Journaliseren
Inleiding
Het schriftelijk vastleggen van bevindingen is een essentieel onderdeel van experimenteel
onderzoek. Hierdoor gaat het verrichte werk niet verloren en kunnen de beschikbaar gekomen
gegevens verder worden uitgewerkt door de experimentator. Ook wordt het werk zo toegankelijk gemaakt voor anderen en wordt de mogelijkheid geboden de resultaten te reproduceren.
Bij een experiment zijn twee manieren van rapporteren te onderscheiden: journaliseren en
verslaggeven, beide met hun eigen vorm en doel.
In dit hoofdstuk zal eerst kort ingegaan worden op de verschillen tussen de beide soorten
rapportage. Vervolgens zal in de tweede paragraaf het journaal worden besproken. Als bijlage
worden twee voorbeelden gegeven van een journaal.

Rapporteren: verschillende doelen en vormen
Journaliseren
De rapportage van een experimenteel onderzoek gebeurt in eerste instantie in een
laboratorium-journaal. Dit is een gestructureerd dagboek dat tijdens het experiment wordt
bijgehouden en vooral bedoeld is voor degene die het experiment uitvoert. Het journaal wordt
dan ook tijdens elk experiment bijgehouden en beschrijft zowel geslaagde als minder
geslaagde (onderdelen van) experimenten.
Het journaal heeft drie belangrijke functies:




Vastleggen van de voorbereiding en planning van het experiment, inclusief gegevens
die tijdens het experiment nodig zijn.
Het direct, compleet en overzichtelijk vastleggen van de verkregen gegevens tijdens
de uitvoering van het experiment.
Vastleggen van eventuele (tussentijdse) conclusies.

Omstandigheden, condities en verkregen resultaten worden vastgelegd om ze later verder uit
te kunnen werken. Ook kan er in een later stadium op teruggevallen worden en wordt het
mogelijk het experiment te reproduceren.
De journalisering volgt de gedachtegang van de experimentator tijdens de uitvoering van het
experiment en is daarom chronologisch. Zo worden ook ondervonden problemen en de wijze
waarop deze zijn aangepakt in het journaal vastgelegd.
In de loop van het practicum zul je je eigen stijl van journaliseren ontwikkelen, die zowel
voor jezelf duidelijk moet zijn als voor anderen, zoals de practicumassistent. Als voorbeeld,
en als mogelijke uitgangspositie bij het ontwikkelen van je eigen structuur, wordt in de
volgende paragraaf een standaard journaalstructuur gegeven en besproken.
Het is belangrijk een goede stijl te ontwikkelen aangezien het journaliseren tijdens de
afsluitende opdracht van je bachelor (en je master) zeker van essentieel belang zal blijken.

Verslaggeving
Als verdere rapportage kan op basis van het journaal een verslag geschreven worden. Het
verslag is veel meer dan het journaal gericht op andere personen dan de experimentator, en
heeft onder meer de onderstaande functies.

1. Structurering van het experimentele werk. Bij het schrijven van een verslag kan je je
beperken tot de zaken die achteraf van het grootste belang zijn gebleken. De structurering
zal dan ook eerder thematisch dan chronologisch zijn.
2. Verantwoording van het experimentele werk en controle mogelijk maken. Wetenschap en
technologie kunnen niet bestaan zonder openbaarheid en verifieerbaarheid.
3. Beoordeling mogelijk maken. Dit is niet alleen van belang tijdens de studie, maar ook in
de beroepsuitoefening. Een artikel wordt bijvoorbeeld pas in een vaktijdschrift
gepubliceerd na een positieve beoordeling door (meestal twee) vakgenoten; publicatie
betekent dan ook een positief waardeoordeel over het werk. Verslagen kunnen
doorslaggevend zijn bij de beoordeling van subsidiëring of verdere voortzetting van een
onderzoeksproject.
4. Communicatie over het experimentele werk. Een essentiële voorwaarde hiervoor is dat het
verslag gelezen wordt. Voor de leesbaarheid is het van belang dat de inhoud de lezer
boeit, bijvoorbeeld doordat iets nieuws besproken wordt. Ook onmisbaar voor de
leesbaarheid zijn een duidelijke structuur en een verzorgde presentatie.
Niet van ieder experiment zal een verslag gemaakt worden, net zoals niet ieder experiment uit
een groter onderzoek in het eindverslag terecht zal komen. Ook hier is het onderzoek aan het
eind van de bachelor (en master) fase een typisch voorbeeld, waarbij je verslag zal gaan over
de belangrijkste zaken uit het onderzoek en gebaseerd zal zijn op het journaal. Het leren
selecteren van de relevante gegevens is dan ook een bijkomend doel van het verslaggeven
tijdens het eerstejaars practicum.
Bij het schrijven van een verslag is het van groot belang van tevoren te bedenken voor wie de
rapportage bedoeld is. Afhankelijk van de doelgroep wordt er besloten welke theorie
opgenomen moet worden en op welk deel van het proces en de resultaten de nadruk gelegd
moet worden. Vaak gaat dit ook in overleg met anderen. Voor het (eerstejaars) practicum
moet het verslag gericht zijn op een medestudent met een gelijke achtergrond. De specifieke
voorkennis die de experimentator heeft met betrekking tot de proef mag niet verondersteld
worden. Het overleg over de inhoud en vorm vindt plaats met de practicumassistent.
Het journaal is een directe weergave van het experiment en dus niet zozeer op een doelgroep
gericht. Het belangrijkst is dat het duidelijk en gestructureerd is, voorzien van de nodige
details, zodat je zelf in staat bent om het experiment op dezelfde wijze te herhalen of er een
verslag van kan maken.

