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1

INLEIDING

Misschien meer nog dan in andere wetenschappen maakt men in de biologie gebruik van
observaties en experimenten voor het verwerven van kennis en het formuleren van theo-
rieën. Dit gebeurt zowel in het laboratorium als in de vrĳe natuur.

Achtereenvolgens komen volgende onderwerpen aan bod:

• Grootheden en eenheden.
• Meetinstrumenten en metingen.
• Labomateriaal.
• Concentraties
• Courante laboratoriumtechnieken.
• Microscopie.
• Verwerken van gegevens.

Deze tekst wil je een reeks begrippen en technieken bĳbrengen die je kan gebruiken tĳ-
dens een practicum in het biologielabo. Voor veldbiologische technieken verwĳzen we
naar eerdere publicaties (een overzicht van alle artikels uit onze Jaarboeken vind je op de
website onder https://www.vob-ond.be/Publicaties/Bio_en_jaarboek/Artikels/index.php)
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I GROOTHEDEN EN EENHEDEN

Een grootheid is een kwantificeerbare eigenschap van iets. Al wat kan gemeten worden
is een grootheid. De grootte van het studieobject wordt vergeleken met een geschikte
eenheid en het resultaat wordt weergegeven door het product van een getal (maatgetal)
met die eenheid.

I.1 BASIS- OF GRONDEENHEDEN

Om de wetenschappelĳke communicatie tussen de verschillende landen te uniformeren
werd in 1960 op de Conférence Générale des Poids et Mesures (CGPM) beslist tot de
invoering van zeven grondeenheden: de kilogram, de meter, de seconde, de mol, de
ampère, de kelvin en de candela. Deze vormen de basis voor een meetsysteem dat gekend
is als het SI-systeem (Système International de Mesures). Voor alle wetenschappelĳke
communicatie hebben de deelnemende landen afgesproken dit systeem te gebruiken.

Onderstaand schema geeft je een overzicht van de respectievelĳke grootheden, waarvoor
deze basiseenheden gebruikt worden, alsook hun corresponderende symbolen.

GROOTHEID BASISEENHEID

Naam Symbool Naam Symbool

massa m kilogram kg

lengte l meter m

tijd t seconde s

stofhoeveelheid n mol mol

elektrische stroom I ampère A

temperatuur T kelvin K

lichtsterkte I candela cd
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I.2 AFGELEIDE EENHEDEN

Door de basiseenheden te combineren komt men tot zg. afgeleide eenheden. Deze kunnen
speciale namen en symbolen hebben.

Grootheid Symbool Eenheid Symbool

Capaciteit C farad F (= C·V-1)

Celsius temperatuur t graad Celsius °C (= T -273,15)

Dosisequivalent, dosislimiet H sievert Sv

Druk, spanning (gas) p pascal Pa (= N·m-2)

Elektrische geleiding G siemens S (= Ω-1)

Elektrische lading Q, q coulomb C (= A·s)

Energie, arbeid, hoeveelheid warmte E joule J (= N·m)

Frequentie f hertz Hz (= s-1)

Geabsorbeerde dosis ioniserende
straling

D gray Gy (= J·kg-1)

Katalytische activiteit z katal kat (= mol·s-1)

Kracht F newton N (= kg·m·s-2)

Lichtstroom Φ lumen lm (= cd·sr)

Magnetische flux Φ weber Wb (= V·s)

Magnetische fluxdichtheid B tesla T (= Wb·m-2)

Oppervlakte A vierkante meter m2

Radioactiviteit A becquerel Bq (= s-1)

Ruimtehoek Ω steradiaal sr (= m2·m-2 =1)

Snelheid v meter per seconde m·s-1

Spanning (elektrische) U, ΔV volt V (= J·C-1)

Verlichtingssterkte E lux lx (= lm·m-2)

Vermogen, warmtestroom P, Φ watt W (= J·s-1)

Versnelling a meter per secondekwa-
draat

m.s-2

Vlakke hoek α, β, … radiaal rad (= m·m-1 =1)

Volume V kubieke meter m3

Weerstand (elektrische -) Ω ohm Ω (= V·A-1)

Zelfinductie L henry H (= J·A-2)

We hebben hier bewust geen definities gegeven van deze basiseenheden omdat er af en
toe wĳzigingen worden aangebracht. Voor de gangbare definities van de basiseenheden
verwĳzen we daarom naar de webpagina van het BIPM (Bureau International des Poids
et Mesures): http://www.bipm.org/en/measurement-units/base-units.html
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I.3 VEELGEBRUIKTE NIET-SI-EENHEDEN

Naast de basis- en afgeleide SI-eenheden zĳn er nog een hele reeks niet-SI-eenheden,
waarvan het gebruik wel is toegelaten. We beperken ons hier tot degene die je het vaakst
tegenkomt in de biologie:

Naam Symbool Omschrijving Corresponderende SI-eenheid

minuut min

tijd

1 min = 60 s

uur h 1 h = 60 min = 3 600 s

dag d 1 d = 24 h = 86 400 s

graad °
hoekmaat
(vlakke hoek)

1° = ( / 180) rad

minuut 1 = (1/60)° = ( /10 800) rad

seconde 1 = (1/60) = ( /648 000) rad

hectare ha oppervlaktemaat 1 ha = 10 000 m2

liter l of L volume 1 L = 1 dm3 = 10-3 m3

ton t massa 1 t = 103 kg

decibel dB geluidssterkte

atomaire massaeenheid u geünificeerde
atomaire
massa-eenheid

1,660 539 040(20) × 10½27 kg
dalton Da

lichtsnelheid in vacuüm c
0

snelheid 299 792 458 m.s-1

centiMorgan cM
één centiMorgan stemt overeen met 1 % kans op
crossing-over tussen twee loci op een chromosoom

I.4 VERMENIGVULDIGINGSFACTOREN

x SI-prefix deca hecto kilo mega giga tera peta exa zetta yotta

Symbool da h k M G T P E Z Y

Factor 100 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024

: SI-prefix deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto

Symbool d c m n p f a z y

Factor 100 10½1 10½2 10½3 10½6 10½9 10½12 10½15 10½18 10½21 10½24

Deze worden met hun symbool vlak voor het symbool van de eenheid geplaatst en geven
aan met welke macht van 10 de eenheid dient vermenigvuldigd te worden.
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Enkele aandachtspunten:

• De namen van de eenheden worden in kleine letters geschreven, ook
als ze zĳn afgeleid van een persoonsnaam: ampère, ohm, henry …

• De symbolen worden met een kleine letter geschreven, tenzĳ ze zĳn
afgeleid van een persoonsnaam: m, s, V, A.

• Achter een symbool wordt nooit een punt gezet (tenzĳ op het einde
van een zin).

• Symbolen voor grootheden worden steeds cursief geschreven,
bv. m voor massa. De symbolen voor de eenheden daarentegen
worden rechtop geschreven; dus m = 25 kg

• Symbolen worden gecombineerd met een getal in cĳfers en niet in
letters, dus 6 V en niet ‘zes V’. ‘Zes volt’ mag dan weer wel.

• Symbolen hebben nooit een meervoudsvorm.

En tenslotte:

• Vaak worden massa en gewicht verward. De massa van een voor-
werp wordt bepaald door zĳn hoeveelheid materie. De eenheid van
massa is de kilogram. Gewicht is de kracht die een voorwerp uit-
oefent op een ophangingspunt of op een steunvlak o.i.v. de zwaar-
tekracht; gewicht wordt uitgedrukt in newton. Massa is niet plaats-
gebonden, gewicht wel. Je weegschaal in de badkamer zet gewoon
newton om in kilogram en geeft dus je massa weer...
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I.5 OOK GOED OM WETEN

• Naast de vierkante meter is de hectare (10 000 m2) een courant gebruikte oppervlak-
temaat in de landbouw, bosbouw en ecologie.

• De SI-eenheid voor volume is de kubieke meter (m3), maar in de biologie wordt ook
vaak gebruik gemaakt van kubieke decimeter (dm3) en kubieke centimeter (cm3).
Soms komt men nog de verouderde term ‘cc’ tegen als aanduiding voor kubieke cen-
timeter (bv. in de geneeskunde op injectiespuitjes).

• Daar een volume van één kubieke decimeter overeenstemt met één liter komen we
deze maat geregeld tegen wanneer men het heeft over volumes van vloeistoffen of
gassen. Eén liter wordt geschreven als 1 l of als 1 L ; de hoofdletter wordt meer en meer
gebruikt in gedrukte teksten om verwarringmet het cĳfer 1 te voorkomen. Als afgeleid
van de liter kennen we de milliliter (mL), die overeenstemt met een volume van één
kubieke centimeter, en de microliter (μL), die gebruikt wordt bĳ zeer kleine volumes.

• Hoewel de SI-eenheid van druk de pascal is, wordt de bloeddruk op historische
gronden nog steeds uitgedrukt in mm of cm Hg. De atmosferische druk wordt dan
weer vaak uitgedrukt in millibar (symbool: mbar; 1 mbar = 100 Pa)

I.6 GRIEKS ALFABET

In de wetenschappen word je vaak geconfronteerd met Griekse letters, niet alleen voor
de weergaven van symbolen, maar ook in andere omstandigheden; denken we maar aan
de α- en β-ketens bĳ proteïnen of aan de γ-globulinen in het bloed. Het is dan ook nuttig
enkele noties te hebben van het Griekse alfabet:

Naam Klein Groot Naam Klein Groot
alfa α Α nu ν Ν

bèta β Β xi ξ Ξ
gamma γ Γ omikron ο Ο
delta δ Δ pi π Π
epsilon ε Ε rho ρ Ρ
zèta ζ Ζ sigma σς Σ
èta η Η tau τ Τ
thèta θ Θ ypsilon υ Υ
iota ι Ι phi φ Φ
kappa κ Κ chi χ Χ
lambda λ Λ psi ψ Ψ
mu μ Μ omega ω Ω
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II MEETINSTRUMENTEN EN METINGEN

Voor elk type meting bestaan er aangepaste instrumenten. We geven hier een overzicht
van materiaal en apparatuur die het meest gebruikt worden tĳdens biologiepractica.

II.1 MEETINSTRUMENTEN VOOR LENGTE- EN DIKTEMATEN

We beperken ons hier tot metingen, waarvoor een microscoop niet noodzakelĳk is. Voor
groottemetingen op microscopisch niveau verwĳzen we naar het onderdeel ‘Microscopie’
in het hoofdstuk ‘Courante laboratoriumtechnieken’.

II.1.1. Het meten van kleine afmetingen

• Schuifmaat:
met de schuifmaat kan men gemakkelĳk kleine voorwerpen meten tot op een tiende of
een twintigste van een millimeter nauwkeurig. Het toestel leent zich tot het meten van
buiten-, binnen- en dieptematen.

De binnenafmeting (1), de buitenafmeting (2) en de diepte (3) van de drie voorwerpen
zĳn hier aan mekaar gelĳk.

1. kleine meetbekken (voor binnenmaten)
2. grote meetbekken (voor buitenmaten)
3. nonius
4. vastzetschroef voor slede
5. slede
6. schaalverdeling op liniaal

7. pen voor het meten van kleine dieptes
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Voor het bepalen van de afmeting bekĳkt men de stand van de nonius t.o.v. het liniaal. De
lengte van de nonius in ons voorbeeld is 39 mm en verdeeld in 20 gelĳke stukjes. Elke on-
derverdeling op de nonius is 20/40 mm korter dan één gradatie (1 mm) op de liniaalschaal.
De nauwkeurigheid van de schuifmaat is hier 1/20 mm of 0,05 mm. Deze waarde staat op de
schuifmaat.

Opletten voor eventuele nulfout!

Vooraleer men een meting uitvoert met de schuifmaat controleert men of in
gesloten toestand (bekken tegen elkaar) de nulwaarde van de nonius wel mooi
samenvalt met de nulwaarde op het liniaal. Is dit niet het geval dan dient men
eerst via de nonius af te lezen hoeveel men moet bĳtellen of aftrekken van de
meting. Bĳtellen is noodzakelĳk wanneer de nulstreep van de nonius links
staat van de nulstreep op het liniaal, aftrekken in het andere geval.

Snelle en accurate metingen zĳn ook mogelĳk met (duurdere) digitale schuifmaten met
automatische nulcorrectie.

Bij de meting op de bovenstaande afbeelding staat de nulstreep van de nonius net vóór
de merkstreep van 20 mm (A). De grootte van het voorwerp is iets kleiner dan 20 mm en
groter dan 19 mm. We zoeken nu op de nonius een merkstreepje dat juist tegenover een
merkstreepje van het lineaal staat. Dit is het geval bij (B), waar het 19e merkstreepje van
de nonius tegenover een schaalverdeling van het liniaal staat. Dit stemt overeen met een
lengte van 19 x 0,05 mm = 0,95 mm, waarde die we direct aflezen bĳ (B). We tellen deze
waarde op bĳ de eerder vermelde 19 mm en bekomen zo de eigenlĳke afmeting van het
voorwerp, nl. 19,95 mm.
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II.1.2. Het meten van grotere afmetingen

• Meetlat en plooimeter:
Voor niet al te precieze metingen van 10 mm tot 2 m

• Lint- en rolmeters:
Nemen niet veel plaats in en worden gebruikt voor afmetingen van 10 mm tot 100 m.

Naast deze eenvoudige meetinstrumenten bestaan er ook voor elke toepassing gesofisti-
ceerde elektronische meetinstrumenten, maar deze worden niet gebruikt in een gewoon
biologiepracticum.

We mogen ook niet uit het oog verliezen dat sinds de opkomst van de tablets
reeds heel wat apps werden ontwikkeld voor Android en iOS, waarmee men
- eventueel in combinatie met GPS - afstanden en oppervlaktes kan meten en
berekenen.
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II.2 MEETINSTRUMENTEN VOOR MASSABEPALING

In een schoollabo gebruikt men voor de leerlingen meestal eenvoudige elektronische
balansen, met een nauwkeurigheid van 0,1 à 0,01 g. Daar de meeste ook op batterĳen
werken kan je ze eventueel ook gebruiken voor veldwerk.

Vereisen je metingen een grotere nauwkeurigheid, dan ben je aangewezen op een
analytische balans (met nauwkeurigheden van 1 mg → 0,1 mg; grotere precisies bestaan,
maar zĳn niet realistisch voor een schoollabo).

Leerlingenbalans (links) en analytische balans (rechts)

• Om beschadiging van het balansschaaltje te voorkomen vermĳd je
best rechtstreeks contact tussen de te wegen stof of het te wegen
voorwerp en de balans. Je gebruikt dan ook steeds een recipiënt of
een blaadje papier om iets te wegen. Daar tarreren met de meeste
elektronische balansen een fluitje van een cent is, hoeft dit geen
bezwaar te zĳn.

• Op de balansen staat telkens het meetbereik aangegeven. Hoewel de
meeste balansen tegen overbelasting beschermd zĳn overschrĳd je
best nooit de maximum toegelaten massa.

• Indien je product morst, altĳd eerst de balans uitzetten alvorens ze te
reinigen.
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Enkele afmetingen en massa’s
in de biologie
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II.3 METEN VAN VOLUMES

II.3.1 Het meten van volumes van vloeistoffen en gassen

Naargelang de meting die men wil uitvoeren maakt men gebruik van:

Het aantal sterretjes geeft de meetnauwkeurigheid weer: *** = nauwkeurigst; V staat voor vloeistof en G voor gas.

