3x plastic Pasteurpipetten
● 2x chromatografiepapier (T2-A-2/3)
● Bekerglas (250 mL)
● Aceton (10 mL)
● Mengsel aceton-petroleum ether 8:92 (10 mL) (T2-A-2/4)
● Plastic pincet
● Weegschaal
● Lineaal
● Alcoholstift
● Potlood
● Stylo
● Rekenmachine
● Chronometer
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VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN!

Houd aceton verwĳderd van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen.
Adem geen stof van aceton in.
Bescherm uw ogen tegen aceton.

A2.1 Opsporen van veranderingen in fotosynthetische pigmenten

Zet met alcoholstift op één Falcon-buisje van 15 ml “controle”, zet op het andere buisje
“droogte”. Plaats een weegschuitje op de weegschaal, druk op de tarra-knop (zet het
weergegeven gewicht op de weegschaal weer op nul) en neem 0,25 g van het controlestaal
met de spatel. Herhaal de procedure met het andere staal. Plaats de plantstalen in de juiste
Falcon-buisjes van 15 ml en voeg aan elk 5 ml aceton toe. Gebruik de schaalverdeling op de
Falcon-buisjes om de hoeveelheid af te meten. Schroef het buisje toe en schud gedurende 5
minuten zodat aceton de fotosynthetische pigmenten uit de monsters kan extraheren. Plaats
de Falcon-buisjes in een glazen beker en wacht een paar minuten totdat het bezinksel naar
de bodem is gezakt.
Zuig ondertussen met een plastic pasteurpipet 2 keer 2 ml eluens (aceton-petroleumether
8:92) op en breng het in twee 50 ml Falcon-buizen. Label deze 50 ml Falcon-buizen met
“controle” en “droogte”.
Leg nu twee chromatografiepapieren plat op tafel. Bĳ elk papier meet je 2 cm vanaf de
onderkant van het papier met een liniaal en zet je een streepje met potlood aan de rand van
het papier. Gebruik een potlood om het papier te markeren, omdat de inkt van een pen wordt
opgelost door het eluens. Zet met potlood aan de bovenkant “C” op het ene papiertje en “D”
op het andere.
Zuig met een pasteurpipet 0,5 ml uit de bovenste helft van het pigmentextract “controle” en
trek er voorzichtig een lĳn mee op het chromatografiepapier “C”, op 2 cm van de onderkant
(waar het streepje stond). Duw NIET meteen alles uit de pipet! Door de punt van de pipet op
het chromatografiepapier te plaatsen, zal langzaam een deel van de vloeistof geabsorbeerd
worden. Herhaal dit vĳf keer over dezelfde lĳn. Probeer de lĳn zo dun en geconcentreerd
mogelĳk te maken! Wacht tot de lĳn droog is.
Herhaal nu de hele procedure met het pigmentextract “droogte” op het chromatografiepapier
‘D”. Wacht tot lĳn droog is.
Zodra het chromatografiepapiertje droog is, steek je het voorzichtig met een pincet in de 50
ml Falcon-buisjes met aceton-petroleumether 8:92. Zorg ervoor dat de onderkant van het
papiertje juist het eluens raakt, maar de pigmentlĳn mag niet in de vloeistof hangen. Wacht
10 minuten.
Gebruik het pincet om voorzichtig de chromatografiepapieren uit de Falcon-buisjes te halen
en leg deze op de tafel. Wacht tot ze droog zĳn. Sluit de Falcon-buisjes van 50 ml om te
voorkomen dat het eluens verdampt.
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Vraag A2.1 Identificeer de fotosynthetische pigmenten in het controlestaal door van
bovenaf te nummeren (bovenaan komt nr. 1). Noteer vervolgens de letter van het
overeenkomstige pigment in de tabel A2.1 op het antwoordblad.

A) Chlorofyl a
B) Chlorofyl b
C) Caroteen
D) Xanthofyllen

Vraag A2.2 Meet de breedte van elke pigmentstreep met een liniaal op de
chromatografiepapiertjes en bepaal bĳ welke pigmenten de hoeveelheid is veranderd als
gevolg van de langdurige droogtestress in vergelĳking met de controle! Noteer de
overeenkomstige letter van je bevinding (hieronder) in tabel A2.2 op het antwoordblad.

A) toegenomen
B) afgenomen
C) niet veranderd

Bevindingen

hoeveelheid chlorofyl b bĳ droogtestress vergeleken met de controle:

hoeveelheid chlorofyl a bĳ droogtestress vergeleken met de controle:

verhouding chlorofyl a/b bĳ droogtestress:

hoeveelheid caroteen bĳ droogtestress vergeleken met de controle:

hoeveelheid xanthophyllen bĳ droogtestress vergeleken met de controle:
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Vraag A2.3 Welke fysiologische verandering kan je om 15:00 h op basis van de
experimentele resultaten detecteren in de bladeren van planten bĳ droogtestress? Noteer het
goede antwoord in het vakje A2.3 op het antwoordblad.

A) Als gevolg van langdurige droogtestress neemt de efficiëntie van fotosynthese
toe door de verhoogde hoeveelheden carotenoïden.

B) Als gevolg van droogtestress neemt de efficiëntie van lichtabsorptie af door de
toegenomen hoeveelheid xanthofylen.

C) Als gevolg van droogtestress neemt de biomassaproductie af, omdat de
gewĳzigde chlorofyl a / b-verhouding de lichtabsorptie-efficiëntie vermindert.

D) Als gevolg van droogtestress neemt de efficiëntie van fotosynthese af door de
verhoogde hoeveelheden chlorofyl a.

Vraag A2.4 Welke plantensoorten zouden interessant kunnen zĳn voor plantenkwekers in
functie van de tolerantie voor droogtestress? Noteer het goede antwoord in het vakje A2.4
op het antwoordblad.

A) Planten met lage hoeveelheden chlorofyl
B) Planten met hoge hoeveelheden chlorofyl, maar lage hoeveelheden carotenoïden
C) Planten die niet makkelĳk grote hoeveelheden chlorofyl en carotenoïden verliezen
D) Alleen planten met een verhoogde xanthofylproductie, omdat alleen deze

pigmenten een rol spelen bĳ bescherming tegen overmatig licht

Probleem A3 (36 punten)
De verdediging van planten tegen droogtestress wordt gemonitord door het opsporen van
veranderingen in proline-niveaus. Het in wateroplosbare proline is een aminozuur waarvan de
concentratie bĳ droogtestress in planten bĳna met een factor honderd kan toenemen. Door
droogtestress geïnduceerde verhoogde ABA-concentraties spelen een sleutelrol bĳ de snelle
opstart van proline-synthese. Proline is een compatibele osmotische verbinding die
membraan- en eiwitbescherming biedt tĳdens droogtestress. Bovendien speelt het ook een rol
bĳ het opruimen van reactieve zuurstofcomponenten (ROS), zoals peroxides.

Tĳdens het experiment prepareren we eerst een ĳkverdunning vertrekken van een vooraf
bereide stockoplossing van proline, met gekende concentratie. Vervolgens bereiden we
extracten van bladeren van zowel controleplanten als planten die gedurende meerdere dagen
droogtestress hebben ondergaan. Druppeltjes van zowel proline-oplossingen als
plantenextracten worden aangebracht op een isatine-testpapier en aan hitte blootgesteld.
Isatine reageert op een specifieke manier met proline. Op basis van de bekende concentraties
van proline-oplossingen kan het prolinegehalte van planten worden bepaald.

Toestellen en materialen voor dit experiment:
● Stalen van controleplanten en van planten onder droogtestress
● Proline (0.3 g) in Eppendorf (T2-A-3/1)
● Spatel
● 2x groot weegschuitje
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● Klein weegschuitje
● 6x 15 mL Falcon-buisje
● 1x 50 mL Falcon-buisje
● 3x plastic Pasteurpipet
● 2x Isatin testpapier bedekt met aluminumfolie (T2-A-3/2)
● Bekerglas (250 mL)
● Ethanol (50 mL)
● Gedestilleerd water (50 mL)
● Plastic pincet
● Weegschaal
● Lineaal
● Permanente alcoholstift
● Potlood
● Stylo
● Rekenmachine
● Chronometer
● Haardroger

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN!

Houd ethanol uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en
andere ontstekingsbronnen. Bescherm je ogen tegen ethanol.

A3.1 Onderzoek naar de afweer van planten tegen droogtestress op basis van
veranderingen in proline-hoeveelheden

Bereid 50 mL 80% (V/V) ethanoloplossing vertrekend van 100% ethanol, met gedestilleerd
water.

Vraag A3.1 Hoeveel ethanol (100%) en gedestilleerd water heb je nodig voor de beiding
van bovenstaande oplossing? Noteer de letter van het antwoord in het vakje A3.1 op het
antwoordblad.

A) 30 mL ethanol en 20 mL gedestilleerd water
B) 40 mL ethanol en 10 mL gedestilleerd water
C) 45 mL ethanol en 5 mL gedestilleerd water
D) 48 mL ethanol en 2 mL gedestilleerd water

Gebruik voor het bereiden van de oplossing een Falcon-buisje van 50 ml. Gebruik de
schaalverdeling op de Falcon-buis om de hoeveelheden af te meten. Schud de oplossing
grondig!