Het laboratoriumjournaal
Algemene voorwaarden
Zoals gezegd dient het eerstejaarspracticum onder andere voor het ontwikkelen van een
goede, eigen structuur voor het schrijven van journaals en verslagen. Uiteraard zijn er een
aantal voorwaarden waaraan een goede rapportage altijd moet voldoen. In het volgende
worden deze voorwaarden voor het journaal besproken, te beginnen met de inhoud van het
journaal.
Wat staat er in een journaal?
Het grootste deel van onderstaande punten is in vrijwel ieder journaal te vinden. Als een
onderdeel in een proef echter niet relevant is, dan dient het ook niet opgenomen te worden.
-

Datum (en eventueel tijd).
Doel.

-

-

Verwachting / hypothese. Een verwachting kan bijvoorbeeld een bepaalde waarde
zijn, terwijl een hypothese een te toetsen veronderstelling aangeeft. Per proef kan
gekeken worden welke het meest voor de hand liggend is.
Relevante theorie, inclusief bronvermelding (als de bron niet de handleiding is), en
een korte toelichting daarop.
Analyse van het probleem, keuze van een meetmodel en meetmethode (welke en
waarom).
Nauwkeurigheidsanalyse (voorafgaand aan de metingen).
Beschrijving / bijzonderheden opstelling.
Formules, reactievergelijkingen, materiaaleigenschappen en apparatuurgegevens die je
bij de voorbereiding van belang acht om tijdens het experiment bij de hand te hebben.
Meetprocedure; dit moet zo duidelijk zijn dat een collega-student hiermee zonder
problemen jouw metingen zou kunnen gaan doen.
Alle metingen en waarnemingen die tijdens het experiment gedaan worden.
Bijzonderheden tijdens het experiment (storingen e.d.) die van belang kunnen zijn. Als
er iets misgaat, is het van belang dat precies vast te leggen.
Uitwerking van de meetresultaten.
Foutenverwerking (na de meting, verwerking in de resultaten).
Bespreking van de resultaten.
Conclusie(s).

Wat betreft de structuur is er slechts een algemene voorwaarde die voortkomt uit de logische
opbouw van een experiment en het chronologische karakter van het journaal. Ieder
experiment dient (thuis) voorbereid te worden en ieder journaal zal dan ook beginnen met een
weergave van deze voorbereiding. Daarna volgen de uitvoering van het experiment en de
verwerking van de metingen en op basis van de resultaten worden conclusies getrokken. Deze
volgorde zal dus ook automatisch in het journaal aanwezig zijn.
Tenslotte zijn er nog enkele voorwaarden waaraan een journaal moet voldoen betreffende het
uiterlijk / de presentatie.
- Gebruik een ingebonden journaalschrift, zodat geen aantekeningen verloren kunnen
gaan en nummer de pagina’s. In het ‘studiepakket’ zijn drie van deze journaalschriften
opgenomen.
- Gebruik de eerste pagina’s voor de inhoudsopgave.
- Werk direct in het journaal en niet op losse blaadjes.
- Een doorhaling moet leesbaar blijven. In een later stadium moet deze misschien weer
ongedaan worden gemaakt. Er worden dus ook geen bladen uit het journaal gescheurd.
- Begin elk nieuw experiment op een nieuwe pagina.
- Gebruik normaal gesproken de rechterpagina’s; de linkerpagina is alleen voor schetsen
van opstellingen, grafieken, aanvullingen, correcties e.d.
- Bij aanvullingen en correcties moet in de tekst aangegeven worden dat er iets
aangevuld of gecorrigeerd is, en indien nodig waar dit te vinden is.