1. plastic pipetje * (V) 5. buret *** (V) 9. maatkolf *** (V)

2. gegradueerde pipet ** (V) 6. maatcilinder ** (V) 10. beker * (V)

3. volumetrische pipet *** (V) 7. plastic meetspuitje ** (V+G) 11. erlenmeyer * (V)

4. micropipet *** (V) 8. gasspuit ** (G)
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II.3.2 Meetbereiken en meettechnieken

Het meeste materiaal dat gebruikt wordt voor volumemetingen komt voor in verschillende
groottes. Naargelang de grootte van het te meten volume kiest men dan voor de kleinere
dan wel voor de grotere variant.

• Gegradueerde en volumetrische pipetten

Courante meetbereiken

gegradueerde pipet volumetrische pipet

meetbereik / mL nauwk. / mL volume / mL nauwk. / mL

0 - 1 0,1 1 0,006

0 - 2 0,1 2 0,006

0 - 5 0,1 5 0,010

0 - 10 0,1 10 0,020

0 - 25 0,1 50 0,030

Zoals je kan zien laten de volumetrische pipetten veel nauwkeuriger metingen toe dan de
gegradueerde pipetten. Met een volumetrische pipet wordt één bepaald volume gemeten,
terwĳl men bĳ een gegradueerde pipet een willekeurig volume (binnen het meetbereik)
kan afmeten.

Het meetbereik/volume van een pipet staat steeds op de pipet vermeld, alsook de
temperatuur waarvoor de opgegeven waarden gelden. Verder vindt men nog andere
gegevens die o.a. betrekking hebben op de kwaliteit (A of B) en de nauwkeurigheid.

De term Ex of TD (to deliver) wĳst op het feit dat deze pipetten het opgegeven volume
vloeistof leveren, wanneer men de vloeistof vrĳ laat uitlopen.

Zo weten we dat een volumetrische
pipet van 10 mL - binnen de grenzen
van de opgegeven nauwkeurigheid -
10 mL vloeistof zal afgeven, wanneer
men de vloeistof vrĳ laat uitstromen.
Men hoeft dus dergelĳke pipetten niet
uit te blazen en geen rekening te
houdenmet het feit dat er eenminieme
hoeveelheid vloeistof achter blĳft in
de pipet (dit is ingecalculeerd in het
concept). Voor een optimaal gebruik
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is het wel belangrĳk dat de pipetten zeer zuiver zĳn, omdat anders de
vrĳe uitstroom kan gehinderd worden.
De juiste techniek om de pipet te laten leeglopen bestaat erin de pipet
vertikaal te houden en met de zĳkant van de tip contact te maken met
het recipiënt waarin de gepipetteerde vloeistof moet vloeien.

Pipetteertechnieken

Bĳ alle pipettypes wordt de af te meten vloeistof opgezogen in de pipet.
Om begrĳpelĳke redenen gebeurt dit best niet met de mond.

Voor het opzuigen van de vloeistof maakt men in een schoollabo
meestal gebruik van een pipetteerballon (ook wel ‘peer’ genoemd)
of van een pipetpomp.

De vloeistof wordt steeds eerst tot boven de nulstreep/merkstreep opgezogen, waarna
men het vloeistofniveau voorzichtig laat zakken totdat de onderkant van de vloeistof-
meniscus op dezelfde hoogte komt als de merkstreep.

Voor het aflezen van vloeistofniveaus in
maatcilinders, maatkolven en buretten
houdt men ook steeds rekening met de on-
derkant van de vloeistofmeniscus.

Om fouten bĳ het aflezen te voorkomen
gebeurt het aflezen telkens juist op oog-
hoogte.
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• Micropipetten

Micropipetten worden gebruikt om snel en accuraat kleine hoeveelden vloeistof te pipet-
teren. Naast micropipetten met vast ingestelde volumes bestaan er ook exemplaren waar
het gewenste volume kan ingesteld worden binnen een bepaald meetbereik. Courante
meetbereiken zĳn 0-20 µL, 20-100 µL en 100-1000 µL.

Er zĳn tientallen modellen op de markt, maar het werkingsprincipe verschilt niet veel.
Als voorbeeld nemen we hier de Pipetman® met instelbaar volume.

Het instellen van het volume

Door te draaien aan de zuigerknop kan men - binnen het meetbereik van de pipet - het
gewenste volume instellen. Meestal draait men de zuigerknop tot een waarde in de buurt
van het gewenste volume, waarna men met de fijnstelschroef het volume exact instelt.
Voor het aflezen van het volume dient men rekening te houden met het meetbereik van
de micropipet:

Naargelang het mechanisme
maakt men een onderscheid
tussen zg. ‘air displacement’
pipetten en ‘positive displace-
ment’ pipetten. Bij de eerste
soort zit er tussen de zuiger
en de opgezogen vloeistof een
zekere hoeveelheid lucht, ter-
wijl bij de tweede soort in het
pipettipje zelf een zuigertje zit
dat rechtstreeks contact maakt
met de opgezogen vloeistof.

Het laatste pipettype wordt
vooral gebruikt voor het pipet-
teren van viskeuze of van zeer
vluchtige vloeistoffen.
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Het pipetteren met een micropipet

• Kies een micropipet met het geschikte meetbereik.
• Zet tipjes klaar die geschikt zĳn voor de gekozen micropipet.
• Stel op de micropipet het gewenste volume in.
• Duw de micropipet verticaal op een geschikt tipje

Verdere werkwĳze voor weinig viskeuze en niet-schuimende vloeistoffen:

1. Druk de zuiger in tot de eerste stop

2. Houd de pipet mooi recht en dompel het tipje enkele millimeter in de op te zuigen
vloeistof. Laat vervolgens de zuiger voorzichtig stĳgen tot de ruststand en wacht 1
seconde alvorens het tipje uit de vloeistof te halen.

3. Houd het recipiënt onder een hoek van ca. 15° tegen het tipje en druk zacht op de
zuiger tot stop 1.

4. Druk vervolgens de zuiger verder in tot stop 2 om zo het laatste restje vloeistof uit het
tipje te verdrĳven. Terwĳl je de zuiger ingeduwd houdt haal je de pipet uit het recipi-
ent terwĳl je zacht met het tipje over de wand glĳdt.

5. Verwĳder tenslotte het tipje boven een geschikt afvalbakje.
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Werkwĳze voor viskeuze en schuimende vloeistoffen:

1. Druk de zuiger helemaal tot beneden (stop 2).
2. Dompel het tipje enkele millimeter in de op te zuigen vloeistof en terwĳl je de mi-

cropipet mooi recht houdt laat je de zuigknop langzaam omhoog komen → vloeistof
wordt opgezogen.

3. Houd het recipiënt onder een hoek van ca. 15° tegen het tipje en druk zacht op de
zuiger tot stop 1 → de afgemeten hoeveelheid vloeistof vloeit in het recipiënt. Wacht
2 seconden alvorens de pipettip uit het recipiënt te halen.

4. Indien je nog eenzelfde hoeveelheid dient te pipetteren laat je de zuigerknop bĳ stop 1
en herbegin je de werkwĳze bĳ punt (2).

5. Indien je slechts 1 x dient te pipetteren ledig je de pipet volledig (stop 2) boven een
afvalbeker en je verwĳdert het tipje.

• Pasteurpipetten

Pasteurpipetten zĳn glazen of plastieken pipetjes, die gebruikt worden om kleine hoeveel-
heden vloeistof (tot ca. 2 mL) te verhandelen. In de biologielessen wordt vaak gebruik
gemaakt van de plastieken versies, omdat men meestal met waterige oplossingen werkt.

Voor het pipetteren van solventen die plastiek
aantasten is men eerder aangewezen op de gla-
zen exemplaren.

Plastieken pipetten zĳn dikwĳls voorzien van
gradaties, waardoor men bĳ benadering kleine
volumes kan afmeten. Sommige glazen exem-
plaren laten dan weer zeer precieze metingen
toe

De pipetten zĳn bedoeld voor eenmalig ge-
bruik.
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• Meetspuiten

Meetspuiten zĳn cilindervormig en bevatten een
manueel verplaatsbare zuiger. Ook hier hebben
we plastieken en glazen varianten in een gans
scala van afmetingen (van enkele milliliter
tot twee liter). Met dergelĳke spuiten
kunnen snel zowel vloeistof- als
gasvolumes gemeten worden. Het zĳn
geen precisie-instrumenten, maar voor de
toepassingen waarvoor ze gebruikt worden is de
nauwkeurigheid zeker aanvaardbaar.
Voor fijn werk kan men gebruik maken van een
injectiespuit, die een soort meetspuit is voorzien van een metalen naald.

• Buretten

Buretten zĳn lange gegradueerde glazen buizen die onderaan wat ver-
nauwen. Daar zit een kraantje dat vaak vervaardigd is uit PTFE (poly-
tetra-fluoroetheen, beter gekend onder de merknaam Teflon®). Dit ma-
teriaal is zeer resistent tegen de inwerking van zuren en basen en heeft
bovendien een zeer lage wrĳvingscoëfficiënt. In tegenstelling tot gla-
zen kraantjes hoeven PTFE-kraantjes dan ook niet ingevet te worden.

Buretten dienen mooi verticaal gemonteerd te worden en vinden vooral
hun toepassing in de analytische chemie bĳ titraties (zie verder bĳ la-
boratoriumtechnieken).

Zoals eerder gezegd wordt het vloeistofniveau gewoonlĳk afgelezen
ter hoogte van de onderkant van de meniscus (afbeelding A en B).

Bĳ een zg. Schellbach-buret wordt het aflezen bevorderd door aan de
binnenzĳde van de buret rechtover de schaalverdeling een verticale witte
band met een gekleurde streep aan te brengen. Door de lichtbreking ziet
men de onderkant van de meniscus dan als tussen twee pĳlpunten (afbeel-
ding B).
Bĳ vloeistoffen waar de onderkant van de meniscus moeilĳk zichtbaar
is, leest men het vloeistofniveau steeds aan de bovenkant van de me-
niscus af (afbeelding C)
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• Maatcilinders

Maatcilinders zĳn gegradueerde glazen of plastieken cilinders
op voet. De volumes schommelen van enkele milliliter tot twee
liter. Ze worden veelvuldig gebruikt wanneer men snel een zekere
hoeveelheid vloeistof wil afmeten, zonder dat er een te grote
nauwkeurigheid vereist is.

De maatcilinders in borosilicaatglas zĳn all-rounders die voldoen
in de meeste omstandigheden. Maatcilinders in polypropeen of in
het doorzichtige polymethylpenteen hebben dan weer het voordeel
zeer licht te zĳn, een goede chemische resistentie te vertonen en
minder gemakkelĳk te breken dan hun glazen soortgenoten. Vooral
dit laatste gegeven is vaak een doorslaggevend argument om ze te
gebruiken in een schoollabo...

• Maatkolven

Maatkolvenhebbeneentypischevorm(zieafbeelding).Kenmerkend
is de smalle hals met merkstreep. Het volume dat wordt aangegeven
op de maatkolf is de exacte inhoud van de kolf, wanneer ze met
vloeistof gevuld wordt tot aan de merkstreep en dit bĳ de opgegeven
temperatuur (meestal 20 °C).

Maatkolven worden in zeer veel maten aangeboden; voor
schoolgebruik volstaan de kolven met inhoud variërend van 50 mL
tot 2 000 mL. Gewoonlĳk zĳn deze kolven in glas, hoewel er ook
exemplaren in kunststof op de markt zĳn.

Dekolvenwordengebruiktvoorhetmakenvanstandaardoplossingen
met een exacte concentratie en voor het maken van verdunningen
van deze standaardoplossingen (zie verder bĳ labotechnieken).

• Bekers en erlenmeyers

Maatbekers en erlenmeyers worden
vooral gebruikt als recipiënten voor het
maken van allerhande oplossingen en
bĳ titraties. Zĳ bestaan zowel in glas
als in kunststof en in diverse maten en
vormen. Voor een schoollabo verdienen
de exemplaren in hittebestendig glas
de voorkeur. De gradaties geven bĳ
benadering het volume aan.
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II.4 BEPALEN VAN DE STOFHOEVEELHEID

II.4.1 Stofhoeveelheid en mol

De stofhoeveelheid (n) is een maat voor het aantal entiteiten van een bepaalde soort die
in een systeem voorkomen. Deze entiteiten kunnen moleculen, atomen, ionen en zelfs
sub-atomaire deeltjes zoals elektronen zĳn, maar even goed fotonen of groeperingen
van deze deeltjes. Dit aantal wordt uitgedrukt in mol, waarbĳ 1 mol de hoeveelheid stof is
van een systeem dat evenveel elementaire entiteiten bevat als er atomen zĳn in 0,012 kg van
koolstof-12.
Dit aantal deeltjes per mol = NA= constante van Avogadro.

NA = 6,022 140 857(74)×1023 mol-1

II.4.2 Molaire massa

Inonze lessenbiologiekomenwepraktischuitsluitendsituaties tegen,waarstofhoeveelheid
terugslaat op deeltjes met een bepaalde massa. Zo bestaat er een directe relatie tussen het
aantal deeltjes en de totale massa van dit aantal deeljes:

totale massa = massa per deeltje x aantal deeltjes
massa van 1 mol deeltjes = molaire massa (M) = massa van 1 deeltje x NA

De massa van een deeltje wordt uitgedrukt in u (geünificeerde atomaire massa-eenheid),
waar 1 u = 1,660 539 040(20)×10−27 kg. In de biologie gebruikt men ook vaak de dalton
(Da), waarbĳ 1Da = 1 u. Zo worden massa’s van eiwitten gewoonlĳk uitgedrukt in
kilodalton (kDa).

Wanneer een wetenschapper zegt dat 1 waterstofatoom een (afgeronde)
massa heeft van 1,008 u dan heeft hĳ rekening gehouden met de relatieve
verhouding van de drie isotopen van het element waterstof. Deze waarde
betreft dus een gemiddelde massa. De atoommassa’s in het periodiek

systeem zĳn onbenoemd, want het gaat hier om gemiddelde relatieve atoommassa’s. Zĳ
geven de verhouding weer van de gemiddelde massa van 1 atoom van het beschouwde
element tot 1/12e van de massa van het isotoop C-12.

Uit de definitie van de mol volgt dat de molaire massa van koolstof-12 = 12 g. mol-1
We noteren dit als M (C-12) = 12 g . mol-1

Voor de praktische berekening van de molaire massa vertrekken we van de (relatieve)
atoommassa’s van de betrokken entiteiten en vermenigvuldigen die eventueel met de
bĳhorende index uit de formule en met 1g.mol-1. Geven we enkele voorbeelden:

M (H) = 1,008 g.mol-1
M (H2) = 2 x 1,008 g.mol-1 = 2,016 g.mol-1
M (CO2) = [12,01 + (2 x 16,00)] g.mol-1 = 44,01 g.mol-1
M [Ca3(PO4)3] = {(3 x 40,08) + 3 [30,97 + (4 x 16)]} = 310,18 g.mol-1
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Deling van de massa van een stof door haar molaire massa geeft ons ogenblikkelĳk het
aantal mol van die stof .

Voorbeeld:
We weten dat de molaire massa van glucose = 180,16 g.mol-1.
Lossen we 5 g glucose op in 250 mL water dan zal deze oplossing

5 g
—————— = 0,028 mol glucose bevatten
180,16 g.mol-1

II.4.3 Molair volume

Het molair volume van een zuivere stof is het volume ingenomen door één mol van die
stof.