Plaats een weegschuitje op de weegschaal, druk op de tarraknop (dit zet het weergegeven
gewicht op de weegschaal terug op nul) en neem 0,1 g proline met behulp van de spatel en
breng deze in een Falcon-buisje van 15 ml, voeg dan 10 ml 80 % ethanol aan het poeder
toe. Gebruik de schaalverdeling op de Falcon buis om de hoeveelheden af te meten. Schud
de oplossing grondig!
Bereid de volgende verdunningen van de proline-stockoplossing met 80% ethanol:
2X, 5X, 50X, met een eindvolume van 10 ml voor elk.
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Vraag A3.2 Bereken hoeveel van 80% ethanol en de prolinestockoplossing je nodig hebt.
Noteer de letter van het antwoord in het vakje A3.2 op het antwoordblad.

A) 2X: 8 mL proline + 2 mL 80% ethanol; 5X: 9 mL proline + 1 mL 80% ethanol;
50X: 5 mL van de 5X verdunde proline + 5 mL 80% ethanol

B) 2X: 2 mL proline + 8 mL 80% ethanol; 5X: 5 mL proline + 5 mL 80% ethanol;
50X: 9 mL van de 5X verdunde proline + 1 mL 80% ethanol

C) 2X: 5 mL proline + 5 mL 80% ethanol; 5X: 2 mL proline + 8 mL 80% ethanol;
50X: 1 mL van de 5X verdunde proline + 9 mL 80% ethanol

D) 2X: 1 mL proline + 9 mL 80% ethanol; 5X: 5 mL proline + 5 mL 80% ethanol;
50X: 9 mL van de 5X verdunde proline + 1 mL 80% ethanol

Label vier 15 mL Falcon tubes volgens de verdunningen (2X, 5X, 50X). Gebruik voor de
metingen een plastic pasteurpipet en de schaalverdeling op de Falcon-buis. Zet de stop op
de Falcon buis en schud de oplossingen grondig.

Haal een isatine-testpapier uit de aluminiumfolie (niet aanraken met je vingers) en plaats het
met een pincet op de tafel. Verdeel de strook in vier gelĳke delen met een liniaal en een
potlood. Druppel voorzichtig (ca. 0,1 ml) van elke proline-oplossing (stock, 2X, 5X en 50X) op
het isatine-testpapier met behulp van een pasteurpipet. Begin met de meest verdunde
oplossing en ga verder met de meer geconcentreerde oplossingen! Wacht een paar minuten
tot de druppels opdrogen. Droog de strookjes met een haardroger (hete lucht) tot de
kleurreactie optreedt (ca 2 min)!

Vraag A3.3 Bepaal de kleurreactie van proline op het isatine-testpapier voor elke
concentratie van de oplossing! Noteer de letter van het antwoord in het vakje A3.3 op het
antwoordblad.

A) Stockoplossing: donkerblauw; 2X: groenachtig blauw; 5X: blauw; 50X: donkerblauw
B) Stockoplossing: bleekblauw; 2X: groenachtig blauw; 5X: blauw; 50X: geel
C) Stockoplossing: groen; 2X: groenachtig blauw; 5X: geel; 50X: geel
D) Stockoplossing: donkerblauw; 2X: intens blauw; 5X: blauw; 50X: groengeel

Vraag A3.4 Bereken de prolineconcentratie van de verdunning. Noteer de letter van het
antwoord in het vakje A3.4 op het antwoordblad. Gebruik een rekenmachine!

A) 2X: 50 mg/mL; 5X: 20 mg/mL; 50X: 2 mg/mL
B) 2X: 50 mg/mL; 5X: 20 mg/mL; 50X: 1 mg/mL
C) 2X: 5 mg/mL; 5X: 2 mg/mL; 50X: 0.2 mg/mL
D) 2X: 5 mg/mL; 5X: 2 mg/mL; 50X: 1 mg/mL

Plaats een weegschuitje op de weegschaal, druk op de tarraknop (zet het weergegeven
gewicht op de weegschaal terug op nul) en neem met de spatel 0,25 g van het te
onderzoeken plantenstaal. Herhaal dit met het controlestaal.
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Zet met een alcoholstift op twee Falcon-buisjes van 15 ml een letter volgens het soort staal (“C”
voor controle, “O” voor te onderzoeken). Plaats de plantenstalen in de juiste Falcon-buisjes van
15 ml en voeg aan elk 5 ml 80% ethanol toe. (Gebruik de schaalverdeling op de Falcon-buisjes
om de hoeveelheid af te meten!)
Schud de stalen gedurende 5 minuten zodat de 80% ethanol de proline uit de monsters kan
extraheren. Plaats de Falcon-buisjes in een glazen beker en wacht een paar minuten totdat het
bezinksel naar de bodem van de Falcon-buisjes is gezakt. Leg ondertussen met een pincet een
ander isatinepapier op tafel. Verdeel het in tweeën en label ze met een potlood volgens het
soort staal.
Breng voorzichtig een druppel (ca. 0,1 ml) van elk plantenextract op het isatinepapier aan met
een plastic pasteurpipet. Wacht een paar minuten tot de druppels opdrogen. Droog de strookjes
met hete lucht op korte afstand met de haardroger tot een kleurreactie optreedt (ca 2 min)!

Vraag A3.5 Bepaal de kleurreactie van de extracten van de plantenstalen op het isatine-
testpapier. Noteer de letter van het antwoord in het vakje A3.5 op het antwoordblad.

A) Controle: donkerblauw; plant onder droogtestress: geel
B) Controle: geel; plant onder droogtestress: blauw
C) Controle: geel; plant onder droogtestress: groen
D) Controle: donkerblauw; plant onder droogtestress: groenachtig blauw

Vraag A3.6 Bereken de prolineconcentratie in de plantenstalen. Gebruik de eerdere
calibratie (A3.4 en A3.5).
Noteer de letter van het antwoord in het vakje A3.6 op het antwoordblad.

A) plant onder droogtestress: 50 mg/mL
B) plant onder droogtestress: 2 mg/mL
C) plant onder droogtestress: 1 g/mL
D) plant onder droogtestress: 0.2 mg/mL

Vraag A3.7 Wat zou het doel kunnen zĳn van prolinedetectie? Noteer de letter van het
antwoord in het vakje A3.7 op het antwoordblad.

A) Het geeft direct ROS-hoeveelheden aan tĳdens droogtestress
B) Het geeft veranderingen in aminozuursamenstelling aan tĳdens droogtestress
C) Het komt overeen met de hoeveelheid ABA
D) Het kan worden gebruikt als een marker voor droogtestress
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Deel B
Detec�veverhaal : het spo�en van besme�ngsbron-
nen langs de bedding van de Tisza en haar zijrivieren

Onjuiste industriële of gemeentelijke afvalwaterzuivering en -verwijdering zijn een van de
meest voorkomende milieurelevante problemen over de hele wereld. Verontreinigd water, dat beken
en rivieren binnenkomt , kan dan heel wat nadelige gevolgen hebben. De verontreiniging kan alleen
lokale schade toebrengen aan aqua�sche levende systemen, maar in extreme gevallen kan ze erns�ge
regionale conflicten veroorzaken.

Hoewel lozingen van landbouwloca�es en bioverwerkingsinstalla�es over het algemeen geen
hoge niveaus van gevaarlijke componenten beva�en, zijn grote hoeveelheden waterige oplossingen
die organische en anorganische voedingsstoffen beva�en poten�eel gi�ig in aqua�sche omgevingen.
Grote zowel als kleinere fabrieken kunnen nog grotere verontreinigingsniveaus veroorzaken.

Nitrieten behoren niet tot de meest voorkomende verontreinigingen, maar kunnen a�oms�g
zijn uit verschillende bronnen, variërend van landbouw tot zware industrie.

Probleem B (100 punten)

De abnormale verandering van sommige plantensoorten in bepaalde gebieden langs de Tisza
wekte een sterk vermoeden dat de Tisza en een deel van haar zijrivieren onlangs zijn vervuild door
nitrie�onen. Als een snelle maatregel, hee� de milieuautoriteit al verschillende monsters uit de
binnenwateren verzameld, te beginnen bij het binnenkomen van de Tisza bij Oekraïne, tot het
buitenstromen aan de Servische grens. Ondertussen hebben de autoriteiten van de buurlanden ook
monsters genomen bij controleposten aan de grens. Op dit moment weet echter niemand precies wat
de bron(nen) van de nitrietvervuiling is (of zijn). Ontstaat de produc�e van nitrieten vanzelf en is dit
nog niet vastgesteld? Is er één bron, of zijn er meerdere bronnen? Loost iemand onbewust of expres
"vergi�igd" afvalwater? Beschouw jezelf in dit probleem als de hoofdchemicus, die de opdracht krijgt
om de verontreinigende bron(nen) ondubbelzinnig te lokaliseren.