Een standaard journaalstructuur
De onderstaande standaard journaalstructuur is een goede leidraad bij het maken van een
journaal. Uiteindelijk zullen de meesten hiervan willen afwijken en een eigen stijl
ontwikkelen, maar deze structuur is een goed uitgangspunt. Zoals eerder gezegd: onderdelen
die niet relevant zijn voor een bepaalde practicumopdracht laat je weg.
- titel

Vermeld het opdrachtnummer en de titel van de proef.

- samenwerking

Als er wordt samengewerkt, moet de naam van de ander vermeld worden.

- datum

Vermeld de datum en eventueel de tijd.

Doel

Leid uit de opdrachtomschrijving een concreet en beknopt doel af. N.B. De titel van de
opdracht is niet het doel!

- verwachting /
hypothese

Welke concrete resultaten verwacht je. Bijvoorbeeld getalwaarden voor de te meten
grootheid, een grafiek, materiaaleigenschappen of bepaalde reacties. Eventueel kan
verwezen worden naar literatuur.

Meetmethode
- theorie

Hier introduceer je de formules, relaties, vergelijkingen en reactievergelijkingen die je
voor de opdracht nodig hebt. (Schrijf dus niet de héle theorie uit het boek over.) Geef
hierbij een korte toelichting, leg de symbolen uit en geef de eenheden erbij. Refereer
naar de literatuur die als bron is gebruikt.
Geef indien van toepassing beperkende voorwaarden waaronder de theorie geldig is.

- meetmodel

Het meetmodel moet de essentie van de aanpak van de opdracht weergeven. Bij het
meetmodel moet in één oogopslag helder worden wat je gaat meten/bepalen en hoe je
daaruit je conclusies gaat trekken. Voor numerieke metingen betekent dit dat je
aangeeft welke grootheden gemeten worden en hoe daaruit de te bepalen grootheden
volgen. Werk hiervoor de formules e.d. van de theorie om tot de voor de opdracht
nodige vorm. (Er komen dus géén nieuwe formules meer bij! Eventuele aan te vullen
formules zet je bij ‘theorie’ erbij.) Vaak voeg je een aantal formules samen, zodat je een
direct verband krijgt tussen de te bepalen en de te meten grootheden, bijvoorbeeld een
lineair verband: y = b0 + b1x.

- bewerking

Geef aan hoe de meetresultaten bewerkt zullen worden en welke stappen daarbij worden
doorlopen. (Bijvoorbeeld een enkele berekening of een grafiek. Wat wordt in een
grafiek uitgezet tegen wat? Is het een logaritmische grafiek? Enz.)

- meetprocedure

Beschrijf zo exact mogelijk hoe de metingen/bepalingen uitgevoerd worden. Geef aan
welke meetmethoden worden gebruikt om de verschillende variabelen te meten. Werk
dit vervolgens uit zodat iemand anders het experiment precies na kan doen. Schrijf
indien nodig een voorschrift waarin wordt beschreven welke handelingen stap voor stap
worden uitgevoerd. Verduidelijk waar nodig met een figuur of (schakel)schema.

- veiligheid

Geef aan aan welke veiligheidseisen eventueel voldaan moet worden. Zoek veiligheidsgegevens van chemicaliën op. Vertaal deze naar concrete maatregelen toegesneden op
de situatie op het lab: welke voorzorgsmaatregelen moet je nemen en wat moet je doen
bij morsen, contact met huid of ogen, inademen enz. Houd daarbij rekening met de
gebruikte hoeveelheden en concentraties. Geef aan hoe gebruikte chemicaliën afgevoerd
moeten worden (afvalcategorie).