Molair volume van een ideaal gas (Vm)

Daar gasvolumes variëren met de druk en de temperatuur, moet men telkens deze
omstandigheden vermelden. Bĳ standaardomstandigheden is

Vm = 22,414 dm3.mol-1 (L.mol-1) (T = 273,15 K en p = 101 325 Pa).

Met behulp van de relatie

p1 . V1 p2 . V2——— = ———
T1 T2

kan men gemakkelĳk het molair volume bepalen bĳ een andere temperatuur of druk.
Noteren we dat de hierboven vermelde waarden in normale laboratoriumomstandigheden
goed bruikbaar zĳn bĳ reële gassen.

Molair volume van een vloeistof of van een vaste stof

Het molaire volume van een vloeistof of een vaste stof bĳ standaardomstandigheden van
temperatuur en druk kan berekend worden via de relatie:

M Vm = molair volume in cm3·mol-1
Vm = —— M = molaire massa in g·mol−1

ρ ρ = massadichtheid in g·cm-3
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II.5 TĲDMETING

Voor de tĳdmeting gebruiken we best een chronometer. Hoewel er in veel oudere
schoollabo’s nog mechanische chronometers te vinden zĳn wint het gebruik van digitale
exemplaren steeds meer veld. Dit hoeft ons niet te verbazen, want zĳ zĳn niet alleen
zeer gebruiksvriendelĳk maar ook goedkoop. De meeste exemplaren maken tĳdmetingen
mogelĳk tot op een honderste van een seconde, hoewel dit voor normaal labogebruik
zeker geen noodzaak is.

Voor klassikaal gebruik is het handig om eveneens over een groot, goed zichtbaar toestel
te beschikken.

II.6 LICHTMETING

In heel wat biologie-experimenten en ecologische practica speelt licht een belangrĳke
rol. Het is dan ook logisch dat we in ons labo over een instrument beschikken, dat de
hoeveelheid invallend licht nauwkeurig kan meten. Hiervoor maken we gebruik van een
digitale lichtmeter. Deze meet de lichtintensiteit zoals die wordt waargenomen door het

menselĳkoog engeeft dieweer in lux.
De lux is de eenheid die men gebruikt
voor de zg. verlichtingssterkte of
verlichtingsdichtheid.
Eén lux stemt overeen met een licht-
stroom van één lumen per vierkante
meter (1 lumen = 1 candela x 1stera-
diaal).

Voor het geval het licht nu bĳ je uit-
gaat: op de volgende bladzĳde geven
we het verband tussen deze diverse
eenheden nog eens weer aan de hand
van een schema.

Voor de meting gebruikt men een lichtsensor (hier een los exemplaar rechts op de foto),
die vlak voor de plaats wordt gehouden waar men de verlichtingssterkte wil meten.
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Verband tussen candela, lumen en lux

• Nemen we een lamp met lichtintensi-
teit = 1 candela. Deze intensiteit is in
alle richtingen dezelfde.

• Beschouwen we die lamp nu als een
puntbron in het midden van een bol
met straal (r) = 1 m.

• Met die puntbron als top beschrĳven
we een ruimtehoek (Ω) van 1 steradi-
aal. De lichtstroom door die ruimte-
hoek = 1 lumen.

• Op het oppervlak van de bol omschrĳft
die ruimtehoek een oppervlak (A) van
1 m2. Dit oppervlak ontvangt een licht-
stroom van 1 lumen en de verlichtings-
sterkte van dit oppervlak is 1 lux.
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II.7 TEMPERATUURMETING

In het schoollabo meten wĳ altĳd de temperatuur in graden Celsius (°C). Hiervoor maken
wĳ gebruik van een thermometer.

Voor de temperatuurmeting van vloeistoffen of het meten van de omgevingstemperatuur
is het gebruik van glazen thermometers (1) nog wĳd verspreid. Voor biologiepractica
volstaan de courante modellen met een meetbereik van -10 °C tot 110 °C en een
nauwkeurigheid van 1 °C.
De glazen thermometers maken gebruik van de thermische uitzetting of inkrimping van
een vloeistof in een ingesloten capillair. Gezien de grote giftigheid van kwikdampen raadt
men het gebruik van kwikthermometers af en geeft men de voorkeur aan exemplaren
waarvan de vloeistoffen niet toxisch zĳn en biologisch afbreekbaar.

De laatste jaren hebben ook de digitale thermometers (2) hun weg gevonden naar onze
labo’s. Hier hebben we een enorme keuze en alles hangt af van het beschikbare budget
en de gewenste nauwkeurigheid.

Bĳ biotoopstudies zĳn bodemthermometers (3) handig. Zĳ zĳn voorzien van een metalen
pin, die in de bodem wordt geduwd.

Glazen thermometers zijn ... breekbaar. Veel ongelukken gebeuren wan-
neer men ze door een doorboorde stop wil duwen. Ombreuk te voorkomen
verdient het aanbeveling de thermometer en het booorgat van de stop eerst
nat te maken . Men neemt dan de thermometer dicht tegen de stop tussen
duim en wijsvinger en met een draaiende beweging duwt men vervolgens
voorzichtig de thermometer door het boorgat.
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Graden Celsius en kelvin

De SI-eenheid voor de temperatuurmeting is de kelvin (zonder hoofdletter) met symbool K
(hoofdletter). Het is eenmaat voor de thermodynamische temperatuur. De temperatuurschaal
start bĳ de waarde nul (het absolute nulpunt) en kent bĳgevolg geen negatieve waarden

De graadCelsius (hoofdletter!) is volgens het BIPM1 in grootte gelĳk aan de kelvin, die
gedefinieerdwordt als het 1/273,16e deel vande thermodynamische tripelpunttemperatuur
van water. Deze definitie houdt in, dat de tripelpunttemperatuur van water exact gelĳk is aan
273,16 K.

In 1948 had men de tripelpunttemperatuur van water reeds vastgelegd op 0,01 °C zodat
deze waarde overeenstemt met 273,16 K.

In wezen is ‘graad Celsius’de naam voor de kelvin in de Celsiusschaal, waar het absolute
nulpunt overeenstemt met -273,15 °C.

In tegenstelling tot de graad Celsius is de kelvin een absolute grootheid met een absoluut
nulpunt, net als de ampère of de candela. De kelvin is de eenheid die gebruikt wordt in
allerhande berekeningen waar ‘T’ in de formule voorkomt. Zo wordt T in p.V = n.R.T
uitgedrukt in K en niet in °C.

In de V.S. wordt nog veel gebruik gemaakt van de graad Fahrenheit om een
temperatuur te meten. Een temperatuurverschil van 1 ° F stemt overeen met
een temperatuurverschil van 0,556 ° C.
• Omrekening °C naar °F : °F =(°C x 1,8) + 32
• Omrekening °F naar °C : °C =(°F - 32)/1,8

1 BIPM = Bureau International des Poids et des Mesures



Begrippen en technieken bruikbaar in het labo biologie26

II.8 HET METEN VAN ELEKTRISCHE GROOTHEDEN

Elektrische grootheden worden het gemakkelĳkst gemeten met een digitale multimeter.
Met een dergelĳk toestel meet men probleemloos grootheden zoals elektrische
stroom(sterkte), spanning, weerstand. Er zĳn enorm veel modellen op de markt, maar
voor een gewoon gebruik in een schoollabo voldoen de basisuitvoeringen meestal.

II.8.1 Onderdelen van een multimeter

Het afgebeelde toestel is een apparaat waar men manueel het meetbereik dient in te
stellen; daarnaast bestaan er ook apparaten waarbĳ dit automatisch gebeurt.

Daar de meer gesofistikeerde apparaten ook duurder uitvallen, beperken we ons hier
tot de bespreking van de toestellen, waarvan het meetbereik manueel dient ingesteld te
worden.

In het afgebeelde apparaat heb je alleen de mogelĳkheid de stroomsterkte van een
gelĳkstroom te meten. Uiteraard bestaan er ook toestellen waarbĳ je de stroomsterkte
van een wisselstroom kunt bepalen, maar doordat praktisch alle experimenten in een
biologielabmet gelĳkstroomgebeuren hebbenwevoor de duidelĳkheid van de afbeelding
geopteerd voor dit model.
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II.8.2 Het gebruik van de multimeter

Op de multimeter worden steeds twee draden aangesloten: een zwarte en een rode.De
zwarte draad komt steeds op de COM-poort te zitten en de rode op de poort van de
grootheid die men wil meten (A, mA, of V/Ω).Aan het andere uiteinde van de draden zit
een metalen meetpunt of een krokodilklem

Het meten van de stroomsterkte (I)

De werkwĳze die hier wordt beschreven is die voor een gelĳkstroom. Het bepalen van de
stroomsterkte van een wisselstroom is analoog, alleen moet de instelknop dan ingesteld
worden binnen het meetbereik voor de stroomsterkte van een wisselstroom)

1. Zwarte draad in de COM-poort
2. Rode draad in de (m)A-poort (de poort voor de grote ampèrage wordt niet gebruikt

in het biologielabo)
3. Je zet de instelknop op de hoogste waarde voor het meetbereik van de stroomsterkte

(bĳ het model op vorige bladzĳde zou dit 200 mA zĳn).
4. Je plaatst de meter in serie in de stroomkring met de te meten elementen en meet de

stroomsterkte. Is deze bv. 6,3 mA, dan dien je het meetbereik van de meter te verla-
gen tot 20 mA om een nauwkeuriger meting te kunnen maken.

Multimeters werken op batterĳen, vergeet dus niet na gebruik het toestel
uit te schakelen!
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Opstelling voor het meten van de stroomsterkte van een gelĳkstroom;
de meter moet in serie staan met de te meten elementen in de stroomkring.

Het meten van de spanning (U)

Let er op eerst de schakeling te maken met de meter en dan pas de spanning over de
stroomkring in te schakelen!

1. Zwarte draad in de COM-poort
2. Rode draad in de V/Ω-poort
3. Je zet de instelknop op 200 V binnen het meetbereik voor een gelĳkspanning (of in

voorkomend geval: 250 V voor een wisselspanning); dit is ruimschoots voldoende
voor een biologie-experiment

4. Je plaatst de meter in parallel met het element waarover je de spanning wil bepalen
Bedraagt deze bĳvoorbeeld 12,2 V, dan dien je het meetbereik van de meter te ver-
lagen tot 20 V om een nauwkeuriger meetresultaat te bekomen.

Opstelling voor het meten van een gelĳkspanning (IM = stroom geleverd door de meetapparatuur)
Bij het meten van een wisselspanning geeft de meter de waarde van Ueffectief .
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Het meten van een weerstand (R)

Opgelet: bĳ het meten van een weerstand mag er geen spanning staan op het te meten
element!

1. Zwarte draad in de COM-poort
2. Rode draad in de V/Ω-poort
3. Als je geen idee hebt van de grootte-orde van de te meten weerstand stel je de instel-

knop binnen het meetbereik van R in op de maximale waarde. Bĳ ons model zou dit
2 000 kΩ zĳn.

4. Je plaatst de meter in parallel met het element waarover je de weerstand wil meten.
Bedraagt deze bĳvoorbeeld 26,2 Ω, dan dien je het meetbereik op onze meter te ver-
lagen tot 200 Ω om een nauwkeuriger meetresultaat te bekomen.

Opstelling voor het meten van een weerstand

Bĳ een geopende stroomkring vloeit er geen stroom door het element
waarvan men de weerstand wil bepalen. Toch moet er op het moment van
de meting een stroom doorvloeien, wil de meting kunnen uitgevoerd worden.
De meter gebruikt daarvoor de stroom I van zĳn inwendige batterĳ en

berekent dan de weerstand die deze stroom ondervindt in functie van de aangelegde
spanning. De spanning UR over de weerstand = batterĳspanning (U) - de spanning over
de weerstand van de meetapparatuur (UM ).

Daar de stroom voor de weerstandsmeting geleverd wordt door
de batterĳ van de meter dient eerst gecontroleerd te worden of de
batterĳlading voldoende groot is.Veel multimeters zĳn hiervoor
uitgerust met een speciale meetstand die bĳ kortsluiten van de
meetpennen een geluidsignaal produceert (meterstand: 0 Ω)
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III LABOMATERIAAL

Naargelang de activiteiten die je in een biologielabo wil uitvoeren zal je gebruik maken
van meetoestellen, glaswerk, microscopen, loepen e.d. In dit hoofdstuk geven we een
overzicht van courant materiaal in een biologielabo.

1. bekers 8. rondbodemkolven 15. trechters

2. erlenmeyers 9. reageerbuisjes 16. maatkolven

3.
büchnertrechters 10. centrifugeerbuisjes

17.
mortieren + stam-
pers

4. platbodemkolven 11. pasteurpipetten 18. uitdampschaaltjes

5. petrischalen 12. roerstaven 19. kroesjes

6. horlogeglaasjes 13. filtreerpapier

7. büchner erlenmeyers 14. reageerbuisrekken
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20. statieven 30. draadnetjes 40. maatciliders

21. klemmen 31. volumetrische pipetten 41. set kurken

22. kroezentangen 32. gegradueerde pipetten 42. driepikkels

23. pipetteerpompen 33. scalpels 43. bunsenbranders

24. pipetteerballonnen 34. schaartjes 44. thermometers

25. buretten 35. pincetten 45. verwarmingsplaten (+ roerder)

26. chromatografiekolommen 36. prepareernaalden 46. spuitflessen

27. noten 37. prepareerlancetten 47. microscopen

28. reageerbuisklemmen 38. loepen 48. voorwerp- & dekglaasjes

29. ringen 39. buretklemmen 49. binoculaire loepen
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50.
entogen 56. veiligheidsbrillen

62.
elektroforesetoe-
stel

51. entnaalden 57. aquarium / terrarium 63. titerplaatjes

52. broedstoof 58. handschoenen 64. spatels

53. scheitrechters 59. chrono’s 65. weegschaal

54. plantpotjes 60. centrifuge

55.
sets voor dunnelaagchromato-
grafie

61. plastiek schalen

Deze lijst is zeker niet limitatief; naarmate we bepaalde labotechnieken meer in detail
bespreken zal je nog kennis maken met meer specifieke apparatuur en materiaal.

Van de items die in het meervoud staan zijn er meerdere exemplaren nodig in een school-
labo en dan vaak nog in verschillende formaten (dit laatste geldt vooral voor het glaswerk)
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IV CONCENTRATIE(S)

Biologische processen berusten op de interacties tussen diverse stoffen. De aanwezige
hoeveelheid van elk van deze stoffen is bepalend voor het al dan niet succesvol verlopen
van deze wisselwerkingen., die vaak een onderdeel zĳn van een chemische reactiereeks.

We weten dat een chemische reactie het gevolg is van efficiënte botsingen tussen deeltjes.
Die efficiëntie neemt o.a. toe met de verdelingsgraad, die zeer groot is in oplossingen. In
de biologie is het courante oplosmiddel water.

De meeste biologische processen gaan door op cellulair niveau, waar het cytoplasma
een complex mengsel vormt van een hele reeks bestanddelen.. De hoeveelheid van één
component in een bepaalde hoeveelheid van dit mengsel noemt men de concentratie
van deze component.

De concentratie van een stof is een relatie die ons aangeeft hoeveel
van die stof juist aanwezig is in een zekere hoeveelheid van een
mengsel.