Ondertussen kreeg je hulp: het Environmental Engineer Team zocht naar mogelijke
besme�elijke loca�es in heel Oost-Hongarije. Deze zijn aangeduid op de kaart die afgedrukt is in de
sec�e B.3 (opmerking: dezelfde kaart is afzonderlijk te vinden als een A4-bijlage). Deze kaart (Fig. 2)
gee� ook de 18 bemonsteringsplaatsen aan van waaruit watermonsters zijn verzameld.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN!
1) Pipe�eren met de mond is niet toegestaan!
2) Steek de bovenkant van de pipet in de onderkant van de van de pipe�eerballon. Pas op,
breek de glazen pipet niet!
3) Kijk uit! Zuig geen vloeistof op in de pipe�eerballon!
4) Draag beschermende handschoenen en labojas �jdens de �tra�es
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Apparatuur en materialen voor dit probleem:
UITRUSTING:

• Volumetrische kolf van 500 ml
• Volumetrische glazen pipet, 10,00 ml volume (niet-gegradueerd) – voor oplossingen van nitrieten
• Volumetrische glazen pipet, 10,00 ml volume – voor oplossing van een oxalaat
• Pipe�eerballon
• Buret,10,00 ml volume
• Klem en staander voor buret
• Bekerglas, 50 ml volume – voor het vullen van de buret met de �trantoplossing
• Bekerglas, 50 ml volume – voor het pipe�eren van oxalaatoplossing "hulpreagens"
• Bekerglas, 250 ml volume – voor het oplossen van vast oxalaat
• Bekerglas, 250 ml volume – voor de verwijdering van afvaloplossingen (�trant, enz.)
• Erlenmeyer kolf met opening in geslepen glas, 250 ml volume (met stop) – voor �tra�e
• Pasteurpipet, gegradueerd – voor toevoeging van zwavelzuuroplossing
• Trechter
• Waterkan
• 1 blanco A4-blad (voor zichtbaarheid van �tra�e-eindpunt , op�oneel)
• Digitale balans
• Elektrische verwarmingsplaat

MATERIALEN/MONSTERS:
• Titrantoplossing – c ≈ 0,02 mol/dm3 KMnO4-opl. – in bruine fles van 0,5 L, "T2-B/1"
• 4 × verdunde zwavelzuuroplossing – c ≈ 0,9 mol/dm3 – in flacons van 40 ml, "T2-B/2"
• 1 × vaste watervrij Na-oxalaat (Na2(COO)2) – in flacon van 40 ml , genoteerd als"T2-B/3"
• 3 × Tisza riviermonster – checkpoint #°5, verzameld @ Tiszalök – in flesjes van 40ml: "T2-B/#5"
• 3 × Körös riviermonster – checkpoint #°11, verzameld @ Öcsöd – in flesjes van 40ml: "T2-B/#11"
• Gedemineraliseerd water (demiwater)

Let op het volgende:
• Normaal worden monsters 3 keer ge�treerd. Door �jdsgebrek vinden we twee �tra�es voor elk

monster voldoende. Een derde �tra�e is alleen nodig als het verschil tussen de twee
eindpuntvolumes meer dan 3 % bedraagt. Het is nu�ger om voldoende �jd (idealiter meer dan 1,5
uur) over te laten voor berekeningen!

• De waterige oplossingen van nitrieten zijn goed bewaard gebleven in de lekdichte afsluitbare
plas�c flacons die je hebt ontvangen. De kwan�ta�eve analyse van NO2

- kan nauwkeurig worden
uitgevoerd wanneer deze oplossingen in contact komen met lucht bij het openen van de flacons,
het maken van monsters, �tra�e, enz. Het onnodig openen van de flacons en het langdurig aan
lucht blootstellen ervan kan echter leiden tot atmosferische oxida�e van een kleine frac�e
nitrie�onen en dus tot onjuiste meetresultaten.

• In de permanganometrie moet de juiste aflezing van het vloeistofniveau worden uitgevoerd met
behulp van het bovenste, vloeistofniveau (horizontale rand), en niet de onderste, gebogen
meniscus (Figuur 1). Dit komt omdat de permanganaatoplossing meestal dieppaars is en niet
verdund genoeg om een correcte visualisa�e van de onderste kromming mogelijk te maken.
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•Gebruik de volgende rela�eve atoommassa's voor uw berekeningen:
Ar(H) = 1,01; Ar(C) = 12,01; Ar(O) = 16,00; Ar(Na) = 22. 98
•Het wordt ten zeerste aanbevolen om de pipe�en voor gebruik af te
spoelen met een paar milliliter van de betreffende oplossing.

Figuur 1. Vloeistofmeniscus van een minder geconcentreerde KMnO4-oplossing die
onderscheid maakt tussen onderkant meniscus en de bovenrand. Pijl A: gebogen
meniscusniveau (0,3 ml). Pijl B: vloeistofniveau (0,1 ml).

EXPERIMENT

Het (onbekende) nitrietzoutgehalte van de waterige monsters kan worden bepaald door
permanganometrie, een specifieke tak van titrimetrische methoden op basis van redoxreacties.
Bĳ redoxtitraties zullen de te onderzoeken ionen/moleculen reageren met een chemisch
middel, "titrant" genoemd. In het onderhavige geval is de titrant kaliumpermanganaat (KMnO4)
dat aan de oplossing van het onderzochte materiaal wordt toegevoegd als een waterige
oplossing van nauwkeurig bekende concentratie. Mangaan kan bestaan in verschillende
oxidatietoestanden en chemische vormen, afhankelĳk van de redoxomstandigheden in de
oplossing. Onder vrĳ sterk zure omstandigheden zĳn permanganaationen sterke oxidanten,
die een reductie ondergaan tot tweewaardige mangaanionen via de volgende ionenvergelĳking:

MnO4
− + 8 H+ + 5 e− = Mn2+ + 4 H2O

Onder normale laboratoriumomstandigheden kunnen KmnO4 titrant-oplossingen slechts zeer
kort na de bereiding zonder afbraak worden opgeslagen. Dit komt omdat organische en
anorganische sporenbesmettingen kunnen reageren met KMnO4 en een deel ervan kan
reduceren tot mangaandioxide. In de praktĳk worden permanganaat titrantoplossingen niet
gebruikt wanneer ze pas zĳn bereid: ze blĳven langer dan een week staan, de neergeslagen
mangaanhoudende verbindingen worden door filtratie verwĳderd en de heldere vloeistof wordt
opgeslagen in donkere containers. Je ontvangt deze oplossing na dezelfde, grondige
voorbereidingsprocedure. De eerste taak is het bepalen van de exacte, analytische (molaire)
concentratie van de KMnO4 titrant.

De exacte concentratie van de kaliumpermanganaatoplossing wordt bepaald door een natri‐
umoxalaatoplossing (hier afgekort als "OX") van precies bekende concentratie te titreren.
Deze reactie resulteert in de vorming van koolstofdioxide en mangaan(II)-ionen. Het is echter
je taak om de exacte stoichiometrie van deze reactie uit te zoeken!

B.1 Stellen van een kaliumpermanganaat (�trant) oplossing

Vraag B. 1.1 Wat is de juiste vorm van de stoichiometrische vergelĳking voor
de redoxreactie tussen MnO4− en (COO)22− ionen? Vul op het antwoordblad de
vergelĳking bĳ B. 1.1 aan met de ontbrekende stoichiometrische getallen.
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Bereken vervolgens de massa van Na2(COO)2 die nodig is om 500,0 ml voorraadoplossing
met concentra�e c = 0,0480 M te bereiden. Vul de tabel in bij B.1.3 op het antwoordblad.
Neem een van de 250 ml bekers en weeg zo precies mogelijk de berekende massa van OX
af. Daar het zeer moeilijk is exact de berekende hoeveelheid af te wegen is een afwijking van
max. 1% is toegestaan.
Los het vaste OX-poeder in de beker zo goed mogelijk op.met gedemineraliseerd water tot
ca. 200 ml en giet voorzich�g over in de volumetrische kolf van 500 ml waarin de trechter
eerder was geplaatst. Zorg ervoor dat je geen druppels van de oplossing buiten de trechter
morst. Het wordt aanbevolen om kleinere por�es water toe te voegen en de binnenwanden
van het bekerglas ook goed te af te spuiten met demiwater en dit spoelwater in de kolf te
gieten. Eens je grotendeels de kolf gevuld hebt roteer je de kolf tot volledige oplossing van OX
en vul je verder aan met water exact tot aan de merkstreep. Zet de stop op de kolf en schud
de inhoud goed (vinger op de stop houden!)

Vraag B. 1.3 Noteer de massa die je effec�ef hebt afgewogen bij de bereiding van de
stockoplossing in het linkervakje. Gebruik deze waarde om de concentra�e van de OX-
oplossing te berekenen en noteer deze concentra�e in het rechtervakje van B. 1.3 op het
antwoordblad.

B) �tra�e van OX-oplossingen door permanganaatoplossing
Giet wat OX-oplossing in een van de 50 ml beakers. Pipe�eer 10,00 ml van de 0,0480 M

OX-oplossing en breng ze over in een van de erlenmeyers. Voeg met de gegradueerde
pasteurpipet ca. 10 ml 0,9 M H2SO4 oplossing toe, spoel de wand van de kolf na met een paar
druppels water en zet de kolf op de verwarmingsplaat. Verwarm tot ca. 60-80 °C (het is
voldoende als de kolf "erg warm" is, maar laat de vloeistof niet koken). Neem ondertussen de
andere, kleine beker van 50 ml en spoel deze af met een paar ml van de KMnO4-
�trantoplossing. Giet de inhoud in het "afval" bekerglas (het overgebleven bekerglas van 250
ml). Giet nu een deel van de �trant in het bekerglas van 50 ml en vul de buret met de KMnO4-

oplossing tot het niveau van 0,00 ml . LET OP: Let erop dat je de buret spoelt met 4 - 5 ml

A) bereiding van OX-stockoplossing
Bereid een stockoplossing van natriumoxalaat (OX) met behulp van de watervrije vaste stof
met de chemische formule: Na2(COO)2. Los eerst vraag B.1.2 op om de moleculaire massa van
deze verbinding, die je kristalwatervrij ontvangt, te berekenen.

Vraag B. 1.2 Bereken de moleculaire massa van OX. Noteer je resultaat in het linkervak
van B. 1.2 op het antwoordblad. Bereken de massa OX, die moet worden opgelost voor de
bereiding van 500,0 ml 0,0480 M OX-stamoplossing. Noteer deze massa in het vakje aan de
rechterkant.