- nauwkeurigheidsanalyse

Bespreek van alle grootheden die gemeten moeten worden, wat de aard van de fout zal
zijn. Besluit of een interne of externe foutschatting gebruikt gaat worden. Stel vergelijkingen op voor de fouten in de te berekenen grootheden enwerk deze uit tot het
punt waarop ze bepaald worden door apparatuurfouten, afleesfouten e.d. De
daadwerkelijke foutgroottes kunnen pas op het practicum zelf bepaald worden en horen
bij de foutenverwerking onder ‘Metingen en bewerkingen’ thuis.

Experimenteel
- opstelling

Geef een schets van de opstelling en/of vermeld namen, type- en codenummers van de
apparatuur. Geef aan hoe de apparatuur is ingesteld en hoe je deze hebt geijkt.

Resultaten en bespreking
- meetresultaten
Presenteer de meetresultaten in tabelvorm. Geef belangrijke waarnemingen duidelijk en
gestructureerd aan.
- berekeningen
Bereken de te bepalen grootheid, eventueel na de resultaten in een grafiek gezet te
hebben.
- foutenverwerking Noteer in de tabel de fouten in de gemeten grootheden en in de te bepalen grootheid.
Geef aan hoe je aan deze fouten komt. Geef tenminste één voorbeeldberekening van de
fout in de te bepalen grootheid.
- bespreking
Bespreek de resultaten. Geef commentaar op de metingen, wees kritisch. Komen de
resultaten overeen met je verwachting? Is de hypothese bevestigd of ontkracht? Geef als
de resultaten niet overeen komen met de verwachtingen of de hypothese een reden voor
het verschil.
Conclusie
- conclusie

- nabeschouwing

De conclusie begint met een samenvatting van de resultaten. Geef de bepaalde
grootheid in getalvorm of verwijs naar de gemaakte grafiek. Ga na of deze resultaten
binnen de foutengrenzen overeenkomen met de verwachtingen of ga na of de hypothese
is bevestigd. Geef aan de hand hiervan aan in hoeverre het doel is bereikt.
Bespreek eventuele problemen in het experiment en mogelijke verbeteringen of
aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Als bijlage zijn twee voorbeeldjournaals opgenomen die volgens de gegeven
standaardstructuur zijn gemaakt, één van een natuurkundig en één van een scheikundig
experiment. In deze voorbeelden is al duidelijk te zien dat niet altijd alle onderdelen van het
standaard schema gebruikt kunnen en hoeven te worden.

Bijlage Voorbeeldjournaals
Een voorbeeldjournaal bij een natuurkundig experiment.
Vooraf De opdracht luidt: “Bepaal de elektrische weerstand van een (gegeven)
koolweerstand.” Beschikbaar zijn: een gelijkspanningsvoeding en twee multimeters. Er wordt
verwezen naar de handleiding voor de wet van Ohm en voor de kleurcode op de weerstand.

OPDRACHT 000: WEERSTANDSBEPALING
Datum

29 februari 2016

Partner

Xxxx Xxxxxxxx

Doel
Het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van de elektrische weerstand van
een gegeven koolweerstand, door middel van spanning- en
stroommeting.
Verwachting
De kleurcode geeft een benaderde waarde, die bij de opstelling gegeven
zal worden, met een tolerantie van maximaal 10%, die binnen de
foutmarge met de bepaalde waarde zal overeenstemmen.
Meetmethode
Theorie
Voor het bepalen van de weerstand kunnen we de wet van Ohm
gebruiken
U=IR met U = spanning in volt (V)
I = stroomsterkte in ampère (A)
R = weerstand in ohm ()
De wet van Ohm heeft een beperking: de temperatuur mag niet
(significant) stijgen, anders verandert ook de weerstand.
Meetmodel
Uit de wet van Ohm volgt het experimentele model: R=U/I. (Nu staat de
formule in de juiste vorm als er één enkele U en I meting gedaan wordt
en R direct hieruit berekend wordt. Beter is: een aantal U en I metingen
uitzetten in een grafiek en R uit de helling bepalen. Het meetmodel kan
dan weggelaten worden want bij ‘Theorie‘ staat de formule al in de
juiste vorm.)
Om R te bepalen worden dus Uen I voor verschillende waarden van U
gemeten.