Er zĳn verschillende manieren, waarop een concentratie kan uitgedrukt worden; we
beperken ons hier tot

• de molaire concentratie
• de massaconcentratie
• de massafractie
• het massapercentage
• de volumefractie
• het volumepercentage

IV.1 MOLAIRE CONCENTRATIE

Deze wordt gedefinieerd als het aantal mol opgeloste stof gedeeld door het volume
van de oplossing:

n c = molaire concentratie
c = —— n = aantal mol opgeloste stof

V V = volume van de oplossing

Het is de meest gebruikte manier om concentraties van verdunde oplossingen weer te geven.
IUPAC gaat zelfs zover ‘concentratie’ automatisch gelĳk te stellen aan ‘molaire concentratie’.

De gangbare eenheden zĳn mol.dm-3 of mol.L-1

Nota: vaak komt men nog de term ‘molariteit’ tegen wanneer men het heeft over een
concentratie in mol per liter, waarbĳ men dan de verouderde (niet-SI) eenheid
‘molair’ met symbool M gebruikt. Dus als je op een fles ziet staan 0,1 M HCl
betekent dit dat één liter van deze oplossing 0,1 mol HCl bevat.
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IV.2 MASSACONCENTRATIE

Demassaconcentratie van een stof in een mengsel is de verhouding van de massa van
die stof tot het volume van het mengsel:

mA ρA = massaconcentratie van stof A
ρA = —— m = massa van de opgeloste stof A

V V = volume van de oplossing

De massaconcentratie wordt gewoonlĳk uitgedrukt in gram per liter (g.L-1).

Wanneer we een oplossing maken door een zekere hoeveelheid substantie
op te lossen in een specifiek volume oplosmiddel, bekomen we een oplos-
sing met een bepaalde concentratie, die men de analytische concentratie
noemt.

Wanneer de stof die men in het oplosmiddel brengt slechts gedeeltelijk dis-
socieert, zal de concentratie van de stof in de oplossing verschillen van de
analytische concentratie.
Illustreren we dit met een voorbeeld: als we 1 mol azijnzuur (HAc) met
water verdunnen tot een volume van 1 liter dan is de analytische concen-
tratie van HAc gelijk aan 1 mol per liter:

cHAc = 1 mol.L-1

Deze concentratie verschilt echter van de evenwichtsconcentratie van
HAc. Inderdaad, wanneer we HAc in water brengen stelt zich volgend
evenwicht in:

HAc � H+ + Ac-

Waarbĳ
cHAc = [HAc]niet gedissocieerd + [Ac-]

De evenwichtsconcentratie van HAc = [HAc]niet gedissocieerd

Bij stoffen die in de gegeven omstandigheden volledig dissociëren (zoals
sterke elektrolyten), is de actuele concentratie van de ionen steeds gelijk
aan de analytische concentratie van het elektrolyt.
Actuele concentraties worden aangegeven met vierkante haakjes.
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IV.3 MASSAFRACTIE EN MASSAPERCENTAGE

De massafractie van een component in een oplossing is de verhouding van de massa
van die component tot de totale massa de oplossing:

mA wA = massafractie van stof A
wA = —— mA = massa van de opgeloste stof A

m m = massa van de oplossing

De massafractie is een onbenoemd getal en de som van alle massafracties in een mengsel
is steeds = 1.

Vermenigvuldiging van de massafractie met 100 geeft ons het massapercentage. Men
duidt deze relatie aan met % (m/m.) .

IV.4 VOLUMEFRACTIE EN VOLUMEPERCENTAGE

De volumefractie van een component in een oplossing is de verhouding van het
volume van die component tot de som van de volumes van alle componenten in de
oplossing vooraleer deze te mengen.

VA ΦA = volumefractie van stof A
ΦA = —— VA = volume van de opgeloste stof A

ΣjVj Σj Vj= som van de volumes van alle componenten

De volumefractie is een onbenoemd getal en de som van alle volumefracties in een
mengsel is steeds = 1.

Vermenigvuldiging van de volumefractie met 100 geeft ons het volumepercentage. Men
duidt deze relatie aan met % (V/V) .

In de biologie worden we vaak geconfronteerd met concentraties die in
procenten worden uitgedrukt. Zo spreekt men bvb. van een 0,5 % methy-
leenblauwoplossing wanneer men een oplossing bedoelt die 0,5 g methy-
leenblauw bevat in 100 mL oplossing. Daar het hier in wezen gaat om een
massaconcentratie is het beter (en correct) om de concentratie in die zin uit
te drukken; dus [methyleenblauw] = 0,5 g. mL-1 en niet te spreken van %.

Het gebruik van ‘%’ dient beperkt te worden tot dimensieloze hoeveelhe-
den (zie hieronder).
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ppm en ppb

In de ecologie komt men vaak nog de concentratieaanduidingen ppm (parts
per million = deeltjes per miljoen) en ppb (parts per billion = deeltjes per

miljard) tegen. Deze aanduidingen worden gebruikt voor zeer kleine concentraties.
Gewoonlĳk moet men uit de contekst opmaken of het gaat om m/m, V/V of m/V-
concentraties.

Als men bvb. zegt dat
• een vis 0,18 ppm Hg bevat, dan bedoelt men daarmee dat hĳ 0,18 mg Hg bevat per

kilogram vers gewicht.
• de drinkwaternorm voor arseen 10 ppb bedraagt, dan bedoelt men dat de maximum

toegelaten arseenconcentratie in drinkwater niet boven 10 μg.L-1 mag uitstĳgen.

Het gebruik van deze eenheden wordt afgeraden en in de plaats gebruikt men beter toe-
gelaten SI-eenheden zoals in de verduidelĳking bĳ de twee bovenstaande voorbeelden.

V COURANTE LABOTECHNIEKEN

V.1 VEILIGHEID IN HET LABO

Wanneer je practica wil geven dien je goed op de hoogte te zĳn van de geldende
veiligheidsvoorschriften. Verder ligt het ook voor de hand dat je de risico’s, verbonden
aan een bepaald practicum, goed kan inschatten.

Uitgebreide informatie over veiligheid in een schoollabo vind je in een uitstekende
brochure, die je rechtstreeks kan downloaden van de KVCV1-website:
http://www.kvcv.be/images/onderwĳs/documenten/downloads/COS2014.pdf

Deze uitgave van de KVCV bundelt alles wat een
leerkracht moet weten over de veiligheid in het
schoollabo, het veilig gebruik van chemicaliën
en de etikettering.

De informatie wordt regelmatig bĳgewerkt en
aangepast aan de gangbare wetgeving.

1 KVCV = Koninklĳke Vlaamse Chemische Vereniging - vzw
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VEILIGHEIDSTIPS VOOR LEERLINGEN

1. In het laboratorium draag je steeds een dichtgeknoopte labojas.

2. Lang, loshangend haar dient samengebonden te worden.

3. Tassen worden steeds onder de labotafels gezet, zodat niemand
erover kan vallen.

4. Draag steeds een veiligheidsbril en gepaste handschoenen wan-
neer dit vermeld wordt in het practicum.

5. De leerkracht heeft je getoond waar je het blusdeken, de oogspoel-
fles en de verbandkist kan vinden. Onthoud deze locaties goed!

6. Je voert alleen de opgelegde proeven uit. Deze proeven biedenwei-
nig risico in een aangepast lokaal zoals het laboratorium.

7. Lees de opgaven zeer nauwkeurig alvorens te startenmet het uitvoe-
ren van de proef. Raadpleeg je leerkracht indien iets niet duidelĳk is.

8. Je voert de proeven nauwgezet uit en je gebruikt enkel de opgege-
ven hoeveelheden.

9. Je mengt NOOIT op eigen houtje stoffen of restanten van stoffen

10. Ether, benzine, alcohol en nog heel wat andere vloeistoffen zĳn
vluchtig en hun dampen erg brandbaar. Alle vlammen in het lokaal
(bunsenbranders, lucifers, …) worden gedoofd vooraleer je met der-
gelĳke vloeistoffen werkt.

11. Je gebruikt nooit producten waarvan het etiket niet goed leesbaar is.

12. Tenzĳ dit uitdrukkelĳk in de opgaven is vermeld proef je nooit van
een preparaat en je ruikt er ook nooit aan. Als je toch de geur van
een stof moet waarnemen, waai dan wat lucht van erbobven naar je
toe en ruik voorzichtig.

13. Vaste stoffen worden nooit met de vingers vastgenomen maar met
een spatel of een lepeltje.

14. Verwittig de leraar onmiddellĳk bĳ een ongeval.

15. Elke wonde, hoe klein ook, wordt onmiddellĳk gezuiverd, ontsmet en
met waterdicht snelverband afgesloten.
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16. Handen of werktafel worden onmiddellĳk gereinigd als ze bevuild
zĳn.

17. Voorwerpen worden nooit bĳ de tafelrand geplaatst. Scherven kun-
nen dan wel geluk brengen maar zeker niet in een laboratorium.

18. Gebroken glas wordt onmiddellĳk opgeruimd en in de glascontainer
gegooid.

19. (Chemisch) afval wordt steeds in de aangeduide containers gegoten.

20. Flessen worden direct na gebruik gesloten. Wissel nooit de stoppen.

21. Sluit bĳ gevaar tĳdens het werken met de gasbrander onmiddellĳk
de gastoevoer af.

22. Doof de gasbrander telkens je hem enkele minuten niet gebruikt.

23. Pas op voor ontsnappende stoom. Die veroorzaakt ernstige brand-
wonden.

24. Let op als je verwarmd glas aanraakt: glas koelt zeer traag af.

25. Verwarm vloeistoffen in een reageerbuis ter hoogte van het vloei-
stofoppervlak en richt de opening van de reageerbuis zodat nie-
mand geraakt wordt als er vloeistof uitspat.

26. Kĳk altĳd de opstelling van opzĳ als je iets verwarmt.

27. Brandende kledij of haar doof je onmiddellĳk met een blusdeken.
Raak vooral niet in paniek en houd er rekening mee dat lopen de
verbranding aanwakkert!

28. Sluit een reageerbuis bĳ het schudden nooit af met je duim maar
met een kurkje. Heel wat stoffen, en niet altĳd de gezondste, worden
via de huid opgenomen.

29. Wees voorzichtig als je een glazen buisje door een stop steekt. Ge-
bruik hiervoor de werkwĳze zoals je die van je leerkracht heb geleerd.

30. Je gebruikt geen elektrische spanningen hoger dan 24 volt zonder
toelating.

31. Blijf altĳd bĳ je proefopstelling en houd ze permanent in het oog.

32. Je wast en spoelt grondig je handen vooraleer het labo te verlaten.

33. In het labo wordt niet gespeeld, gegeten of gedronken!
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V.2 MAKEN VAN OPLOSSINGEN

V.2.1. Opeenvolgende stappen bĳ het bereiden van een oplossing

1. Bepaal de gewenste concentratie: hiervoor vertrek je van een receptuur of je be-
rekent die zelf in functie van het experiment. Houd tevens rekening met de gewenste
zuiverheid.

2. Bepaal hoeveel van de oplossing je nodig hebt.

3. Indien nodig: bepaal de molaire massa (M) van de op te lossen stof, of lees ze
af van het etiket. Vergeet niet de watermoleculen mee te rekenen als het gaat om
een hydraat (bv. Na2CO3.10 H2O).

4. Bereken de massa van de op te lossen stof, die je nodig hebt om de gewenste
hoeveelheid oplossing te maken met de bewuste concentratie.

Veronderstel dat je 0,5 L van een 0,1 mol.L-1 glucose-oplossing moet maken

(a) Druk alle volumes uit in dezelfde eenheden (mL of L).
(b) Bereken hoeveel mol je nodig hebt voor het opgegeven volume. Hiervoor gebruik

je de relatie:

hoeveelheid X
concentratie = —————— → 0,1 mol.L-1 = ——

volume 0,5 L

→ X = 0,1 mol.L-1 x 0,5 L

→ X = 0,05 mol

(c) Zet deze hoeveelheid om in gram door gebruik te maken van de molaire massa:

M(C6H12O6) = 180,15 g.mol-1

→ massa van 0,05 mol = 0,05 mol x 180,15 g.mol-1 ≈ 9,01 g

Het is deze hoeveelheid die je moet oplossen in gedemineraliseerd (of gedestilleerd)
water tot een volume van 0,5 L om de gewenste glucose-oplossing te maken.

5. Met behulp van een balans meet je de benodigde hoeveelheid van de verbin-
ding af en je doet deze in een bekerglas. Is de hoeveelheid te klein om met vol-
doende nauwkeurigheid af te meten, dan kan je nog altĳd overwegen een grotere
hoeveelheid oplossing te maken en deze te gebruiken als voorraadoplossing.

6. Voeg gedemineraliseerd water toe tot ca. 3/4 van het gewenste volume en roer
met een roerstaaf tot volledige oplossing van de verbinding. Indien nodig kan je
de oplossing verwarmen, maar dan moet je wel zeker zĳn dat dit geen invloed heeft
op de samenstelling van de verbinding.

7. Giet de oplossing in een maatkolf van de juiste grootte en spoel de beker
grondig na met gedemineraliseerd water. Doe deze spoeling eveneens in de
maatkolf.
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1. Tarreer een beker van
500 mL en meet ver-
volgens 9,01 g glucose
af.

2. Doe ca. 300 mL gedeminerali-
seerd water bij de glucose en
roer met een roerstaaf tot vol-
ledige oplossing.

3. Giet de oplossing via roer-
staaf en trechter in een
maatkolf van 500 mL

4. Spoel de beker grondig met
gedemineraliseerd water.

5. Vul de maatkolf tot bijna aan de
merkstreep met ged. water. Vul
dan verder aan met een drup-
pelteller tot de vloeistofmenis-
cus juist ter hoogte komt van de
merkstreep

6. Sluit de kolf met een
stop en schud goed
om een homogene op-
lossing te bekomen.

8. Vul met behulp van een spuitfles de maatkolf verder aan met gedeminerali-
seerd water. Je stopt wanneer het vloeistofpeil bĳna de merkstreep van de maatkolf
bereikt. Je voegt vervolgens verder water toe met een druppelteller totdat de onder-
kant van de vloeistofmeniscus de merkstreep bereikt.

9. Je sluit de maatkolf goed af met een stop en schud zodat de oplossing mooi
homogeen gemengd wordt. Je oplossing is klaar!

Schematisch: bereiding van 500 mL
van een 0,1 mol.L-1 glucose-oplossing
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V.2.2. Verdunnen van een oplossing

Stel: voor een experiment heb je ca. 250 mL van een 0,1 mol.L-1 HCl-oplossing nodig. In
het labo staat een voorraadfles van 1 mol.L-1. Hoeveel mL dien je hiervan te nemen en te
verdunnen tot 250 mL om de gewenste oplossing te bekomen?