Voer de standaardisa�e als volgt uit:

Belangrĳk: alvorens verder te werken los eerst vraag B2.1 op en vul je antwoord in bĳ B2.1
op je antwoordblad. Geef beide antwoordbladen B.1.1 en B.2.1 met stoichiometrische
vergelĳkingen aan een mentor, die je een blad met de twee exacte vergelĳkingen zal geven.
Je dient deze laatste te gebruiken voor je verdere opdrachten.
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�trantoplossing (1-2 keer), zodat de concentra�e ervan in de hele buret �jdens de �tra�e
hetzelfde is! Je hoe� de buret niet te wassen door deze volledig te vullen met de �trant om
te voorkomen dat je een aanzienlijk volume van de KMnO4-�trantoplossing verspilt. Het
volstaat als je de spoeling twee keer met b.v. 4-5 ml �trant uitvoert.

Titreer de warme OX-oplossing met KMnO4-oplossing… Voeg in het begin de �trantpor�es
langzaam toe en wacht tot de kleur verdwijnt. Na deze induc�eperiode kan de �tra�e sneller
verlopen. Houd de temperatuur van de vloeistof in de Erlenmeyer gedurende de gehele
�tra�e rond 60-80°C tot het eindpunt is bereikt. De �tra�e wordt geacht te zijn voltooid
wanneer een zeer lichtpaarse kleur van de oplossing aanhoudt voor ca. 1 minuut. Lees de
eindstand van de �trant op je buret precies af en noteer dit volume in vak B. 1.4 op het
antwoordblad.

Was de kolf met demiwater of neem een nieuwe. Vul de buret tot 0,00ml en repeteer de
hele �tra�eprocedure van de 10,00 ml OX-oplossing ten minste nog één keer. Noteer het
gebruikte �trantvolume bij het eindpunt in het vak B. 1.4 op het antwoordblad.

Vraag B. 1.4 Hoe groot is de concentra�e van de KMnO4-opl. (cKMnO4) ? Noteer je
�tra�eresultaten in veld B1. 4 op het antwoordblad en bereken de exacte concentra�e van
de KMnO4-oplossing!

B. 2 Bepaling van de exacte concentra�e nitrie�onen in de watermonsters

De waarde van cKMnO4 is een maat voor de "oxiderende" capaciteit van je �trantoplossing. Nu
heb je een middel om het nitrie�onengehalte in de watermonsters te achterhalen. Gezien de korte �jd
waarover je beschikt hee� het technisch team je wat geholpen me de �tra�e van de verzamelde
watermonsters - behalve twee monsters- die je zelf moet analyseren: één hiervan werd genomen
langs de rivier de Tisza (@ checkpoint 5, Tiszalök) en de andere werd verzameld langs de rivier de
Körös (@checkpoint 11, Öcsöd).

BELANGRIJK: alle oplossingen, hier verstrekt of ge�treerd door het technisch team, werden
voorgeconcentreerd (10 × concentra�e) vanaf de oorspronkelijke oplossingen om in het �treerbare
concentra�ebereik te passen! Je hoe� niet te berekenen met deze preconcentra�efactor, maar wees
niet verbaasd als je onrealis�sch hoge nitrie�onconcentra�es vindt! Ook stelde het technisch team
vast dat de hoeveelheid oxideerbare verontreinigingen (andere dan nitriet) in de watermonsters
verwaarloosbaar is. Daarom kun je er zeker van zijn dat de consump�e van permanganaat alleen
gebeurt door reac�e met nitriet.

Bepaling van nitrie�onen door permanganometrie

Nitrie�onen (NO2
−) kunnen snel worden geoxideerd door permanganaa�onen tot nitraa�onen volgens

de reac�evergelijking in het antwoordblad. Nogmaals, het is je taak om de exacte stoichiometrie van
deze reac�e te achterhalen!
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Vraag B. 2.1 Wat is de juiste vorm van de stoichiometrische vergelijking gerelateerd aan de
redoxreac�e tussen MnO4

− en NO2
− ionen? Vul de vergelijking bij B.2. 1 op het antwoordblad

aan met de ontbrekende stoichiometrische getallen!

In zure media worden nitrie�onen geprotoneerd en omgezet in waterstofnitriet (HNO2). Deze laatste
verbinding ontbindt in s�kstofoxiden, waarvan een deel uit de �tra�evloeistof kan ontsnappen met
als resultaat een fout in de analyse. Daarom wordt de bepaling van nitrie�onen uitgevoerd via een
zogenaamde tweevoudige terug�tra�e. Eerst voegen we de permanganaat �trantoplossing in
overmaat toe aan de nitrietoplossing en verzuren vervolgens de oplossing. Omdat oxida�e van de
nitrie�onen aanzienlijk sneller verloopt dan de a�raak van HNO2 , kunnen de nitrie�onen kwan�ta�ef
worden omgezet in nitraa�onen. Nu zou je de hoeveelheid niet-gereageerd KMnO4 kunnen bepalen
door �tra�e met de oxaalzuuroplossing die je al hebt gebruikt voor punt B.1. maar directe �tra�e van
permanganaa�onen door oxalaa�onen levert geen nauwkeurige resultaten op, omdat permanganaat-
ionen reageren met het oplosmiddel bij verhoogde temperatuur. Om deze reden wordt de
natriumoxalaatoplossing ook toegevoegd in een overmaat ten opzichte van de niet-gereageerde
permanganaa�rac�e. Vervolgens wordt het overschot van de toegevoegde OX-oplossing gemeten
(ge�treerd) door de KMnO4-�trant via de reeds bekende reac�e, gespecificeerd in vraag B.1.1 van het
antwoordblad.

Voer de �tra�e als volgt uit:

Titra�e van de NO2
− oplossingen door de permanganaat �trant

Pipe�eer 10,00 ml van een van de rivierwatermonsters die nitrie�onen beva�en (bv. van
controlepunt #5) en breng deze over in een erlenmeyer. Je kan een van erlenmeyers
gebruiken na spoelen met demiwater, zonder ze te drogen.

Voeg precies 10,00 ml �trantoplossing uit de buret toe aan de erlenmeyer die het
gepipe�eerde watermonster bevat . Spoel de wand van de erlenmeyer af met een kleine
hoeveelheid water en voeg 10 ml 0,9 M H2SO4-oplossing toe m.b.v. de gegradueerde pasteurpipet
en sluit de erlenmeyer onmiddellijk met de glazen stop. Schud vervolgens goed (vinger op de
stop! Laat het monster 15 minuten staan en schud ondertussen regelma�g (elke 2 à 3
minuten). Pipe�eer na 15 minuten 10,00 ml OX-oplossing en voeg deze toe aan het monster in
de erlenmeyer, wat moet leiden tot het verdwijnen van de kleur. Plaats de erlenmyer zonder
stop op de verwarmingsplaat en verwarm tot ca. 60-80 °C.

Titreer nu het teveel aan oxalaa�onen met de permanganaat �trant. Noteer het volume
van de eindpun�ter in het juiste vakje bij B.2. 2 op het antwoordblad.

Was de kolf met gedemineraliseerd water of neem een nieuwe. Vul de buret tot 0,00 ml en
herhaal de gehele �tra�e van het monster van 10,00ml minstens nog één keer.

Titreer ten slo�e het andere watermonster ook tweemaal, volgens de hierboven
beschreven procedure. Noteer alle eindpun�tervolumes in het juiste vakje bij B.2. 2 op het
antwoordblad.

Vraag B.2. 2 Noteer uw �tra�eresultaten in veld B2. 2 op het antwoordblad en bereken
de NO2

− concentra�e van de watermonsters die bij controleposten #5 en #11 zijn genomen!
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B. 3 Loca�e van verontreinigingsunten

Figuur 2 toont de lange, krullende loop van de rivier de Tisza met haar talrijke zijrivieren. De
rivieren die het land binnenkomen bleken geen nitrietzouten als verontreinigingen te beva�en.
Verschillende landbouw- en industrieterreinen kunnen echter in het geheim of per ongeluk
nitrie�onen in de aangrenzende waterstromen afgeven, waardoor een permanent concentra�eni-
veau van NO2

−. Je collega's vermeldden 14 poten�ële contamina�e sites, aangegeven als kleine
pictogrammen en een hoofdle�er op de kaart (A-N). Deze bronnen kunnen worden geïden�ficeerd
door rekening te houden met de NO2

− ionenconcentra�es gemeten in watermonsters op de 18
controlepunten aangegeven met nummers (1-18) op de kaart.