Meetprocedure
Voor verschillende waarden van de spanning U wordt de stroomsterkte I
door een weerstand gemeten m.b.v. een multimeter. Bovendien wordt de
spanning over de weerstand gemeten m.b.v. een multimeter.
Er zijn twee mogelijke schakelingen om de spanning en de stroomsterkte
tegelijkertijd te meten. Zie figuur 1 en 2. In figuur 1 staat de voltmeter
over de weerstand én de ampèremeter. De ampèremeter zal dan de
spanningsmeting beïnvloeden. Hoe belangrijk de spanningsval over de
ampèremeter is kunnen we pas op de practicumvloer bekijken. Bij figuur
2 beïnvloed de voltmeter de stroommeting. Nu meet je de juiste spanning
maar geeft de ampèremeter teveel stroom aan. Meting aan
grote
weerstanden kan beter met de schakeling uit figuur 1 en meting aan
kleine weerstanden met die uit figuur 2. Bij te grote beïnvloeding van
de multimeter kan met één multimeter eerst de stroomsterkte en daarna
de spanning gemeten worden.

A
A
V

R

V

R
Figuur 1
Figuur 2
spanning- en stroommeting op twee manieren mogelijk

Bewerking
De verschillende waarden van U en I worden met hun fout in een tabel
gezet. In een grafiek wordt U tegen I uitgezet en uit de helling wordt R
bepaald . De helling is 1/R.
Nauwkeurigheidsanalyse
Voor figuur 1: Stel U=15V(maximaal), dan is I  15V/470  30mA.
Volgens de apparatuurdocumentatie is de spanningsval over de
ampèremeter in het meetbereik 0-30mA ongeveer gelijk aan 100mV. Dat
is ongeveer 1% van 15V, dus ongeveer de klassefout!
Voor figuur 2: De spanningsmeter heeft op het 30V-bereik een weerstand
van 3,16M. Dit is  6000R. Dus de ampèremeter maakt een fout van
1/6000. Dit is veel kleiner dan de vorige schakeling.

Conclusie: We kiezen voor de tweede schakeling. De fout (1/6000) is veel
kleiner dan de klassefouten van de meters. We hoeven dus verder niet
voor de systematische fout als gevolg van de beïnvloeding te corrigeren.
U en I volgens direct uit de nauwkeurigheid van de meters. Deze is in
de gebruikersinstructie te vinden. R volgt uit de minimale/maximale
helling van de grafiek.
Experimenteel
Opstelling
Zie voor de opstelling de schakelschema’s bij ‘meetmethode’.
Gebruikte apparatuur:
- twee universeelmeters Unigor-A43
- gelijkspanningsvoeding Delta E015-2, bereik 0-15 V, 0-2A
- enkele koolweerstanden. We nemen weerstand van 470  10%
(kleurcode: geel-paars-zwaart-zwart-zilver)
Instelling van de Unigor universeelmeter m.b.v. de zwarte schroef.
Rsultaten en bespreking
Er is gemeten aan een 470 weerstand. Bij U 15V geldt dan I30 mA.
Het vermogen dat aan warmte wordt ontwikkeld in de weerstand is
P450mW. Een koolweerstand kan maximaal 0.6W verdragen dus dit is
geen probleem.
Er zijn 8 metingen gedaan tussen de 0-15V, met stappen van 2V. De
meetresultaten staan in tabel 1.
In de apparatuurdocumentatie staat de fout in de spanning en de
stroom gegeven. De fout wordt bepaald door de klassefout: 1% van de
volle schaaluitslag. (De afleesfout valt hier binnen.) Voor de 2.00V
meting in het 3V bereik geldt: 1% van 3V is een fout van 0.03V. Zo
worden ook de andere fouten berekend, zie tabel 1.
Tabel 1: Meten van weerstand R
U(V)
1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00

Bereik (V)

U (V)

I(mA)

Bereik(mA)

I (mA)