Dergelijk probleem is zeer gemakkelijk op te lossen door gebruik te maken van volgende
relatie:

c1 x V1 = c2 x V2 (1)

Hierin is c1 = concentratie van de voorraadoplossing (moederoplossing)
V1 = volume van de voorraadoplossing dat je dient te gebruiken
c2 = gewenste concentratie van de dochteroplossing
V2 = eindvolume van de dochteroplossing

In ons voorbeeld is
c1 = 1 mol.L-1

V1 = ?
c2 = 0,1 mol.L-1

V2 = 250 mL = 0,25 L

Uit de relatie (1) volgt:

c2 x V2 0,1 mol.L-1 x 0,25 L
V1 = ———— = ———————— = 0,025 L of 25 mL

c1 1 mol.L-1

We dienen dus 25 mL van de voorraadoplossing te pipetteren (fig. 1) en deze in een maat-
kolf van 250 mL met gedemineraliseerd water te verdunnen tot aan de merkstreep (fig. 2
en 3).
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Voor verdunningen waar een exacte concentratie minder belangrĳk is kan
men de hoeveelheid moederoplossing afmeten met een (kleine) maatcilinder

V.2.3. Verdunningsfactor en verdunning

De verdunningsfactor van een verdunning is de verhouding van de oorspronkelijke con-
centratie van een oplossing tot de concentratie van de oplossing na verdunning. Illustre-
ren we dit met een voorbeeld: we nemen 2 maatcilinders (A) en (B), elk met een volume
van 1 000 mL.

1. We doen in de maatcilinder (A) 200 mL van een oplossing die 20 g opgeloste stof X bevat
(elk bolletje in de oplossing stelt 1 g van de stof X voor)

→ De massaconcentratie van X = ρx = 20 g / 200 mL
= 100 g / 1 000 mL = 100 g . L-1

2. We doen we bij deze oplossing 200 mL water. Zodoende bekomen we 400 mL oplos-
sing, die nog steeds 20 g opgeloste stof X bevat

→ De massaconcentratie van X = ρx = 20 g / 400 mL
= 50 g / 1 000 mL = 50 g . L-1
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De verdunningsfactor = ρx(1) / ρx(2) = 100 g.L-1 / 50 g.L-1 = 2
We zeggen dat we te doen hebben met een verdunning 1 : 2

3. Voegen we aan de oplossing (2) 400 mL water toe, dan bekomen we 800 mL oplossing,
die nog altijd 20 g opgeloste stof X bevat

→ De massaconcentratie van X = ρx = 20 g / 800 mL
= 25 g / 1 000 mL = 25 g . L-1

De verdunningsfactor van deze verdunning = ρx(2) / ρx(3) = 50 g.L-1 / 25 g.L-1 = 2

Ook hier hebben we te doen met een verdunning 1 : 2

4. Nemenwe 100mL van de oplossing3 enwe doen deze in demaatcilinder (B). Deze100 mL
bevatten 2,5 g van de stof X, wat nog steeds overeenstemt met een massaconcentratie van
25 g . L-1. We hebben hier geen water aan de oorspronkelijke oplossing toegevoegd en er is
dus ook geen sprake van een verdunning. De verdunningsfactor is in dit geval = 1

We kunnen ook de verdunningsfactor ook definiëren als het totaal aantal een-
heidsvolumes, waarin de stof dient opgelost te worden.

Het gebruik van de verdunningsfactor biedt ons een handig middel om verdunningen
te maken..

Stel dat je beschikt over één liter van een geconcentreerde oplossing van een bepaalde
kleurstof. Op de fles staat dat een gebruiksklare oplossing een verdunning vraagt van 1:8.
Hoeveel mL van de geconcentreerde oplossing moet je nemen om 400 mL gebruiksklare
vloeistof te maken?

Antwoord: de verdunningsfactor = 8. Het eenheidvolume waarvan we dienen te vertrek-
ken is dus 8x kleiner dan het eindvolume

→ het vertrekvolume bedraagt 400 mL / 8 = 50 mL.

We moeten dus 50 mL van de geconcentreerde oplossing nemen en deze verdunnen met
350 mL water om 400 mL gebruiksklare oplossing te bereiden.

V.2.4. Verdunningsreeks

Stel: je wil het aantal bacteriën tellen in 1 mL yoghurt of een idee hebben van het aantal
rode bloedcellen in 1 mL bloed, dan blijkt dit niet - of zeer moeilijk - te realiseren wanneer
je de metingen direct wil uitvoeren op demoederoplossing. Zobevat 1mL Griekse yoghurt 1
à 2 miljard bacteriën en 1 mL bloed gemiddeld 5 miljoen rode bloedcellen.
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Wil je manueel tellen, dan moet je ergens over een systeem beschikken waarbij je slechts
enkele tientallen exemplaren hoeft te tellen. Dit kan door de startoplossing te verdunnen.
Zo zou je 1 mL yoghurt moeten verdunnen tot een eindvolume van 20 000 L om in 1 mL
van de verdunde oplossing slechts een honderdtal bacteriën aan te treffen. Voor de rode
bloedcellen zou een verdunning tot 50 L oplossing volstaan. (wanneer we vertrekken van
5.106 rode bloedcellen per mL)...
Uiteraard is dit op laboschaal niet realiseerbaar en nemen we onze toevlucht tot een ver-
dunningsreeks: een systeem van opeenvolgende verdunningen, waarbij vertrokken
wordt van een kleine hoeveelheid van de moederoplossing.

In ons voorbeeld (zie onderstaand schema) zullen we vertrekken van 1 mL bloed (met ca.
5 miljoen rode bloedcellen) en dit eerst met 9 mL water verdunnen tot 10 mL oplossing.
Van deze verdunde oplossing nemen we opnieuw 1 mL die we weerom tot een eindvo-
lume van 10 mL verdunnen, enz...

Na 5 verdunningen bekomen we zo een oplossing, waarin het aantal rode bloedcellen
makkelijk te tellen valt.

De verdunningsreeks die we hier hebben toegepast is een zogenaamde logaritmische
verdunningsreeks, waarbij de concentraties bij elke verdunning verlaagd worden met
een constante verhouding. Hiernaast bestaan ook lineaire verdunningsreeksen, waar de
concentratie steeds met dezelfde waarde afneemt.
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Voorbeeld: een verdunningsreeks waarbij de opeenvolgende concentraties aan thia-
mine (vitamine B1) respectievelijk gelijk zijn aan:
1 μg.L-1, 0,8 μg.L-1, 0,6 μg.L-1, 0,4 μg.L-1 en 0,2 μg.L-1

Naargelang de voorwaarden waaraan de verdunde oplossing dient te voldoen,
kunnen we om te verdunnen i.p.v. gedeminiraliseerd water bijvoorbeeld ook
een bufferoplossing of een Ringer-oplossing 1 gebruiken.

V.3 BEPALENVANDEONBEKENDECONCENTRATIE VANEENOPLOSSING

Concentratiebepalingen komen frequent voor in de biologie. Zo kan men bijvoorbeeld de
concentratie van diverse zouten in brak water bepalen, het aantal leukocyten in een mil-
liliter bloed, het nitraatgehalte van een bodemmonster, de concentratie aan stikstofoxiden
in de lucht ...

We zullen hier een overzicht geven van enkele courante technieken om onbekende con-
centraties te bepalen.

V.3.1. Titraties

Bij een titratie wordt een onbekende concentratie (titer) bepaald door de opgeloste stof te
laten reageren met een oplossing van een verbinding, waarvan men de concentratie nauw-
keurig kent. Deze laatste oplossing noemt men de titrant.
Tijdens een titratie voegt men zoveel titrant toe als juist nodig is voor de volledige om-
zettingvan de stof met onbekende concentratie. Dit gebeurt bij het zg. equivalentie- (of
stoichiometrisch) punt. Gewoonlijk wordt dit visueel bepaald via de kleuromslag van een
indicator, maar dit kan bijvoorbeeld ook door het optreden of verdwijnen van een neerslag.

Het eindpunt van de titratie kan ook via elektronische weg bepaald worden door

• het meten van spanningsverschillen bij redox-titraties (potentiometrische bepaling
van het equivalentiepunt)

• het meten van wijzigingen in de geleidbaarheid (conductiometrische bepaling van het
equivalentiepunt)

• het registreren van een plotse verandering in de hoeveelheid geabsorbeerd licht (foto-
metrische bepaling van het equivalentiepunt).

Gezien de kostprijs van de elektrische titratieapparatuur, zal in een schoollabo meestal
gebruik gemaakt worden van een ‘traditionele’ titratie.

1 De oplossing van Ringer is een waterige oplossing van diverse zouten zoals natriumchloride, kalium-
chloride, calciumchloride en natriumwaterstofcarbonaat. Ze wordt o.a. gebruikt bĳ het prepareren van
een isotonische oplossing voor weefselonderzoek.
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►Algemene werkwijze voor het uitvoeren van een titratie

Benodigdheden

• buret
• buretklem + statief.
• erlenmeyer voor de oplossing met onbekende concentratie (grootte hangt af van de

hoeveelheid oplossing die nodig is voor een duidelijke titratie)
• spuitfles met gedemineraliseerd water
• oplossing waarvan de concentratie zal bepaald worden
• titrant (standaardoplossing)
• indien nodig: indicator
• pipet
• pipetpomp of pipetteerballon
• indien nodig: veiligheidsbril en/of veiligheidshandschoenen
• papieren doekjes

Voorbereidende werkzaamheden

1. Reinig alle glaswerk grondig met detergent en
spoel met leidingwater. Naspoelen met gedemi-
neraliseerd (of gedestilleerd) water.

Controleer of de buret niet lekt en of het kraantje
niet verstopt is. Ook moet het kraantje makkelijk
open en dicht draaien.

2. Spoel de buret een tweetal maal met een kleine
hoeveelheid titrant. Nadien de buret mooi aan de
buitenzijde afdrogen en vervolgens opstellen in de
buretklem.
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1. Doe in de erlenmeyer een
exact afgemeten hoeveel-
heid van de oplossing met
onbekende titer.

6. Lees nauwkeurig (onder-
kant meniscus) het
startvolume in de buret.

2. Voeg enkele druppels
indicator toe

7. Indien voorhanden: doe een
magnetisch roerdertje in
de erlenmeyer en zet deze
op de elektrische roerder.
Plaats het geheel onder de
buret.
Indien niet voorhanden:
erlenmeyer tijdens titratie
lichtjes ronddraaien zodat
de vloeistoffen mengen.

3. Vul met behulp van een
trechterje de buret met
de titrant (oplossing met
gekende concentratie)

8. Laat nu de titrant in de
erlenmeyer lopen totdat
er kleuromslag optreedt.
Als je voldoende materiaal
hebt kan dit de eerste keer
’grof’ gebeuren. Nadien
titreer je opnieuw, maar
dan werk je druppelwijs bij
tot het equivalentiepunt.

4. Spoel de top met wat
demiwater

9. De titratie wordt ogenblik-
kelijk gestopt bij kleurom-
slag.

5. Droog de top met een
papieren doekje

10. Lees op de buret de
eindstand van de vloeistof
af. Het verschil tussen
eindstand (10) en be-
ginstand (6) geeft je de
hoeveelheid vloeistof die
je hebt gebruikt voor de
titratie.

► De eigenlĳke titratie
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Niet alle chemische reacties kunnen doorgaan als titraties; een reactie dient te
voldoen aan volgende voorwaarden:
• de reactie moet spontaan en snel verlopen.
• ze moet een stoichiometrisch1 verloop kennen.
• We moeten over een middel beschikken om gemakkelĳk het einde van de

reactie vast te stellen.

►pH (zuurgraad) van een oplossing

De pH is een maat voor het zuur of basisch karakter van een oplossing. De pH wordt ge-
definieerd als de negatieve Briggse logaritme2 van de activiteit3 van de waterstofionen.
Bĳ verdunde oplossingen mogen we de activiteit vervangen door de molaire concentratie
zodat we de vertrouwde uitdrukking bekomen:

pH = - log10 c (H+) of pH = - log10 [H
+]

1 Stoichiometrie = berekening van de relatieve hoeveelheden van reagentia en reactieproducten tijdens
een reactie.

2 Briggse logaritme = logaritme met basis 10

3 De activiteit van de waterstofionen is een maat voor het aantal ‘vrije’ waterstofionen in de gegeven
omstandigheden.

Zuiver water is in zeer geringe mate in ionen gesplitst:

H2O (l) � OH− (aq) + H+ (aq) met Kwater = [H+].[OH-]= 10-14 mol.L-1

De geproduceerde H+-ionen binden ogenblikkelijk op een watermolecule,
waarbij een hydronium ion (H3O

+) gevormd wordt. In zuiver water vindt
men dus uitsluitend hydroniumionen, waarvan de concentratie gelijk is
aan de oorspronkelijke concentratie van de waterstofionen. We mogen dus
stellen, dat de pH van zuiver water = - log10 [H

+] = - log10 [H3O
+]

In zuiver water is [H3O
+] = [OH-] = 10-7 mol.L-1 → pHwater = - log10 10

-7 = 7
Dit is een zg. neutrale pH → neutraal: pH = 7

Voegt men een zuur toe, dan zullen de toegevoegde protonen zich eveneens
binden op watermoleculen waardoor de concentratie aan hydroniumionen
in dezelfde mate zal toenemen en de pH-waarde afnemen → zuur: pH < 7

Toevoegen van een base zal resulteren in een toename van de concentratie
aan OH--ionen en een bijhorende afname van de concentratie aan hydroni-
umionen → de pH-waarde zal stĳgen → basisch: pH > 7
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►Zuur- en baseconstante

De zuurgraad van een zure oplossing wordt bepaald door de concentratie van het zuur en
door de zuursterkte, dwz. de mate waarin de dissocieerbare protonen ook werkelijk zijn
afgesplitst.

• Brengt men een zuur (HA) in water dan zal het dissociëren volgens

HA (aq) + H2O (l) � H3O
+ (aq) + A- (aq)

[H3O
+] . [A-]

met als evenwichtsconstante K = —————
[HA] . [H2O]

Daar de waterconcentratie nagenoeg constant is, is het product K . [H2O] ook constant.
Deze constante noemt men de zuurconstante (Kz) met als eenheid mol.L-1

[H3O
+] . [A-]

Kz = —————
[HA]

Hoe groter de waarde van Kz hoe sterker het zuur. Bij de zogenaamde sterke zuren ligt het
evenwicht volledig naar rechts (deze zuren dissociëren volledig in waterig midden)

• Brengt men een base (A-) in water dan zal ze met H2O reageren volgens

A- (aq) + H2O (l) � OH- (aq) + HA (aq)

[OH-] . [HA]
met als evenwichtsconstante K = —————

[A-] . [H2O]

Net als hierboven kunnen we nu een baseconstante (Kb) definiëren met als eenheid mol.L-1

[OH-] . [HA] • Hoe groter de waarde van Kbhoe sterker de base
Kb = —————

[A-] • Is Kb > 1 dan hebbenwe te doen met een sterke base.

. Voor berekeningen gebruikt men meestal de pKz en pKb-waarden waar

pKz = - log10 Kz en pKb = - log10 Kb

Ditmaal geldt: hoe kleiner de pK-waarde hoe sterker het zuur of de base.

Daar Kz .Kb = [H3O
+] . [OH-] = Kw → - log10 (Kz .Kb) = -log10 10-14

=> pKz + pKb = 14
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►Geconjugeerd zuur en geconjugeerde base

Wanneer een base een proton opneemt, dan wordt het geconjugeerd zuur van die base ge-
vormd; een geconjugeerde base ontstaat wanneer een zuur een proton afstaat. Nemen we
als voorbeeld de reactie tussen ammoniak en water. Water fungeert hier als protondonor
(zuur) en ammoniak als protonacceptor (base). Dit resulteert in de vorming van een am-
moniumion, dat het geconjugeerd zuur is van ammoniak, en van een hydroxide-ion, dat
de geconjugeerde base is van water:

Met elk zuur stemt een geconjugeerde base overeen en met elke base een geconjugeerd
zuur. We spreken van zuur-base koppels.