Figuur 2. Kaart van Oost-Hongarije met de rivier de Tisza (ingangpunt 1; uitgang: 18) en haar
zijrivieren. Nummers in bruinrode cirkels geven de controlepunten aan waar watermonsters zijn
genomen. Kleine pictogrammen en bijbehorende hoofdle�ers geven de mogelijke
besme�ngsplaatsen aan. Deze kaart vind je ook op een apart A4-vel (voor je gemak in iets groter
formaa�n groter formaat, maar verder zijn deze twee figuren iden�ek.
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Nitriet ionenconcentra�es moeten worden bepaald voor alle controlepunten, niet alleen voor
de twee die je al hebt. Je technisch team hee� je echter een handje toegestoken en de resterende
�tra�es voor jou uitgevoerd. Hun resultaten vind je in onderstaande tabel. Vul de twee ontbrekende
waardes in deze tabel niet in, maar gebruik deze om de controlepunten te iden�ficeren, en om het
volumetrische debiet (in m3/s) van de waterstroom te kennen (het debiet, gemarkeerd als "w", is het
totale volume water dat binnen 1 seconde door de hele dwarsdoorsnede van de rivier gaat). Deze
debieten zijn belangrijk om gekend te zijn, omdat de samenvloeiing van een vervuilde rivier met een
schone een verdunning zal veroorzaken, wat zal resulteren in een daling van de nitrietconcentra�e.
Wanneer waterstromen samenkomen en samenstromen, kunnen hun stroomsnelheden eenvoudig
worden samengevoegd om het debiet van de verenigde rivier te kennen. Gemakshalve gaan we ervan
uit dat de stroomsnelheden van de rivieren constant beginnen bij hun bronnen (of de plaatsen waar ze
Hongarije binnenkomen) totdat ze hun samenvloeiingspunt bereiken

Controlepunt
nummer #

Naam controlepunt rivier Debiet, w
(m3/s)

c/ NR2
−

(mol/L)
1 Szatmárcseke Tisza 240 0
2 Mátészalka Kraszna 3 0.02
3 Dombrád Tisza 364 0.000165
4 Nyírbogdány-Kónjatelep Lónyay-főcsatorna 1 0
5 Tiszalök Tisza 480 ?
6 Miskolc Sajó 38 0.03145
7 Verpelét Tarna 3 0
8 Zagyvarékas Zagyva 16 0
9 Tiszabő Tisza 550 0.0301

10 Lakitelek Tisza 566 0.02925
11 Öcsöd Körös 102 ?
12 Gyomaendrőd Körös 100 0.0045
13 Bakonszeg Bere�yó 15 0.018
14 Köröstarcsa Körös 70 0
15 Szentes Tisza 668 0.03125
16 Kiskunhalas Dong-ér 1 0.045
17 Hódmezővásárhely Tisza 670 0.03125
18 Szeged Tisza 820 0.02554

Voor sommige van je berekeningen moet je ook de stroomsnelheden kennen van die rivieren
waar geen controlepunten zijn vastgesteld. Deze vind je in de onderstaande tabel: OPMERKING: Het is
mogelijk dat je niet al deze gegevens in je berekeningen hoe� te gebruiken!

rivier Debiet van de
rivier (m3/s)

Szamos 121
Bodrog 115
Hernád 32
Bódva 9

Sebes-Körös 30
Hortobágie 2

Maros 150
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In de laatste stap van de taak moet je de verontreinigingssites lokaliseren. In de tabel wat
verder hebben we je ook geholpen bij het berekenen van de debieten op de vervuilende loca�es. Als
je de concentra�e en het debiet bij de controlepunten kent, kun je de concentra�e in het
riviergedeelte berekenen net voordat je elke loca�e bereikt met behulp van de
materiaalbalansvergelijking, die aangee� dat de nitrie�onen nooit verloren gaan bij samenvloeiingen:

c
X
w

X
= c

Y
w

Y
+ c

Z
w

Z
+ ...

waarbij cX de concentra�e van de verenigde rivier is, cY, cZ,... zijn de concentra�es van de hoofdrivier
en haar zijrivier(en) vóór hun samenvloeiing, wX is het debiet van de verenigde rivier, en
wY, wZ ,... zijn de debieten van de hoofdrivier en zijrivieren vóór hun samenvloeiing.

Door dezelfde manier van denken (op sommige plaatsen is het zo eenvoudig dat je gewoon gezond
verstand kunt gebruiken), kun je ook de concentra�e in het riviergedeelte berekenen net nadat het
elke site is gepasseerd. Uit deze twee gegevens (concentra�e voor en na de site) kun je eenvoudig het
nitrie�onenconcentra�everschil (Δc) berekenen waarmee de poten�ële vervuilende plaats bijdraagt
aan het nitrie�onenniveau. Als Δc > 0, is er een duidelijke aanwijzing dat de betrokken plaats
nitrietverontreiniging in de rivier hee� geloosd.

Bovendien is voor de karakterisering van het contamina�eniveau van de vervuilde loca�e
(bedrijf) de uitgestoten hoeveelheid nitrie�onen (P) geschikter dan alleen het concentra�everschil, Δc.
De uitgestoten verontreinigingssnelheid (P) is gelijk aan Δc×w. Duidt deze waarde op een klein of een
groot verontreinigingsniveau? Je kunt dit bepalen door ze te vergelijken met de grenswaarden in vak
B.3.1 van het antwoordblad.

Vraag B. 3.1 Als je de debieten kent bij elk interessegebied (controlepunten,
bedrijfsterreinen aan de rivier), kun je het verschil in nitrie�onenconcentra�e berekenen (Δc)
waarmee de poten�ële vervuilende plaats bijdraagt aan het nitrietgehalte in het water. Dit
verschil is het indirecte bewijs dat het bedrijf nitrietverbindingen in het milieu vrijgee�!
Welke zijn deze besme�ngsplaatsen? Controleer het veld B.3. 1 in het antwoordblad en vul
deze aan met gegevens. Zoek de sites! Bereken ook hun vervuilende niveau in mol/s!

Nota�e op
kaart

Bedrijfsnaam Debiet, w
(m3/s)

Vervuilings-
niveau

A. Brouwerij Fábiánháza 3 ?
B Hongerige Ka�enkaasfabriek 1 ?
C.
D.

Zemplén Tool Facteur 115 ?
BorsodChem 29 ?

E. Tiszanewcity Chemicaliën 550 ?
F. Mátra Energiecentrale 3 ?
G. Szolnok Rail Lading 566 ?
H. Wild West Cowboys Melkveebedrijf 2 ?
I Bihari Tabaksvelden 15 ?
J. Szeghalom Thermo-elektriciteit 15 ?
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K. Mezőberény Gewaslanden 70 ?
L. Kunszentmárton Varkensboerderij 102 ?
M. Treeclimbing Geitenweiden 1 ?
N. Makó Rubber fabriek 150 ?

Kun je enkele van de vervuilende sites vastleggen? Goed gedaan!
Kun je �jdig alle vervuilende loca�es iden�ficeren? Gefeliciteerd! Je hebt een "Mission Impossible"
voltooid!!

Tot slot:
Dankzij jouw precisie en toewijding en die van je team konden de milieuautoriteiten

belangrijke maatregelen opleggen aan de vervuilende bedrijven, waardoor hun produc�eprak�jken
veranderden. De waterdieren langs de Tisza rivier staan op het punt te herstellen van de schade.
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Deel C

In dit deel zijn er twee problemen. In het eerste voer je echte experimenten en me�ngen uit met
verschillende korrelige materialen. In het tweede probleem van dit deel bestudeer en evalueer je
op�sche me�ngen bij het zinken van zand in water.

Probleem C1 (50 punten)

Apparaten en materialen voor dit probleem:
• kunststof keukenbak, Bunsen standaard met reageerbuisklemmen en dwarsklemmen
• keuken maatbeker
• juweliersweegschaal met transparante kunststof lade
• geel zand in een plas�c zak (ca. 120 g)
• zwart zand in een plastic zak (ca. 80 g)
• papaverzaadjes in een plas�c zak (ca. 20 mL)
• vlak kader in piepschuim met transparante wanden, 2 kleine stukken in piepschuim
• transparante buis in plexiglas (11 cm lang)
• plas�c houder voor monster (ca. 20 mL, 2 stuks)
• mini trechter, kleine plas�c lepel
• plas�c koffiekopje (2 stuks)
• rubberen "vingers" en banden (2 stuks)
• plakband, papieren handdoeken, permanente s�ft, rekenmachine, pennen, potlood,

linialen, ...

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN!
Werk zorgvuldig met materialen in korrelvorm, werk boven het keukenblad. Houd de
weegschaal schoon en droog. Veeg de tafel en apparaten indien nodig af met een
papieren handdoek.

Inleiding:
Gegranuleerde (of korrelige) materialen vertonen vaak verrassend gedrag, dat reeds lang in het
centrum van de belangstelling staat in de wetenschappen. Maar tot nu kan slechts een klein deel van
de experimentele resultaten volledig verklaard worden door theoretische modellen. Deze
materialen komen voor in de natuur, maar ook in de industrie en in de dagelijkse prak�jk. Ze
variëren in grootte van rotsen van enkele meters in hellingen met puin tot kleurstofpoeders van
micronformaat.
Iedereen heeft met zand gespeeld. Droog zand kan op dezelfde manier worden gegoten als
vloeistoffen, maar het gegoten zand verspreidt zich niet volledig, maar vormt een heuvel. De helling
ervan is kenmerkend voor het materiaal en hangt af van veel verschillende factoren zoals vorm,
grootteverdeling, wrijvingscoëfficiënt, enz.
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Meer verrassende verschijnselen zijn spontane segrega�e waarbij een mengsel gescheiden wordt in
componenten als gevolg van schudden of gieten; vastlopen, wanneer het gedrag van het materiaal
verandert van vloeistofach�g naar vaste stof-ach�g; en patroonvorming als duinen en rimpelingen in
zand.
In dit probleem ga je de helling meten van twee verschillende zandmonsters, je gaat de scheiding
onderzoeken van een mengsel van geel zand en papaverzaadjes als gevolg van gieten alsook het
vastlopen van zandmonsters in een buis en tenslo�e ga je de massadichtheid van de zandmonsters
meten.

Het meten van de helling van zandmonsters en het onderzoeken van spontane segregatie.