1
3
10
10
10
10
30

0.01
0.03
0.1
0.1
0.1
0.1
0.3

2,05
4,2
8,5
12,7
18,4
21,0
25,2

3
10
10
30
30
30
30

0.03
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.3

Opnieuw
gemeten

14.00

30

0.3

29,3

30

0.3

De meetpunten zijn in grafiek 1 uitgezet. U=0 en I=0 is ook een punt in
de grafiek (controle nulinstelling).
gr afiek 1 - Koolweerstand: verband spanning & s troom
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Het punt bij U=8.00V lijkt niet goed te zijn en is opnieuw gemeten: 8.00V
met 16,4 mA. Dit punt klopt wel. Er zal wel sprake zijn geweest van een
verkeerde aflezing.
Uit de grafiek volgt dat de lijnen met de max/min helling inderdaad
een asafsnede van 0 hebben. Voor dit meetgebied is het model dus goed.
Uit de lijnen met max/min helling volgt: Rmax=493  en Rmin=463 . Dus
R=47815 , afgerond R= 0.480.02 k .
De verwachte waarde volgens de kleurcode van de weerstand is 47047
, afgerond 0.470.05 k . De gemeten weerstand is hiermee in
overeenstemming.
Conclusie
De gemeten weerstand is 0.480.02 k . Dit resultaat is in
overeenstemming met de kleurcode op de weerstand.
De fouten in de meting werden volledig veroorzaakt door klassefouten.
Verbetering is te verwachten bij gebruik van betere meters.

Een voorbeeldjournaal bij een scheikundig experiment.
Opdracht 1
Datum

7 maart 2016

Partner

Xxxx Xxxxxxxx

Doel
Het bepalen van de samenstelling van een mengsel van glutaarzuur
en malonzuur.
Meetmethode
Theorie
Malonzuur en glutaarzuur zijn beide dicarbonzuren. De
molecuulformules zijn als volgt:
HOOC-(CH2)3-COOH HOOC-CH2-COOH
glutaarzuur
malonzuur
De dichtheden zijn bekend:
glutaarzuur = 1,424 g/cm3 en malonzuur = 1,619 g/cm3
De molmassa’s zijn bekend:
glutaarzuur M=132 g/mol, malonzuur M=104 g/mol
Meetmodel
Er moet één of andere grootheid gevonden worden, die afhankelijk is
van de samenstelling en die bovendien meetbaar is. Mogelijkheden:
a. Dichtheid
Bepalen dichtheid poedervormige stoffen is experimenteel nogal lastig.
Dus niet zo geschikt.
b. Smeltpunt
Het smeltpunt is niet evenredig met de samenstelling. Er zouden allerlei
bekende mengsels gemaakt kunnen worden en dan zou bijvoorbeeld het
verband gemeten kunnen worden tussen de samenstelling en het
smeltpunt om vervolgens het smeltpunt van het onbekende mengsel te
bepalen. Methode is in principe goed, maar nogal arbeidsintensief.
c. Gemiddelde molmassa
De gemiddelde molmassa van een mengsel van zuren kan bepaald
worden met een zuur-base titratie . Als er slechts twee zuren aanwezig
zijn en de molmassa hiervan is bekend, kan hiermee vervolgens de
exacte samenstelling berekend worden.
Methode c zal gebruikt worden, omdat deze het best uitvoerbaar is.

Als de samenstelling van het mengsel glutaarzuur/malonzuur x : y is
(mol%) dan geldt

Mmengsel 

y
x
132 
104
100
100

(1)

Bovendien geldt x + y = 100, dus

Mmengsel 

100  x
x
132 
104
100
100

(2)

Ofwel

x 

100
(Mmengsel  104)
28

(3)

Meting van Mmengsel levert dus x op.
Bepaling van Mmengsel d.m.v. zuur-base titratie:
Als we voor de titratie van a gram mengsel v ml NaOH (b mol/l)
verbruiken, dan geldt: aantal mol zuur = ½ aantal mol NaOH
(tweebasische zuren), dus

a
Mmengsel



1
vb 10 3
2

(4)

en dus

Mmengsel 

2a
vb 10 3

(5)

Invullen in (3) levert

x 

100
2a
(
 104)
28 vb 10 3

(6)

Meetprocedure
Als er de beschikking is over loog met een bekende concentratie (b),
hoeft alleen nog maar a (met een balans) en v (met een buret) gemeten
te worden. Indicator: fenolftaleïne, want beide zijn zwakke zuren en pH
van 2e equivalentiepunt zal wel > 8 zijn. Als gemeten wordt met een
zuigerburet met max. 10 ml 0,1000 M NaOH, moet maximaal
½· 10· 0,1000 mmol zuur afgewogen worden. D.w.z. ongeveer 50 mg
(Mmengsel ligt tussen 104 g/mol en 132 g/mol).