Hoe sterker een zuur of een base, hoe zwakker zijn geconjugeerde vorm.

►Bufferoplossingen

Bufferoplossingen worden gebruikt om de pH van een oplossing stabiel te houden. Het
zijn oplossingen van een zwak zuur (of base) + een goed oplosbaar zout van dat zuur (of
base). Een buffer is dus een oplossing van een zwak zuur en zijn geconjugeerde zwakke
base of van een zwakke base en haar geconjugeerd zwak zuur. Onderstaand schema ver-
klaart de bufferende werking van dergelijke oplossingen.
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►Formules voor pH-berekeningen
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Enkele courante buffers:

zuur CH
3
COOH H

2
CO

3
H

3
PO

4
H

2
PO

4
- HPO

4
2-

geconjugeerde base CH
3
COO- HCO

3
- H

2
PO

4
- HPO

4
2- PO

4
3-
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►Zuur-basetitratie

Zuur-basetitraties hebben betrekking op neutralisatiereacties. Tijdens deze reacties rea-
geren H3O

+- ionen met OH-- ionen, waarbij watermoleculen ontstaan.

Naargelang de onbekende concentratie betrekking heeft op een zuur, dan wel op een base,
gebruikt men als titrant een standaard basische oplossing ofwel een standaard zure oplos-
sing.

In schoollabo’s wordt het equivalentiepunt gewoonlijk met een zuur-base-indicator be-
paald. Deze indicatoren zijn pigmenten, die in zuur midden een andere kleur vertonen dan
in basisch midden. De kleuromslag van de indicator gebeurt telkens binnen een bepaald
pH-gebied.

HInd (aq) + H2O (l) � Ind- (aq) + H3O
+ (aq) pH = pK

z
+ log

10
( [Ind-] / [HInd] )

kleur 1 kleur 2

De tabel geeft ons de kleuromslagen van enkele veel gebruikte zuur-base-indicatoren,
alsook het pH-gebied waarbinnen de kleuromslag plaats vindt.

Zuur-base-indicator Zuur midden Basisch midden pH - omslaggebied

Thymolblauw rood geel 1,2 - 2,8

2,4 - Dinitrofenol kleurloos geel 2,4 - 4,0

Methylgeel rood geel 2,9 - 4,0

Methyloranje rood oranje 3,1 - 4,4

Broomfenolblauw geel blauw-violet 3,0 - 4,6

Methylrood rood geel 4,6 - 6,2

p-Nitrofenol kleurloos geel 5,0 - 7,0

Fenolrood geel rood 6,4 - 8,0

Thymolblauw geel blauw 8,0 - 9,6

Fenolftaleïne kleurloos rood-paars 8,0 - 10,0

Salicylgeel geel oranje-bruin 10,0 - 12,0

Alizarinegeel geel lila 10,0 - 12,0

Trinitrobenzoëzuur kleurloos oranje-rood 12,0 - 13,4

Daar we bij een zuur-basetitratie het equivalentiepunt willen bepalen, kiezen we best een
indicator waarvan het omslaggebied rond, of in de nabijheid van het equivalentiepunt ligt.

Aan de hand van een titratiecurve kunnen we makkelijk illustreren welke indicator we
het beste kiezen.
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Uitgewerkt voorbeeld van een zuur-basetitratie

Vers citroensap bevat verschillende zuren, waarvan citroenzuur de overgrote
meerderheid uitmaakt. Ongeveer 95 % van de H3O

+ -ionen in het sap is afkomstig
van dit triprotisch organisch zuur (het kan in totaal 3 protonen afsplitsen).

Om de hoeveelheid citroenzuur in citroensap te bepalen titreert men 50 mL sap met
een NaOH-oplossing (concentratie = 2 mol.L-1). Als indicator gebruikt men fenolf-
taleïne. Na toevoegen van 19,5 mL NaOH-opl. treedt er een kleuromslag op (van
kleurloos naar paars-rood).

Hoeveel gram citroenzuur bevat deze 50 mL sap?

Redenering + berekeningen:

Daar citroenzuur (vereenvoudigde voorstelling H3Cit) een triprotisch zuur is, kan
het zuur driemaal een proton afsplitsen → 3 mogelĳke pKz-waarden:

H
3
Cit / H

2
Cit-1 : pK

z1
= 3,1 H

2
Cit-1 / HCit-2 : pK

z2
= 4,76 HCit-2 / Cit-3 : pK

z3
= 6,40
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Fenolftaleïne heeft een omslaggebied tussen pH 8,0 en pH 10,0. Dit ligt het dichtst
bĳ het 3e equivalentiepunt, zodat citroenzuur bĳ de titratie zĳn drie protonen zal
afstaan. De reactie die zich voordoet is:

C6H8O7 (aq) + 3 OH- (aq) → C6H5O7 (aq) + 3 H2O (l)

Voor elke mol citroenzuur, die bĳ het equivalentiepunt is omgezet, zĳn 3 mol OH-

nodig (of 3 mol NaOH).

19,5 mL NaOH (2 mol.L-1) bevatten 2 mol.10-3.mL-1 x 19,5 mL = 0,039 mol OH-

Deze hebben gereageerd met 0,039 mol / 3 = 0,013 mol citroenzuur met molaire
massa 192,12 g. mol-1.

→ de 50 mL citroensap bevatten 0,013 mol x 192,12 g.mol-1
= 2,50 g citroenzuur

►Redoxtitraties

Tijdens een redoxreactie gebeurt er een elektronenoverdracht van een reductor op een
oxidator. Het eindpunt van de titratie wordt gegeven door een kleurverandering van één
van de reagentia.

Voorbeeld : bepaling van de hoeveelheid ascorbinezuur (vitamine C) in een oplos-
sing

Planten, en de meeste die-
ren, zĳn in staat om met be-
hulp van enzymen hun eigen
vitamine C te maken vanuit
glucose.

Mensen, mensapen, fruit-
vleermuizen en cavia’s kun-
nen als gevolg van een ge-
muteerd gen een bepaald
enzym niet maken waardoor
de laatste stap in de synthe-

se van vitamine C niet kan plaatsvinden. Zĳ zĳn daardoor afhankelĳk van inname
van voedsel dat vitamine C bevat.

Wanneer je regelmatig fruit en groenten eet, krĳg je voldoende vitamine C binnen.
Is dit niet het geval dan kunnen gebreksverschĳnselen, zoals scheurbuik, optreden.
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Vitamine C is een goede reductor, vandaar dat ascorbinezuur vaak als anti-
oxidans aan voedingsmiddelen wordt toegevoegd (om een frisse kleur te be-
waren).

Bepaling van het vitamine C-gehalte m.b.v. 2,6-dichloorfenol-indofenol (DCPIP)

2,6-dichloorfenol-indofenol heeft naast zuur/base ook redox eigenschappen. In
een basisch midden is de verbinding blauw gekleurd en in zuur midden rood
(roze in verdunde oplossing). De zure vorm is een zwakke oxidator en wordt
gemakkelĳk gereduceerd door vitamine C tot een kleurloze verbinding (leuko-
DCPIP):

Werkwĳze

Bereiding van 1 liter DCPIP-oplossing

• Los 0,25 g DCPIP op in ± 500 mL water.
• Voeg 0,21 g NaHCO3 toe en schud goed.
• Verdun deze oplossing vervolgens tot 1 liter.

Vooraleer de titratie uit te voeren dient de juiste concentratie van deze oplos-
sing bepaald te worden (de oplossing dient gesteld of gestandaardiseerd te
worden). Hiertoe voeren we een titratie uit met een oplossing van vitamine C,
waarvan we de concentratie exact kennen.

Stellen van de DCPIP-oplossing

• Doe 0,18 g ascorbinezuur in een maatkolf van 1 000 mL.
• Los op metwat water en leng vervolgens aan tot de merkstreep. Zodoende be-

kom je een oplossing die 0,18 g (of 0,001 mol.L-1) ascorbinezuur per liter bevat.
• Doe 20 mL HCl-opl. (0,5 mol.L-1) in een erlenmeyer van 250 mL en voeg

10 mL van de ascorbinezuuroplossing toe.
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• Titreer snel en onder voortdurend roeren met de DCPIP-oplossing tot de
rozerode kleur minstens 15 seconden blĳft bestaan.

• Bereken de exacte concentratie van de DCPIP-oplossing (1 mol DCPIP
reageert met 1 mol vit. C)

Bepalen van de hoeveelheid vitamine C in fruitsap

• Pers en filtreer het sap van een sinaasappel.
• Pipetteer 10 mL van het sap en doe het in een

erlenmeyer van 250 mL.
• Voeg 15 mL HCl (0,5 mol.L-1) en 10 mLwater toe.
• Titreer onder voortdurend roeren met de gestan-

daardiseerde DCPIP-oplossing totdat een rozero-
de verkleuring gedurende minstens 15 seconden
blĳft bestaan.

• Bereken de concentratie van het vitamine C in het
fruitsap.

Veronderstel dat je 26,6 mL DCPIP (0,0009 mol.L-1) hebt toegevoegd.

→ deze bevatten 0,0266 L x 0,0009 mol.L-1 = 0,000 024 mol DCPIP, die ge-
reduceerd worden door eenzelfde hoeveelheid vitamine C.

→ de 10 mL sinaasappelsap bevatten 0,000 024 mol vitamine C of
0,000 024 mol x 176,12 g.mol-1 = 0,0042 g

►Complexometrische titraties

Dit type titraties wordt gewoonlijk gebruikt om de concentratie van bepaaldemetaalionen
in een oplossing te bepalen. De titrant vormt met de metaalionen een complex1, waardoor
uiteindelijk geen vrije metaalionen in de oplossing meer voorkomen.

Het eindpunt van de reactie wordt visueel bepaald m.b.v. een indicator (HInd2-), die even-
eens een binding aangaat met één van de metaalionen (MInd-) waarvan men de concen-
tratie wil bepalen (maar wel een zwakkere binding dan die tussen het metaalion en de
titrant). De kleur van HInd2- (kleur A) is verschillend van die van MInd- (kleur B).

De titrant reageert eerst met alle vrije metaalionen in de oplossing en vervolgens met
degene die gebonden zijn op de indicator. Zodra de oplossing overgaat van kleur B naar
kleur A weten we dat alle metaalionen gecomplexeerd zijn door de titrant en dat de reactie
haar einpunt heeft bereikt.

1 Complex = verbinding via coördinatief covalente bindingen tussen een elektronenacceptor (vaak een
metaalion) en elektronendonoren (liganden).
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Bepalen van de hardheid van water

Men spreekt van hard water, wanneer er veel calcium- en magnesiumzouten in
aanwezig zĳn (vooral carbonaten, waterstofcarbonaten en sulfaten), die afkom-
stig zĳn van het uitlogen van kalk- en krĳtlagen.

De (waterstof)carbonaten hebben een bufferende werking; zĳ zorgen ervoor
dat de pH van het water in een waterloop binnen bepaalde grenzen blĳft wat
dan weer een invloed heeft op het aquatisch leven.

Werkwĳze

We zullen de hardheid van water bepalen via een complexometrische titratie
met het dinatriumzout van ethyleendiaminetetra-azĳnzuur (EDTA) en met als
indicator Eriochroom Zwart T®.

EDTA is een goede complexant voor metaalionen, die via 6 coördinatief cova-
lente bindingen gebonden worden. Gemakshalve stellen weEDTA voor als H4Y

Op de figuur zien we dat we vertrekken van het dihydraat van het zout, zodat
we hiermee rekening moeten houden voor onze berekeningen.

In water splitst het hydraat zich volgens:

Na2H2Y∙2 H2O → 2 Na+ + H2Y2- + 2 H2O

zodat we de binding van een tweewaardig metaalion door de complexant kun-
nen voorstellen door:

M2+ + H2Y2- � MY2- + 2 H+

Zoals gezegd gebruiken we als indicator voor de titratie Eriochroom Zwart T®.
Deze reageert in ons geval met een kleine hoeveelheid calcium- en/of magne-
siumionen uit de oplossing (bĳ voorkeur deze laatste). Calciumionen vormen

H
2
O
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stabielere complexen met EDTA dan magnesiumionen, maar reageren moeilij-
ker met Erio T zwart. De reacties gaan door in basisch midden.

→ Vóór het equivalentiepunt: Ca2+ zal gecomplexeerd worden
door EDTA, gevolgd door Mg2+ (1a en 1b); een deel van Mg2+

gaat een binding aan met de indicator (2):

1a. Ca2+ + H2Y
2- � CaY2- + 2H+

1b. Mg2+ + H2Y
2- � MgY2- + 2H+

2. HInd2- (blauw) + Mg2+ � MgInd- (rood) + H+

→ Op het equivalentiepunt: de magnesiumionen die gebonden
zĳn op de indicator worden gecomplexeerd door EDTA en
de indicator verkleurt:

MgInd- (rood) + H2Y
2- � HInd2- (blauw) + MgY2 + H+

Uitgewerkt voorbeeld

Een leerling krĳgt een halve liter vĳverwater en men vraagt hem de totale con-
centratie aan opgeloste calcium- en magnesiumionen te bepalen in mol.L-1.
Voor de titratie beschikt hĳ over:
• een standaard oplossing van 0,010 mol.L-1 Na2H2Y∙2 H2O
• 0,1 % (m/v) oplossing van de indicator Eriochroom Zwart T®
• pH 10 buffer (noodzakelĳk voor het vormen van stabiele complexen:

54 g NH4Cl + 350 mL 14 mol.L-1 NH3aanlengen tot 1 liter)

Hij maakt volgende opstelling:
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Hij doet 3 openvolgende titraties, waarbĳ hĳ telkens 100 mL vĳverwater titreert
met de 0,010 mol.L-1 oplossing van het EDTA-zout.

Gemiddeld voegt hĳ 10,12 x 10-3 L van deze oplossing toe.

Deze bevatten 10,12 x 10-3 L x 0,010 mol.L-1 = 10-4 mol H2Y2-

Uit de reacties 1a en 1b op vorige bladzĳde leiden we af, dat 1 mol H2Y
2- rea-

geert met 1 mol metaalionen

→ 100 mL van het vĳverwater bevatten 10-4 mol calcium- plus magnesiumionen.
Dit stemt overeen met een concentratie van 10-3 mol.L-1 metaalionen.

De hardheid van water kan in verschillende eenheden uitgedrukt worden.
Naast (milli)mol en (milli)gramper liter wordt ook vaak gebruik gemaakt van
Duitse en Franse graden (respectievelĳk °dH en °fH).
1 °DH = 10 mg.L-1 CaO (stemt overeen met 5,608 mmol.L-1 Ca2+ en Mg2+)
1 °fH = 10 mg.L-1 CaCO3 (stemt overeen met 10,01 mmol.L-1 Ca2+ en Mg2+)

Omzetting tussen de diverse eenheden

mmol/L mg/L °dH °fH

mmol/L 1 0.009991 0.1783 0.09991

mg/L 100.1 1 17.85 10

°dH 5.608 0.05603 1 0.5603

°fH 10.01 0.1 1.785 1

Als je bij benadering een idee wil hebben van de hardheid van water, dan
kunnen testkits een uitkomst bieden. Deze testkits dienen vooral om de totale
hardheid van vijver of aquariumwater te bepalen en de eenvoudige vormen
kan je vinden in aquariumwinkels, tuincentra met vijvermateriaal e.d.
Voor nauwkeuriger testkits ben je aangewezen op gespecialiseerde firma’s
zoals Merck of VWR.
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►Neerslagtitraties

De titrant vormt een neerslag met de stof waarvan men de concentratie wil bepalen. Het
equivalentiepunt wordt bepaald met behulp van een indicator, die van kleur verandert
door reactie met een overmaat aan titrant.