Beves�g het vlakke kader in piepschuim met transparante wanden
met een reageerbuisklem aan de Bunsen standaard. Gebruik de
twee kleine stukken in piepschuim voor een betere beves�ging.
Plaats de minitrechter in de opening van het kader. Controleer dat
het kader goed ver�caal staat.
Giet ca. 40 mL van het gele zandmonster in een plas�c koffiekopje.
Meet het volume met een plas�c monsterhouder. Het volume is ca.
20 mL.
Gebruik de kleine plastic lepel en giet het zand heel voorzich�g, heel
langzaam, in kleine hoeveelheden in de trechter.
Als al het materiaal gegoten is, leg dan voorzich�g een liniaal tegen het kader evenwijdig met
de helling, duid de snijpunten van de lijn met de horizontale en ver�cale wand van het
kader aan. WAARSCHUWING! Wees voorzich�g, schud niet met het kader want dat zou die
helling kunnen veranderen.

Vraag C1.1a Lees voor de snijpunten de afstanden x en y af, gemeten vanuit de onderste
hoek van het kader, bereken de hoek α van de helling tot de horizontale as en schrijf de
waarden in de eerste regel van tabel C1.1 op het antwoordblad.

Maak het kader los en giet het gele zand uit in zijn oorspronkelijke plas�c zak.
Monteer het kader opnieuw op dezelfde manier en herhaal het hele hierboven beschreven
proces met het zwart zandmonster.

Vraag C1.1b Schrijf je me�ngen en de berekende waarde in de tweede regel van tabel
C1.1 op het antwoordblad.

Maak het kader los en giet het zwarte zand uit in zijn oorspronkelijke plas�c zak.
Monteer het kader opnieuw op dezelfde manier voor het volgende experiment.
Meng ca. 20 mL papaverzaadjes en 20 mL geel zand in een plas�c koffiekopje. Gebruik voor
het meten een plas�c monsterhouder. WAARSCHUWING! Schudden helpt niet. Gebruik de
kleine plas�c lepel.



Gebruik de kleine plas�c lepel en giet het mengsel heel voorzich�g, heel langzaam, in kleine
hoeveelheden in de trechter. Probeer even veel te nemen van de bodem en de bovenkant
van het mengsel. Tijdens het gieten kun je het interessante gedrag van het gemengde
materiaal observeren: soms rolt een laag van één van de componenten naar beneden en op
deze manier worden gescheiden lagen papaverzaadjes en geel zand gevormd.
Als al het materiaal gegoten is, tel je het aantal lagen n met papaverzaadjes en meet je de
dikte d van de lagen. ( di is de dikte van de i e laag, 1 ≤ i ≤ n) WAARSCHUWING! Wees
voorzichtig, schud niet met het kader, je zou de lagen kunnen vernie�gen.
Bereken de gemiddelde dikte davr van de lagen.

Vraag C1.2a Schrijf je resultaten in de eerste regel van tabel C1.2 op het antwoordblad.

Maak het kader los, giet het mengsel terug in het koffiekopje.
Monteer het kader opnieuw op dezelfde manier. Herhaal het experiment nog twee keer.

Vraag C1.2b Schrijf je resultaten in de tweede en derde regel van tabel C1.2 op het
antwoordblad.

Maak het kader los, giet het mengsel terug in het koffiekopje (en laat het daar staan).

Het vastlopen in een buis.
Tussen de korrels van het gegranuleerde materiaal en de wand van de buis, en tussen de korrels van
het gegranuleerde materiaal, is er ook in rust een wrijvingskracht - in tegenstelling tot vloeistoffen,
waar er alleen interne wrijving is bij beweging. Deze wrijving kan leiden tot het vastlopen van de
gegranuleerde materialen in een vat, en daardoor kunnen er ook onverwachte krachten optreden. In
dit deel van het probleem vergelijk je het gedrag van geel zand en water in een transparante
verticale buis.

Bereid geel zand in het andere plas�c koffiekopje. Plaats de juweliersweegschaal op de basis
van de Bunsen-standaard. Plaats de vierkante transparante plas�c lade op de weegschaal.
Zet op de transparante plexiglasbuis met een permanente s��
10 streepjes op 1 cm van elkaar. Het eerste streepje moet op 1
cm van het ene uiteinde van de buis gezet worden.
Monteer met twee reageerbuisklemmen de buis op de Bunsen-
standaard boven het midden van de weegschaal. De buis moet
zich zo dicht mogelijk bij de Bunsen-standaard bevinden.
Controleer of alle onderdelen goed vastzitten aan het statief,
zonder speling. WAARSCHUWING! Het onwrikbare van de
opstelling is zeer belangrijk voor succesvolle metingen. Stel de
buis goed verticaal in.
Schakel de weegschaal in en druk op de 'T'-knop (Tarra). Leg een
stuk papier op de lade van de weegschaal. Laat de buis zakken zodat deze voorzich�g het
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papier raakt. Controleer of de rand van de buis goed op het vlak van de lade past. Trek het
papier voorzich�g weg. De weegschaal moet nul (of een zeer klein gewicht) tonen – zo niet,
herhaal dan de werkwijze.
Plaats de kleine trechter in de bovenste opening van de buis. Gebruik de kleine plas�c lepel
en giet heel voorzich�g, zeer langzaam, in kleine hoeveelheden (zoals je zout bij een maal�jd
doet) zand in de trechter totdat het zandniveau het eerste streepje bereikt op ℎ = 1 cm.
Lees de waarde van m af op de weegschaal (in gram) – deze waarde is evenredig met de
kracht die het zand op de balans uitoefent.
Blijf het zand op dezelfde manier gieten (zeer voorzich�g, zeer langzaam, in kleine
hoeveelheden) en lees de waarden af op de weegschaal bij elk streepje. Stop bij het laatste
streepje onder het bovenste uiteinde van de buis.

Vraag C1.3a Schrijf je meetresultaten in de eerste 10 vakken (1 – 10) van de eerste lege
regel van tabel C1.3 op het antwoordblad.

De reageerbuisklemmen en alle onderdelen van het statief vormen geen volledig s�jve
structuur. Ze buigen enigszins vanwege het gewicht van het zand.
Probeer voorzich�g de buis op te �llen met je handen om het sta�ef het gewicht van het
zand te "helpen" dragen. WAARSCHUWING! Draai de schroeven van het statief niet los. De
waarde op de weegschaal zakt en bereikt een minimumwaarde.

Vraag C1.3b Schrijf de minimumwaarde op de weegschaal in de kolom gemarkeerd met
↑ in de eerste lege regel van tabel C1.3 op het antwoordblad.

Stop het �llen. Verrassend genoeg wordt de waarde weergegeven op de weegschaal hoger
dan voor het �llen.

Vraag C1.3c Schrijf de verhoogde waarde op de weegschaal in de kolom gemarkeerd met
↓ in de eerste lege regel van tabel C1.3 op het antwoordblad.

Maak de schroeven van de dwarsklemmen los en hef de buis een paar cm hoger. Het zand
loopt uit op de lade van de weegschaal. De waarde die de weegschaal weergee� is het
gewicht van het zand.

Vraag C1.3d Schrijf de waarde die wordt weergegeven op de weegschaal in de kolom
gemarkeerd met W in de eerste lege regel van tabel C1.3 op het antwoordblad.

Giet het zand voorzich�g terug in het plas�c koffiekopje.
Herhaal het hele proces C1.3a-d nog twee keer met hetzelfde materiaal.

Vraag C1.3e Schrijf je meetresultaten in de juiste kolommen van de tweede en derde
lege regel in tabel C1.3 op het antwoordblad.



T2 11.05.2021

C - 5

Als je klaar bent met het laatste experiment giet je het zand terug in zijn oorspronkelijke
plas�c zak.

Vraag C1.3f Bereken de gemiddelde waarden in elke kolom en schrijf je resultaten in de
juiste vakken van de laatste regel in tabel C1.3 op het antwoordblad.

Ter vergelijking, onderzoek hoe een vloeistof zich gedraagt in de buis. De buis kan niet waterdicht op
de weegschaal aansluiten, je moet een waterdichte afslui�ng maken die slechts een zeer kleine
kracht uitoefent.

Trek een rubberen "vinger" losjes over een uiteinde
van de buis (zie a�eelding deel a).
WAARSCHUWING! Het is belangrijk om het losjes
te houden. Beves�g hem aan de rand van de buis
met een elas�ekje, duw de losse kleine "zak " met
je vinger in de buis (zie afbeelding deel b).
Monteer de buis met twee reageerbuisklemmen op de Bunsen-standaard boven het midden
van de weegschaal, zoals voorheen. Schakel de weegschaal in en druk op de knop 'T' (Tarra).
Laat de buis zakken zodat deze zeer dicht bij de schaal komt, maar deze niet aanraakt. De
weegschaal moet nul weergeven.
Doe wat kraantjeswater in de maatbeker. Plaats de kleine trechter in de bovenste opening
van de buis. Gebruik een plas�c monsterhouder en/of de kleine plas�c lepel en giet heel
voorzich�g, heel langzaam, water in de trechter totdat het waterniveau het eerste streepje
bereikt bij ℎ = 1 cm. Lees de waarde van m af op de weegschaal (in gram) – deze waarde is
evenredig met de kracht die het water op de balans uitoefent.
Blijf water op dezelfde manier gieten en lees de waarden weergegeven op de weegschaal bij
elk streepje. Stop bij het laatste streepje onder het bovenste uiteinde van de buis.

Vraag C1. 4a Schrijf je meetresultaten in de eerste 10 lege vakken (1 – 10) van tabel C1.4
op het antwoordblad.

Maak de buis los van het sta�ef en giet het water uit de buis in de lade om het gewicht ervan
te meten. (Als de weegschaal is uitgeschakeld, schakel je ze eerst weer in en druk je op toets
"T". )

Vraag C1.4b Schrijf de waarde weergegeven op de weegschaal in het vak gemarkeerd met
W in tabel C1.4 op het antwoordblad.