Voorschrift
Weeg ca 50 mg mengsel af op een analytische balans (4 decimalen),
breng dit kwantitatief over in een erlenmeyer van 100 ml en voeg ca 25
ml demiwater toe. Vul de buret met 0,1000 M NaOH (3x voorspoelen).
Voeg 3 druppels fenolftaleïne toe en titreer tot kleuromslag (zwak roze).
Doe dit 5 keer.
Veiligheid
In het chemiekaartenboek zijn de kaarten van glutaarzuur en
malonzuur opgezocht. De stoffen werken prikkelend (glutaarzuur) of
bijtend (malonzuur) op de ogen, huid en ademhalingsorganen. Er
moet dus voorkomen worden, dat de stoffen aangeraakt worden. Als dat
wel zou gebeuren, moet er direct goed gespoeld worden met water. De
oplossingen van deze stoffen zijn corrosief.
Oplossingen met deze stoffen moeten worden afgevoerd in
afvalcategorie I (zure en neutrale anorganische stoffen in oplossing).
Nauwkeurigheidsanalyse
We maken gebruik van een interne foutschatting op basis van meerdere
metingen.
De standaardafwijking is te berekenen met de formule uit de APH:

s 

1 n
 x i  x
n - 1 11

2

(7)

Voor de standaardafwijking in het gemiddelde geldt deze formule uit
de APH:

sx 

s
n

(8)

Berekening van het 95%-betrouwbaarheidsinterval gaat overeenkomstig
de betreffende paragraaf in de APH.
Experimenteel
Bij de titratie wordt gebruik gemaakt van een zuigerburet van 10 ml
volgens klasse A van NEN 1755
Resultaten en bespreking
In tabel 1 staan de resultaten van de metingen en de berkeningen. De
molfractie glutaarzuur, x, is berekend met vgl. (6).

Tabel 1 : Meetresultaten
Metin
Massa (g)
Massa (g)
g
weegschuitje weegschuitje
vol
leeg
1
7,1823
7,1354
2
8,9261
8,8801
3
7,0927
7,0396
4
8,7831
8,7271
5
8,6432
8,5884

a(mg)

46,9
46,0
53,1
56,0
54,8

v (ml) x (mol%) Opm.

7,44
7,26
8,81
8,80
8,68

78.8
81.2
59.1
83.1
79.5

te ver

De derde meting wordt niet meegenomen, bij die meting is door het
equivalentiepunt geschoten.
Het gemiddelde van de molfractie glutaarzuur wordt berekend op basis
van de metingen 1, 2, 4 en 5: x = 80,7 mol%.
Foutenverwerking
Uit vgl. (7) volgt met n = 4 de standaardafwijking s = 1,92 mol%.
Uit vgl (8) volgt de standaardafwijking in het gemiddelde : sx = 0,96
mol%.
De t-waarde voor het 95%-betrouwbaarheidsinterval volgt uit de tabel
in de APH. Het aantal vrijheidsgraden f = 3 dus t= 3,182. Hieruit volgt:
95% bhi = 3,2*0,96 mol% = 3,1 mol%
Afgerond zijn de molfracties dus:
81 ± 3 mol% glutaarzuur en 19 ± 3 mol% malonzuur
Omrekening naar massafracties
100 mol mengsel bevat 81 ± 3 mol glutaarzuur en 19 ± 3 mol
malonzuur, ofwel 81 ± 3 * 132 gram glutaarzuur en 19 ± 3 * 104 gram
malonzuur . Dit is 10692 ± 396 g glutaarzuur en 1976 ± 312 g
malonzuur. Delen door de totale massa van 12668 g geeft de volgende
massafracties:
84 ± 3 % m/m glutaarzuur en 16 ± 3 % m/m malonzuur.
Conclusie
De samenstelling van het onbekende mengsel van glutaarzuur en
malonzuur is bepaald m.b.v. zuur-basetitratie. De molfracties waren:
81 ± 3 mol% glutaarzuur en 19 ± 3 mol% malonzuur (95% bhi).
Dit komt overeen met 84 ± 3 % m/m glutaarzuur en 16 ± 3 % m/m
malonzuur.
De fout kan uiteraard verkleind worden door meer metingen te doen of
door grotere hoeveelheden zuur (Schellbachburet 50 ml) te gebruiken.