Bepalen van het chloridegehalte van water

Halogeniden, zoals chloriden, mogen slechts in geringe mate voorkomen in
zoet water. Grondwater bevat gemiddeld tussen 10 en 30 mg.L-1 Cl-. Een te
hoge concentratie aan chloride-ionen in waterlopen heeft een nefaste invloed
op fauna en flora. Meer dan 150 mg.L-1 is voor veel zoetwatervissen dodelĳk.

Men kan chloride-ionen doseren door een neerslagtitratie met zilvernitraat. In
oplossing reageren zilverionen met chloride-ionen onder de vorming van een
wit neerslag van AgCl:

Ag+ (aq)+ Cl- (aq) → AgCl (vast)

WIT

Het eindpunt van de reactie is bereikt, wanneer alle chloride-ionen zĳn neer-
geslagen. Door het toevoegen van kaliumchromaat aan de oplossing kan dit
eindpunt waargenomenworden: de extra toegevoegde zilverionen reageren nu
met de chromaationen van de indicator, waarbĳ een rood-bruin neerslag van
zilverchromaat wordt gevormd:

2 Ag+ (aq) + CrO4
2- (aq) → Ag2CrO4 (vast)

BRUIN-ROOD

Uitgewerkt voorbeeld

Reagentia

• AgNO3-oplossing (0,001 mol.L-1)

• gefilterd watermonster

• 5 % (m/v)K2CrO4-oplossing (indicator)

Werkwijze

Zoals steeds rekenig houden met de
veiligheidsvoorschriften; in dit geval
veiligheidsbril + handschoenen

• Opstelling: zie fig. hiernaast

• Pipetteer 50 mL van het watermonster
in de erlenmeyer en voeg 1 mL van
de 5 % (m/v) K2CrO4-indicator toe.
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• Titreer langzaam en onder voortdurend schudden met 0,001 mol.L-1 zilver-
nitraatoplossing

• Bij een eerste bruinkleuring voeg je nu druppel per druppel AgNO3-opl.
toe en na het toevoegen van elke druppel schud je krachtig.

• Je stopt de titratie zodra de bruinrode kleur 1 tot 2 minuten blĳft bestaan.

Berekeningen

We veronderstellen dat we 20,3 mL AgNO3 (0,001 mol.L-1) -oplossing hebben
toegevoegd.

→ deze bevatten 0,0203 L x 0,001 mol.L-1 = 2,03.10-5 mol Ag+

Uit de reactie

Ag+ (aq) + Cl- (aq) → AgCl (vast)

leiden we af dat 1 mol Ag+ reageert met 1 mol Cl-

→ de 0,050 L watermonster bevatten 2,03.10-5 mol Cl-, wat overeen-
stemt met een concentratie van

20 x 2,03.10-5 mol = 4,06.10-4mol Cl- per liter

De molaire massa van Cl- = 35,5 g.mol-1 = 35 500 mg.mol-1

→ het watermonster bevat 35 500 mg.mol-1 x 4,06.10-4mol = 14,4 mg.L-1 Cl-
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V.3.2. Colorimetrie

Sommige stoffen kunnen oplossingen een bepaalde kleur geven, of gekleurde oplossingen
van kleur doen veranderen.Colorimetrie is een analytische methode waarbij de intensiteit
van de optredende kleur(verandering) wordt bepaald. Deze is een maat voor de concentra-
tie van de onderzochte stof.

Onze ogen kunnen maar elektromagnetische straling registreren met golflengtes tussen
(afgerond) 400 nm en 700 nm. We noemen deze straling ‘zichtbaar licht’. Op zichzelf heb-
ben de stralen geen kleur; de kleurervaring is het resultaat van de fysiologische processen
in onze ogen en hersenen.

De kleur van een voorwerp hangt af van de golflengte(n) van het weerkaatste of doorgelaten
licht. Het is het deel van het zichtbaar licht dat NIETwerd geabsorbeerd door het voorwerp.

Wanneer een stof licht absorbeert, absorbeert ze een bepaalde hoeveelheid energie. De
relatieve hoeveelheid straling die geabsorbeerd wordt (A = absorbantie of extinctie) is
afhankelijk van
• de weg die het licht aflegt doorheen de oplossing
• de concentratie van de licht-absorberende stof(fen) in de oplossing
• de aard van de beschouwde stof

Deze relaties zijn gecombineerd in de wet van
Lambert-Beer:

A = ε.b.c

A = absorbantie
ε = molaire extinctiecoëfficiënt
b = weg die het licht aflegt doorheen het monster
c = concentratie van de te onderzoeken stof

I
0

= intensiteit van het invallend licht
I
T

= intensiteit van het doorgelaten licht
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De relatieve hoeveelheid straling die doorgelaten wordt noemt men de transmissie (T):

T = IT / I0 (0 ≤ T ≤ 1)

Per definitie is A = - log10(T)

Vaak gebruikt men de procentuele transmissie (% T):

% T = 100 . IT / I0 = 100 . T (0 ≤ % T ≤ 100)

Colorimetrische analyses worden meestal uitgevoerd met een spectrofotometer1. Dit is
een toestel, waarmee men licht van een bepaalde golflengte door een monster zendt. Ver-
volgens wordt de intensiteit van het doorgelaten licht gemeten en de transmissie of de
absorbantie van het monster wordt numeriek en/of grafisch weergegeven.

1 De analyse kan ook uitgevoerd worden m.b.v. een testkit, waar men een indicator toevoegt aan de te
onderzoeken oplossing.De intensiteit van de optredende kleuringwordt vergelekenmet een kleurenschaal
en is een maat voor de concentratie van de stof waarvoor de testkit is bedoeld. Zo kan men b.v. op een
eenvoudige manier de aanwezigheid van nitraten, nitrieten, ammoniumionen, fosfaten e.d. aantonen en
de concentratie bepalen.

Werking van een spectrofotometer

Het licht - uitgezonden door de lichtbron(nen) - wordt gefocust door een holle spiegel en geleid door een kleurenfil-
ter, waarmee een bepaald kleurbereik geselecteerd wordt. Vervolgens gaat de lichtstraal door een monochromator,
waarmee men een bepaalde golflengte binnen het kleurbereik selecteert. De lichtstraal wordt nadien geplitst, waarbij
één straal door een blanco-oplossing wordt geleid en de andere doorheen het monster. De intensiteit van de beide
uittredende lichtstralen wordt met elkaar vergeleken en de gegevens vervolgens elektronisch verwerkt.
In een volgende stap selecteert de monochromator een andere golflengte en het meetproces wordt herhaald. Dit
gebeurt verschillende opeenvolgende malen, zodat men een reeks metingen krijgt die uiteindelijk grafisch kunnen
worden uitgezet.
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►Absorbantie of transmissie?

Daar een spectrofotometer in feite de intensiteit van het doorgelaten licht registreert, zou het
voor de hand liggen om te werken met de transmissie. In de praktijk verkiest men echter het
gebruik van de absorbantie omdat

A = ε.b.c

een lineaire relatie is tussen de absorbantie en de concentratie, waardoor de grafiek van de
absorbantie tegen de concentratie een rechte is 1, met richtingscoëfficiënt = ε.b.

Maakt men gebruik van % T, dan is de grafiek een curve:

►Kalibratie en opstellen van een ĳklĳn

Om de absorbantie te meten met een spectrofotometer moet men de verhouding IT / I0 ken-
nen. I0 wordt gemeten met een blanco oplossing. Hiervoor gebruikt men een cuvetje dat
alle componenten van de oplossing bevat, behalve de stof waarvan men de concentratie wil
bepalen.

Om een onbekende concentratie te bepalen maaktmen gebruik van een ĳklĳn.Deze wordt be-
komen door voor diverse gekende concentraties de overeenstemmende absorbantie te bepalen.

Voorbeeld

We willen de albumineconcentratie in een urinemonster bepalen via colorimetrie. Voor het
opstellen van de ijklijn zullen we een verdunningsreeks maken van albumine met respectie-
velijke concentraties:

1. 200 mg.L-1

2. 100 mg.L-1

3. 50 mg.L-1

4. 25 mg.L-1

5. 12,5 mg.L-1

1 Op voorwaarde dat de gebruikte oplossing niet te sterk geconcentreerd is.
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De indicator gaat een binding aan met albumine, die in zuur midden blauw kleurt. Van
elk van de vĳf standaardoplossingen werd de absorbantie bepaald bij 595 nm, waarna de
resultaten in een grafiek tegen elkaar werden uitgezet:

Albumine
standaard
/ mg.L-1

Absorbantie
bij 595 nm

12,5 0,135

25 0,165

50 0,225

100 0,346

200 0,609

De rechte gaat niet door de oorsprong, omdat de indicator reeds een lichtblauwe kleur
heeft, zelfs eer hij met albumine heeft gereageerd.

De algemene vergelijking van een rechte is y = ax + b. De waarde van de richtingscoëf-
ficiënt ‘a’ wordt gegeven door y2 - y1 / x2 - x1, waarbij (x1 ; y1) en (x2 ; y2) de coördinaten
zijn van twee punten van de rechte.

Voor onze grafiek zijn x1 en x2 twee concentratiewaarden en y1 en y2 de overeenstem-
mende absorbantiewaarden.
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Stellen we (x1 ; y1) = (100 ; 0,346) en (x2 ; y2) = (200 ; 0,609)

y2 - y1 0,609 - 0,346
→ ——— = ————— = 0,00263 (L.mg-1)

x2 - x1 200 - 100

→ de grootte van de ordinaat (b) van het snijpunt van de rechte met de y-as vinden
we b.v. via de vergelijking van de rechte in het punt (x1 ; y1) :

y1 = 0,0263 x1 + b → 0,346 = 0,263 . 100 + b
→ b = 0,083

De algemene vergelijking van onze ijklijn is dus y = 0,0263 x + 0,083

Dankzij deze vergelijking kunnen we ogenblikkelijk de concentratie ‘x’ van albumine in
een monster berekenen, van zodra we de absorbantie ‘y’ kennen bij 595 nm.

y - 0,083
→ x = ———— mg.L-1

0,0263

Stel dat het urinemonster bij 595 nm een absorbantie vertoont van 0,182

0,182 - 0,083
→ calbumine = ————— mg.L-1 = 3,76 mg.L-1

0,0263

Cuvetjes voor spectrofotometrie moeten steeds zeer
zuiver zijn.

Verder moet je er zorg voor dragen ze steeds vast
te nemen tussen duim en wijsvinger aan de matte
kanten, anders krĳg je vingerafdrukken op de kan-
ten waar het licht doorheen moet, met als resultaat
foutieve aflezingen.
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V.4 CHROMATOGRAFIE

Chromatografie [van het Grieks χρῶμα = chroma (Nl. “kleur”) en γράφειν = graphein
(Nl. “schrĳven”)] is een techniek die gebruikt wordt om componenten van een mengsel
te scheiden.

Naast pigmenten kunnen ook niet gekleurde stoffen van elkaar gescheiden worden. Deze
laatste kunnen dan zichtbaar gemaakt worden m.b.v. andere stoffen of door ze te bestralen
met licht van een bepaalde golflengte (bv. UV-licht).

V.4.1. Principe

Het te scheiden mengsel wordt opgelost in een vloeistof (de mobiele fase) en vervolgens
geleid door een vaste stof (stationaire fase). Tĳdens dit transport is er een verschil in
wisselwerking tussen de componenten van het mengsel en die van de stationaire fase,
waardoor de ene component sneller en verder zal vervoerd worden dan de andere. Op
deze manier worden de componenten van elkaar gescheiden.

V.4.2. Papier- en dunnelaagchromatografie

We beperken ons in deze tekst tot twee verwante technieken die frequent in de biologie
worden toegepast: de papierchromatografie (PPC) en de dunnelaagchromatografie
(DLC). In het eerste geval gebruikt men voor de stationaire fase filtreerpapier van goede
kwaliteit (bv. Whatman 1) en in het tweede een laag silicagel op een inerte ondergrond (bv.
een glazen plaatje).

• Benodigdheden

Papierchromatografie Dunnelaagchromatografie

Smalle bokaal of brede maatcilinder
met passend deksel of stop.

Bokaal van minstens 25 cm hoog met
bĳpassend deksel.

Reep filtreerpapier, die minstens 1 cm
smaller en 3 cm korter is dan het reci-
piënt.

Silicagel plaatje (draagvlak = glas of
aluminium).

Metalen schroefhaakje

Pasteurpipet Pasteurpipet

Potlood Potlood

Meetlat Meetlat

Te scheiden mengsel (monster). Te scheiden mengsel (monster).

Loopvloeistof. Loopvloeistof
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• Werkwĳze en opstelling

Papierchromatografie

1. Vĳs het metalen haakje in de onderkant van het deksel (of stop). In het recipënt doe je
een laag loopvloeistof van ca. 2 cm hoog.

2. Snĳd één korte zĳde van de papierstrook in puntvorm.
3. Op een drietal cm van de punt trek je een fijne potloodstreep.
4. In hetmidden van de potloodstreep doe je een druppel van het te onderzoekenmengsel.

Gebruik meerdere druppels wanneer je een meer geconcentreerde vlek wenst; laat wel
telkens iedere druppel opdrogen alvorens een nieuwe toe te voegen.

5. Bevestig de papierstrook zo aan het haakje, dat wanneer je het strookje met de punt in
de loopvloeistof laat zakken, het vloeistofoppervlak tot op ongeveer 1 cm onder het
monster komt.

Dunnelaagchromatografie

1. Doe loopvloeistof in de bokaal tot op een hoogte van 1,5 cm en sluit de bokaal.
2. Laat de bokaal een 15-tal minuten staan, zodat de lucht in de bokaal verzadigd raakt

met damp van de loopvloeistof.
3. Trek op 1 cm van één van de uiteinden een dunne potloodstreep in de silicagellaag.
4. In hetmidden van de potloodstreep doe je een druppel van het te onderzoekenmengsel.

Gebruik meerdere druppels wanneer je een meer geconcentreerde vlek wenst; laat wel
telkens iedere druppel opdrogen alvorens een nieuwe toe te voegen.

5. Laat het silicagelplaatje in de loopvloeistof zakken en kantel het lichtjes, zodat het
met de bovenkant steunt tegen de wand van de bokaal.
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• Waarneming

In beide gevallen wordt de vloeistof door capillaire krachten opgezogen door de stati-
onaire fase. De componenten van het mengsel lossen op in de loopvloeistof en worden
meegezogen. Stilaan wordt de oorspronkelijke vlek van het monster uiteengetrokken en
ontstaan afzonderlijke vlekken, zoveel als er componenten zijn in het mengsel.

Men stopt het experiment als de loopvloeistof bijna de bovenrand van de stationaire fase
heeft bereikt.

Men haalt het papiertje of het silicagelplaatje uit de bokaal en merkt dadelijk met het
potlood de plaats tot waar de loopvloeistof is opgezogen. Ook duidt men het midden van
elke vlek aan.