Vraag C1.5 Plot op millimeterpapier de berekende gemiddelde waarden voor het gele
zand mavr (de eerste 10 vakken van de laatste regel in tabel C1.3a-e) en de gemeten
waarden mw voor water (de eerste 10 gegevens in tabel C1. 4a-b) in func�e van het
materiaalniveau ℎ. Plot beide functies in dezelfde grafiek, maar gebruik verschillende
markeringen. Noem deze grafiek 'grafiek C1.5'.
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Teken in beide gevallen een horizontale lijn op de waarde die overeenkomt met het totale
gewicht van het materiaal in de buis (kolom "W").
Voor geel zand markeer je ook zowel de minimum als de maximum gemiddelde waarde
(kolommen '↑' en '↓' van de laatste regel in tabel C1.3a-e) op ℎ = 10 cm.
Eigenlijk meten we de ganse �jd krachten, maar noteren we overal voor de eenvoud de
eenheid gram aangegeven op de weegschaal.
Vergeet niet 'grafiek C1.5' te bevestigen aan het antwoordblad!

Interpreteer de waargenomen verschijnselen! Verschillende krachten werken op de materialen (geel
zand of water) in de buis. De zwaartekracht Fg (die inwerkt op het massacentrum), de normaalkracht
Fs uitgeoefend door de schaal van de weegschaal en de normaalkracht Fn en wrijvingskracht Ff

uitgeoefend door de wand van de buis. (Het effect van de luchtdruk wordt niet in aanmerking
genomen, het resultaat is verwaarloosbaar.)

Vraag C1.6 Teken de krachten die op de materialen werken op de schetsen in C1.6 op het
antwoordblad. Voor geval (a): voor zand op het moment dat de waarde, weergegeven op
de weegschaal minimaal was (C1.3b '↑'), voor geval (b): ook voor zand maar op het
moment dat de waarde maximaal was (C1.3c '↓'), en tenslotte voor geval (c): voor water
bij een waterpeil op hoogte ℎ = 10 cm (C1.4a '10'). Gebruik de nota�es Fg , Fs , Fn en Ff

Geef de zin van de kracht aan en probeer de rela�eve grootte ervan uit te drukken door de
lengte van de pijl.

Het meten van de dichtheid van zandmonsters.
Voor korrelige materialen kunnen we twee verschillende dichtheden onderscheiden: één daarvan is
de gemiddelde dichtheid ρavr van het korrelig materiaal, rekening houdend met het volume van de
holtes tussen de korrels, de andere is de echte dichtheid ρ van het materiaal van de korrels. In dit
laatste, korte deel van het probleem ga je deze dichtheden van de zandmonsters meten. Volg
hiervoor de volgende werkwijze.
WAARSCHUWING! Na deze meting kunt u de apparaten en materialen niet hergebruiken, doe deze
me�ng daarom pas als je klaar bent met alle andere metingen in Probleem 1.

Droog beide plas�c monsterhouders af. Schakel de weegschaal in (de transparante plas�c
schaal moet erop zi�en) en druk op knop "T". Plaats een lege plas�c monsterhouder op de
weegschaal.

Vraag C1.7a Lees het gewicht me van de lege monsterhouder en noteer de waarde in het
juiste vak van tabel C1.7 op het antwoordblad.

Haal de monsterhouder van de weegschaal. Vul hem volledig met leidingwater. Droog indien
nodig de buitenkant van de monsterhouder zorgvuldig af. Plaats hem terug op de
weegschaal. (Als de weegschaal is uitgeschakeld, schakel je deze eerst weer in en druk op
toets "T". )
WAARSCHUWING! Vul nooit materialen in de monsterhouder boven de weegschaal.
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Vraag C1.7b Lees de massa mw van de monsterhouder vol water en noteer de waarde in
het juiste vak van tabel C1.7 op het antwoordblad.

Haal de monsterhouder van de weegschaal, giet het water eruit en droog hem af. Vul hem
volledig met geel zand. Gebruik de minitrechter en de kleine plas�c lepel.
WAARSCHUWING! Giet het zand voorzichtig. Druk het materiaal niet samen. Plaats hem
terug op de weegschaal.

Vraag C1.7c Lees de massa mds van de monsterhouder vol met droog zand en noteer de
waarde in het juiste vak van tabel C1.7 op het antwoordblad.

Haal de monsterhouder van de weegschaal. Voeg heel voorzich�g en langzaam water toe
aan het zand met de kleine plas�c lepel. Geef �jd aan het water om te zinken en aan de
luchtbellen om op te s�jgen. Blijf water toevoegen totdat het oppervlak nat blij� en het
water zou overstromen. Droog indien nodig de buitenkant van de monsterhouder zorgvuldig
af. Plaats hem terug op de weegschaal.

Vraag C1.7d Lees de massa mws van de monsterhouder vol nat zand en schrijf de waarde
in het juiste vak van tabel C1.7 op het antwoordblad.

Neem de andere monsterhouder en herhaal de stappen C1.7c en C1.7d met je zwart
zandmonster.

Vraag C1.7e Schrijf je meetresultaten in tabel C1.7 op het antwoordblad.

Vraag C1.7f Leid uitdrukkingen af voor de berekening van de gemiddelde dichtheid ρavr
van het granulaat en de dichtheid ρ van het materiaal van de korrels. Gebruik alleen de
gemeten grootheden me , mw , mds , mws en de gekende dichtheid ρw van water. Schrijf de
stappen van de afleiding en de afgeleide uitdrukkingen in vak C1.7f op het antwoordblad.

Vraag C1.7g Bereken de numerieke waarden van de gemiddelde dichtheid ρavr en de
dichtheid ρ voor zowel het gele als het zwarte zandmonster. Gebruik ρw= 1 g/cm3 voor de
dichtheid van water. Noteer de resultaten in de desbetreffende vakken van tabel C1.7a-e
op het antwoordblad. Je kunt de lege kolommen gebruiken voor berekeningen.

Probleem C2

In dit probleem wordt een sedimenta�emethode gebruikt om de sta�stieken van de deeltjesgrootte
van een bepaald zandmonster te analyseren. Het zand wordt in een vat met water gedaan. Hoe
groter het zanddeeltje, hoe sneller het zinkt. De wet van Stokes zal worden gebruikt om de snelheid
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van het zinken te modelleren. De concentra�e van het water met de zanddeeltjes in verandert als
func�e van de �jd, a�ankelijk van de verdeling van de deeltjesgrootte.
De deeltjesconcentra�e van het water wordt bepaald door een op�sche transmissieme�ng. Een
horizontale laserstraal wordt door het vat gestuurd en het overgedragen lichtvermogen wordt
geregistreerd door een fotodetector als func�e van de �jd. Ons doel is om de sta�s�eken van de
deeltjesgrootte uit deze intensiteit-tijdfunc�e te halen.

C2.1 Deeltjesconcentra�e

Optische opstelling
In dit onderdeel wordt een eenvoudige
meetopstelling geïntroduceerd die
toegepast kan worden om de
zandconcentratie van het water op een
op�sche manier te meten. De opstelling
wordt weergegeven in Fig.1.
De lichtbron is een diode laser met een
golflengte van 620 nm en een vermogen
van 1.8 mW, die een evenwijdige
lichtbundel produceert met een diameter
van 5 mm. Deze straal wordt gestuurd
door het sedimentatievat. Dit is een
conven�onele cilindrische glazen pot gevuld
met water. De buitendiameter van de pot is
80 mm en zijn hoogte 180mm. We zorgen
dat het cilindrisch vat de straal in een
horizontaal vlak richt. Aldus zou de straal in
het water convergeren zelfs als de originele
invallende straal slechts parallelle stralen
bevat. We willen graag een evenwijdige
bundel in het vat realiseren, dus moet er gecorrigeerd worden met behulp van op�ca. Tussen de
lichtbron en het vat wordt een cilindrische lens geplaatst, zoals wordt weergegeven op de
horizontaal vlakdoorsnede van de opstelling in Fig.2. Deze cilindrische lens convergeert de bundel
alleen in het horizontale vlak. De lens wordt zodanig opgesteld dat de stralen zich in het vat
evenwijdig voortplanten.
Het licht dat door de pot gaat, wordt opgevangen door een detector die het vermogen van het licht
meet. Dit instrument heeft een geijkte silicium fotodetector en geeft het lichtvermogen in mW weer.
Het apparaat kan via een USB-poort op een computer worden aangesloten. Met behulp van software
kunnen we de gegevens van het vermogen registreren als func�e van de �jd met intervallen van
0.2 s. We meten het vermogen van het doorgezonden licht voor het geval het water helder is. Dit
vermogen van het licht wordt aangeduid als I0 = 1,67 mW.

Bekijk eerst de video 'sedimenta�e.mp4' op de voorziene tablet/notebook alvorens verder
te werken.

Fig.1 Meetopstelling

Fig.2 Horizontaal vlakdoorsnede van de voortplan�ng van de
bundel.
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Overdracht transmi�ance)

De laserstraal heeft een padlengte L= 76mm in het water met een straaldiameter van d = 5mm.
Zo hebben we een verlicht volume in de vorm van een cilinder met ongeveer homogene
intensiteitsverdeling in geval van helder water. In dit geval is het overgedragen vermogen I0.
Laten we aannemen dat er een klein bolvormig deeltje in het verlichte volume verschijnt. De straal
van het deeltje is R Het vermindert het overgedragen vermogen met ΔI1 .

Vraag C2.1a Stel dat de doorsnede van een deeltje verlicht wordt en dat het deeltje de
stralen volledig tegenhoudt, druk dan het vermogen ΔI1 uit met de gegeven parameters.
Schrijf de uitdrukking op het antwoordblad.

Als er meer deeltjes in het verlichte volume verschijnen, wordt het verlies van het lichtvermogen
groter. We veronderstellen dat als zich N deeltjes van hetzelfde formaat in het verlichte volume
bevinden, de afname van het overgedragen vermogen gelijk is aan ΔI = N.ΔI1 . In dit model
veronderstellen we dat de deeltjes geen schaduw afwerpen op elkaar. Dat is ongeveer zo bij lage
deeltjesconcentraties.
In onze experimenten gebruiken we het zwarte zand dat geanalyseerd werd in Probleem C1. Daar
heb je de massadichtheid ρs van het materiaal van het zand bepaald in vraag C1.7g. Laten we
aannemen dat we het vermogensverlies ΔI t.o.v. helder water meten voor het doorgezonden licht.
We veronderstellen dat alle deeltjes dezelfde straal R en dezelfde dichtheid ρs hebben. Als we deze
parameters kennen, kunnen we de massaconcentra�e van de deeltjes in de watersuspensie
berekenen. De massaconcentra�e van de deeltjes wordt gedefinieerd door de volgende uitdrukking:
CR = mR / V , waar mR de som is van de massa van de deeltjes met straal R in het verlichte volume, en

V het volume is van het verlichte gebied.,

Vraag C2.1b Druk CR uit als func�e van ΔI en R met behulp van de gegeven parameters.
Schrijf de uitdrukking op het antwoorblad.

C2.2 Sedimenta�e

De theorie van sedimentatie is gekend van de me�ng van de viscositeit van honing in Taak 1. We
veronderstellen dat de zinkende zanddeeltjes een karakteris�eke snelheid hebben die wordt bepaald
door het evenwicht van de zwaartekracht, de Archimedeskracht en de weerstandskracht vanwege de
viscositeit van het water. We veronderstellen dat de deeltjes een bolvorm hebben met straal R . In dit
geval kan de weerstandskracht worden beschreven door de wet van Stokes: Fd = 6πηRv waarin η
de viscositeit van het medium is en v de snelheid van het deeltje. In Taak 1 heb je de onbekende
viscositeit van honing gemeten. In dit experiment kennen we de viscositeit van water op
kamertemperatuur: η = 10−3 Pa. s. We weten ook dat de dichtheid van water ρw = 1000 kg/m3 is.
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Gebruik voor de dichtheid van de zwart zanddeeltjes je resultaat in vraag C1.7 (bij deze me�ng werd
hetzelfde zwarte zand gebruikt). De zwaartekrachtversnelling van de aarde is g= 9,81 m/s2.

Vraag C2.2a Schrijf de vergelijking voor het evenwicht van de krachten die op een zinkend
deeltje werken. (Net als in taak 1.) Leid een formule af om de snelheid als func�e van de
straal R te bepalen met behulp van de gegeven parameters. Schrijf het op het
antwoordblad.

Stel dat we wat zand in het vat met water doen,
en dat het geschud wordt om de deeltjes te
verspreiden. We veronderstellen dat op het
ogenblik t =0 de verdeling van de deeltjes
uniform is in het volume van het vat. We
veronderstellen ook dat alle deeltjes dezelfde
straal R hebben. In dit ideale geval hebben alle
deeltjes dezelfde bezinkingssnelheid. Dat
impliceert dat een zinkend vlak kan worden
gedefinieerd. Onder dit vlak is de concentra�e
van de deeltjes hetzelfde als bij het begin, maar
in theorie konden we boven dit vlak geen
deeltjes vinden, zoals het wordt gevisualiseerd in
Fig.3. We noemen dit vlak het "plafond", dit
plafond zinkt met uniforme snelheid.
Als het vat wordt verlicht door een horizontale
laserstraal op diepte ℎ, dan verandert het
overgedragen vermogen I(t) als func�e van de
�jd zoals deze wordt uitgezet in de grafiek in Fig. 3.
De kri�eke �jd t1 hangt af van de
bezinkingssnelheid en de parameter ℎ.
Laten we aannemen dat het zand een mengsel is
van bolvormige deeltjes met twee verschillende
stralen R1 en R2. Op het eerste �jds�p hebben de
deeltjes een uniforme verdeling in het volume,
maar later hebben we twee plafonds die zinken
met verschillende snelheden die overeenkomen
met de twee deeltjesgroottes. De veranderingen
van het lichtvermogen I(t) als func�e van de �jd
worden getoond in Fig.4.
In een realistisch zandmonster zitten veel
deeltjes van verschillende groo�e. In een echt
experiment kunnen we dus geen treden in de
I(t)-func�e herkennen, maar kunnen we een

Fig.3 Schema's van de sedimenta�e en het veranderen
van de transmissie voor het geval alle deeltjes
dezelfde straal hebben.

Fig.4 Schema's van de sedimenta�e en het veranderen
van de transmissie in het geval het zand een mengsel van
deeltjes met twee verschillende stralen is.
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con�nue grafiek meten. Deze realis�sche sedimenta�e kan echter ook met succes worden
gemodelleerd door het "oneindige aantal zinkende plafonds" met verschillende snelheden. In deze
me�ng moet je de I(t)-func�e van realis�sche sedimentatie-experimenten analyseren.

Me�ng
Bij de volgende metingen
gebruiken we de opstelling
weergegeven in Fig.1. We doen 3 g
van het zwart zand in de pot
gevuld met water. De afstand
tussen de laserstraal en het
wateroppervlak is ℎ = 53 mm. Het
gesloten vat werd geschud, en dan
in zijn oorspronkelijke posi�e
teruggeplaatst. Op dat ogenblik is
het verzamelen van de gegevens
door de lichtvermogensmeter
gestart. De software registreerde
het lichtvermogen met een
�jdresolutie van 0.2 s.
Daarna stelden we de afstand
tussen de laserstraal en het
wateroppervlak in op
ℎ = 102 mm en herhaalden we
het experiment. Het resultaat is
uitgezet in Fig.5. De �jdas hee�
een logaritmische schaal.
Je moet nu deze curve analyseren om de sta�s�eken van de deeltjesgroo�e van het zandmonster te
evalueren. Sommige karakteris�eke deeltjesstralen moeten worden voorgeschreven om de
groottebereiken in te stellen die worden geanalyseerd. Deze karakteris�eke stralen zijn de volgende:

R1 = 10 µm R2 = 15 µm R3 = 20 µm
R4 = 25 µm R5 = 30 µm R6= 35 µm
R7 = 40 µm R8= 45 µm R9= 50 µm

In het begin moeten we de �jds�ppen kennen waarop het zinkende plafond dat overeenkomt met
de gegeven stralen het niveau van de laserstraal bereikt. Na deze �jds�ppen zijn er geen deeltjes
groter dan deze met de gegeven stralen in het volume van het vat boven de laserstraal.

Vraag C2.2b Evalueer op numerieke wijze de tijds�ppen die overeenkomen met de
gegeven deeltjesgrootten Ri . Gebruik de formules afgeleid in vraag C2.2a. Evalueer ze in het
geval van ℎ = 53 mm en ℎ = 102 mm. Vul de tabel in met de �jdresultaten op het
antwoordblad.

Fig.5 Overgedragen lichtvermogen versus tijd bij twee waarden van de
parameter h
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Vraag C2.2c Gebruik het diagram van Fig.5. Lees de waarden af van het doorgezonden
Lichtvermogen Ii die overeenkomen met de in C2.2b bepaalde �jdgegevens. Schrijf deze
gegevens voor het vermogen in de tabel op het antwoordblad.

Hierna volgend delen we de deeltjesstralen op in bereiken. Het ie bereik wordt gedefinieerd als
volgt: Ri < R < Ri + 1 , waarbij i = 1. . .8. Ons doel is de massaconcentra�e te beoordelen van de
deeltjes met een straal in het gegeven bereik. We weten dat de massaconcentra�e van deeltjes met
een bepaalde straal kan worden bepaald door de verandering van het overgedragen lichtvermogen
Δii . Daarom moeten we de vermogensverbeteringen Δii evalueren die overeenkomen met de
gedefinieerde bereiken met het volgende verschil: Δii = Ii - Ii+1.

Vraag C2.2d Bereken de verbeteringen van het overgedragen lichtvermogen en vul de
tabel in op het antwoordblad.

Als we de transmissieveranderingen kennen, kunnen we de massaconcentra�e Ci van de deeltjes in
het gegeven straalbereik berekenen. Laten we de uitdrukking gebruiken die is afgeleid in C2.1b. We
moeten opmerken dat de geciteerde vergelijking een exacte straalparameter R bevat. We gaan
echter de concentra�e evalueren die overeenkomt met een straalbereik. Om dit probleem op te
lossen, moeten we in de vergelijking die straal vervangen door de gemiddelde straal Ra van het

gegeven bereik gedefinieerd als volgt: Ra = (Ri+Ri+1)/ 2

Vraag C2.2e Bereken de massaconcentra�es Ci die overeenkomen met de gegeven
straalbereiken. Vul de tabel in op het antwoordblad.

Vraag C2.2f Maak een staa�istogram om de geëvalueerde grootteverdeling van de
suspensie samen te vatten. Gebruik millimeterpapier en noem hem 'grafiek C2.2'.
Plot tegelijker�jd in hetzelfde diagram de gegevens afgeleid uit de me�ngen op laserposi�e
ℎ = 53 mm en ℎ = 102 mm. Geef in de grafiek aan welke kolom bij welke meting hoort.
Vergeet niet ‘grafiek C2.2' aan het antwoordblad te hechten!