• Verklaring voor de scheiding van de componenten

Zowel de cellulose van het papier als de silicagel zijn polair en hebben door hun structuur
een filtereffect. Door de polariteit van de stationaire fase zullen sterk polaire verbindingen
uit het monster meer afgeremd worden tijdens hun verplaatsing dan minder polaire of
apolaire verbindingen. Grote moleculen in het mengsel zullen ook meer afgeremd worden
dan kleine deeltjes.

• Bepaling van de component m.b.v. de Rf - waarde

De afstand die een component aflegt tijdens de chromatografie hangt af van
• de aard van de component
• de samenstelling van de loopvloeistof
• de tijd
• de samenstelling van de stationaire fase
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Als men rekening houdt met deze gegevens, dan ligt het voor de hand dat wanneer alle
omstandigheden dezelfde zijn, de afstand afgelegd door een bepaalde component ook
dezelfde moet zijn. Dit heeft geleid tot een uitdrukking die het mogelijk maakt een com-
ponent kwalitatief te bepalen m.b.v. een dunnelaagchromatografie: de Rf - waarde.

Deze wordt gedefinieerd als:

afstand afgelegd door de beschouwde stof
Rf = afstand in dezelfde tĳd afgelegd door de loopvloeistof

Zo is in ons voorbeeld (zie figuur op bladzijde hiernaast)

Rf van component A = XA / XL en Rf van component B = XB / XL

Praktisch voorbeeld

Stel dat je een bladgroenextractie hebt uitgevoerd en dat je op het bekomen mengsel een
dunnelaagchromatografie hebt uitgevoerd met als loopvloeistof een mengsel van 100 de-
len petroleumether (kookpunt 60 - 80 °C) en 20 delen aceton.

Als resultaat bekom je 5 vlekken, wat
wijst op 5 bladgroenpigmenten (zie af-
beelding hiernaast). De afgelegde weg
door de loopvloeistof en de 5 vlekken
is weergegeven op de figuur; de over-
eenstemmende Rf - waarden staan er-
naast.

Deze Rf - waarden vinden we in de
literatuur terug voor een dunnelaag-
chromatografie die in dezelfde om-
standigheden werd uitgevoerd. Uit de
literatuurgegevens kunnen we afleiden
dat
• vlek 1 = caroteen
• vlek 2 = feofytine
• vlek 3 = xantofyl
• vlek 4 = chlorofyl a
• vlek 5 = chlorofyl b

Had je als loopvloeistof een mengsel
van 100 delen petroleumether (kookpunt 100 - 120 °C) en 12 delen aceton genomen, dan
had je andere loopafstanden bekomen en dus ook totaal andere Rf - waarden, bv.
• 0,90 voor caroteen i.p.v. 0,96
• 0,28 voor feofytine i.p.v. 0,44
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V.5 GELEKTROFORESE

Elektroforese is een fysisch proces, waarbĳ geladen deeltjes zich in een bepaald midden
verplaatsen onder invloed van een elektrisch veld.

In de biologie gebruikt men het principe om geladen moleculen zoals DNA, RNA en
proteïnen te scheiden op basis van hun grootte. Deze scheiding gebeurt door het aanleggen
van een spanning over een gel, vandaar de naam gelelektroforese.

De gel fungeert als een soort netwerk, waardoorheen kleine moleculen gemakkelĳker
bewegen dan grote. Onder invloed van de aangelegde spanning bewegen de geladen
moleculen naar de pool met een tegengestelde lading. Zo migreren negatief geladen
DNA- en RNA-fragmenten naar de anode.

Voor het scheidenvanDNA-enRNA-fragmentengebruiktmengewoonlĳk een agarosegel
in een horizontale opstelling; voor eiwitten daarentegen geeft men de voorkeur aan een
polyacrylamidegel in een verticale opstelling (zie volgende bladzĳde).

In de gel zĳn holtes voorzien (de ‘slotjes’), waarin de monsters gebracht worden evenals
een mengsel van een reeks merkers (fragmenten waarvan men de exacte grootte kent en
die op het einde van de elektroforese als referentie gebruikt worden om de grootte van de
monsters te bepalen).
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Om beter de voortgang van het proces te kunnen volgen voegt men een geladen kleurstof
toe, die iets sneller migreert dan de kleinste component van de monsters.
De gel baadt in een bufferoplossing, die eventuele pH-schommelingen moet opvangen;
de lading van het DNA en van het RNA hangt immers af van de pH.

Op het einde van de elektroforese krĳgt men een bandenpatroon dat zichtbaar gemaakt
wordt met behulp van een speciale merker die oplicht onder U.V.-licht. Als alternatief
kan men fluorescerende labels gebruiken.

Foto van een gelelektroforese van 2 monsters met
DNA-fragmenten. Zoals we zien bevat monster A
drie fragmenten van respectievelĳk 1 000, 750 en
250 bp (basenparen) en monster B twee fragmenten
van respectievelĳk 750 en 250 bp.

Verticale opstelling voor de gelelektroforese van eiwitten.
De gel is een polyacrylamidegel. De bufferoplossing

dringt door capillariteit tussen de gel en het plastic omhulsel.
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V.6 NOG ENKELE KWALITATIEVE ANALYSES

In tegenstelling tot de kwantitatieve analyses, waarbĳ men de hoeveelheid van een stof
determineert (bv. titraties), heeft men ook kwalitatieve analyses, waarbĳ men de aard
van de stof bepaalt. Zo komen bv. bĳ de colorimetrie beide aspecten aan bod, terwĳl het
bepalen van de aanwezigheid van mineralen in de bodem of het aantonen van bepaalde
componenten in ons voedsel voorbeelden van typisch kwalitatieve analyses zĳn.

Kwalitatieve analyses steunen meestal op het gebruik van indicatoren, die gewoonlĳk
door een kleurverandering van het reactiemidden een indicatie geven van de aanwezigheid
van de stof die men opspoort.

Voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses wordt veel gebruik gemaakt van
teststrookjes zoals clinistix (bepalen van glucose) of albustix (bepalen van eiwit, meer
speciaal albumine). Ook voor de bepaling van heel wat anorganische ionen bestaan er
specifieke testkits.

Als voorbeeld van enkele kwalitatieve analyses beperkenweons hier tot een paar klassieke
proeven over voedsebestanddelen, vooral met de bedoeling wat achtergrondinformatie
bĳ het experiment te geven.

V.6.1 De zetmeelproef

Deze eenvoudige proef biedt ons de mogelĳkheid om zetmeel in voedsel aan te tonen.

Principe:

in aanwezigheid van zetmeel treedt bĳ toevoegen van een waterige oplossing van KI en
I2 (= Lugoloplossing) een blauw-zwarte verkleuring op.

Benodigdheden:
• lugoloplossing (1 g I2 + 2 g KI oplossen in 300 mL water; de oplossing is in een

bruine, afgesloten fles onbeperkt houdbaar).
• voedingsmiddel of plantendeel dat men wil onderzoeken op de aanwezigheid van

zetmeel.
• mortier + stamper
• reageerbuis
• druppelteller
• spuitfles met gedemineraliseerd water

Werkwĳze:
Het te onderzoeken materiaal is vast (bv. stukje aardappel)
1. Wrĳf het stukje fijn in een mortier m.b.v. de stamper en voeg wat gedemineraliseerd

water toe.
2. Meng grondig en giet wat van het extract in de reageerbuis.
3. Voeg enkele druppels lugolopl. toe.
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Het te onderzoeken materiaal is vast vloeibaar
1. Doe wat van de te onderzoeken vloeistof in de reageerbuis.
2. Voeg enkele druppels lugolopl. toe.

Waarneming: in aanwezigheid van zetmeel treedt een blauwe tot blauw-zwarte verkleu-
ring op.

Verklaring:

Dijood (I2) lost hoegenaamd niet op in water. Voegt men daarentegen kaliumjodide (KI)
toe, dan lost het wel op door de aanwezigheid van jodide-ionen. Hiervan reageert een
deel met I2-moleculen waarbij polyjodide-ionen zoals I3

- en I5
- ontstaan, die het oplossen

bevorderen.

I2 (aq) + I- (aq) � I3
- (aq)

I2 (aq) + I3
- (aq) � I5

- (aq)

Zetmeel is een mengsel van twee polysachariden: het sterk vertakte amylopectine (ca. 70
- 85 %) en lange ketens van het gespiraliseerde amylose (ca. 15 - 30 %). Beiden zijn glu-
cosepolymeren. Tussen de vertakkingspunten is amylopectine ook gespiraliseerd, maar
deze fragmenten zijn zeer kort t.o.v. de lange amylosehelix.

De zetmeelproef berust hoofdzakelijk op de interactie tussen amylosemoleculen en
polyjodide-ionen. Deze nestelen zich spontaan in de amylosespiraal en oriënteren zich
volgens de centrale as. Er blijkt een delokalisatie te zijn van de lading van de polyjodide-
ionen en een interactie met deelladingen op de amyloseketen.

Het één en ander resulteert in een verschuiving van de energieniveaus van de elektronen,
waardoor nu licht in het zichtbare spectrum wordt geabsorbeerd en een blauwe verkleu-
ring optreedt:
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V.6.2 Het aantonen van reducerende suikers

Reducerende suikers worden meestal aangetoond met Fehling- of metBenedictreagens1.
Bĳ beide reagentia berust de reactie op de reductie van een koper (II) zout in basisch
midden, waarbĳ een bruin-rood neerslag van Cu2O ontstaat. Daar Fehlingreagens steeds
vers dient bereid te worden, geven we de voorkeur aan Benedictreagens (genoemd naar
een Amerikaans scheikundige).

1 Deze reagentia reageren niet alleen met reducerende suikers; ze reageren bv. ook met aldehyden en
met ascorbinezuur (vitamine C)
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Bereiden van Benedictreagens:
1. Doe in 700 mL gedestilleerd water 173 g natriumcitraat 1 en bevorder het oplossen

door te verwarmen.
2. Voeg vervolgens 100 g Na2CO3 toe en los eveneens op 2.
3. Los 17,2 g CuSO4.5 H2O op in 200 mL gedestilleerd water.
4. Giet vervolgens onder voortdurend roeren de tweede oplossing bij de eerste en vul

aan met gedestilleerd water tot een volume van 1 L.

Benodigdheden voor de proef:
• Benedictreagens
• materiaal dat je wil onderzoeken op de aanwezigheid van reducerende suikers (best

iets dat geen aldehyden of vitamine C bevat, want deze geven ook een positieve reac-
tie met het reagens).

• mortier + stamper
• reageerbuis
• druppelteller

Werkwijze:
1. Maak een waterig extract door het te onderzoeken materiaal fijn te wrĳven in een

mortier en wat gedemineraliseerd water toe te voegen (deze stap kan overgeslagen
worden wanneer het monster reeds vloeibaar is).

2. Meng grondig en decanteer wat van het extract in de reageerbuis.
3. Voeg evenveel Benedictreagens toe.
4. Verhit ineenwaterbadgedurende5minutenennoteerdeeventuelekleurveranderingen.

Waarneming:
In aanwezigheid van reducerende suikers treedt een verkleuring op, waarbij achtereen-
volgens volgende kleuren kunnen waargenomen worden (afhankelijk van de concentratie
aan reducerende suikers): groen → geel → oranje → bruinrood

1 Het natriumcitraat complexeert Cu2+ en belet de spontane omzetting naar Cu+

2 Het natriumcarbonaat zorgt voor het basisch karakter van de oplossing, noodzakelĳk voor de reactie.
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V.6.3 Het aantonen van eiwitten en polypeptiden

Principe:
Eiwitten en polypeptiden kunnen o.a. aangetoond worden met het biureetreagens.
Dit reagens bevat koper(II)-ionen die in basisch midden een complex vormen met
amidegroepen in eiwit- of polypeptidenketens. Hoe talrĳker de amidegroepen hoe meer
koper(II)-ionen een complex kunnen vormen. Dit is zichtbaar bĳ de verkleuring:

• van blauw naar roze: weinig amiden → eerder klein polypeptide
• van blauw naar violet: veel amiden → groot polypeptide of eiwit

Complexvorming tussen koper(II)-ion en 4 amidegroepen

Bereiden van het biureetreagens:
1. Los 4,5 g Kalium-natrium-tartraat op in 200 mL NaOH-opl. (c = 0,2 mol/L).
2. Voeg aan deze oplossing 1,5 g CuSO4.5 H2O toe en doe dit eveneens oplossen.
3. Voeg nu 2,5 g KI toe en roer tot volledige oplossing.
4. Dit mengsel wordt tenslotte tot 500 mL aangevuld met NaOH-opl. (c = 0,2 mol/L).

Benodigdheden voor de proef:
• Biureetreagens
• materiaal dat je wil onderzoeken op de aanwezigheid van reducerende suikers (best

iets dat geen aldehyden of vitamine C bevat, want deze geven ook een positieve re-
actie met het reagens).

• mortier + stamper
• reageerbuis

Werkwijze:
1. Maak een waterig extract door het te onderzoeken materiaal fijn te wrĳven in een

mortier en wat gedemineraliseerd water toe te voegen (deze stap kan overgeslagen
worden wanneer het monster reeds vloeibaar is).

2. Meng grondig en decanteerwat van het extract in de reageerbuis (enkelemLvolstaan).
3. Voeg evenveel biureetreagens toe.en noteer de eventuele kleurveranderingen.
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Waarneming:

V.6.4 Het aantonen van lipiden met ethanol emulsietest

Principe:
Lipiden lossen op in ethanol, maar niet in water. Wanneer men een lipidenextract maakt
met ethanol en vervolgens water toevoegt en schudt vormt zich een melkwitte suspensie
van lipidendruppels.

Werkwĳze:

Een valabel alternatief om lipiden aan te tonen is het gebruik van sudan III-
of sudan IV-oplossing als indicator. Dit zijn kleurstoffen die in lipiden oplos-
sen, maar niet in water. Zij kleuren lipiden rood.
Bij gebruik van deze oplossingen wel goed de veiligheidsvoorschriften volgen!

In aanwezigheid van polypeptiden en/of eiwitten treedt een verkleuring op, waarbij de
kleur variëert van lichtroze (kleine polypeptiden) tot violet (grote polypeptiden/eiwitten).
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V.7 ELEKTRONISCH REGISTREREN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

De miniaturisering van de geïntegreerde schakelingen en de toegenomen capaciteit en
snelheid van computers hebben geleid tot het elektronisch registreren en verwerken van
heel wat gegevens. ‘Data acquisition’ , ‘data handling’en ‘data logging’zĳn gemeengoed
en betaalbaar geworden.

Aangepaste sensoren meten en registreren analoge gegevens (1), die vervolgens
gedigitaliseerd worden (2) en via aangepaste software verwerkt (2, 3 en 4).

De geregistreerde informatie kan draadloos verstuurd worden naar PC’s, laptops of
tablets en door de leerlingen bestudeerd en geïnterpreteerd worden.

Het grote voordeel van deze digitalisering is de snelheid waarmee metingen kunnen
gebeuren en de mogelĳkheid om metingen te automatiseren en in de tĳd te spreiden.
Zo kan men bvb. met een temperatuursensor, een lichtsensor, een O2-sensor en een
CO2-sensor direct een beeld krĳgen van de invloed van licht en temperatuur op het
fotosyntheseproces.

Een ander voordeel is het feit dat digitaal materiaal via een dataprojector aan gans de klas
kan getoond worden, zodat het gemeenschappelĳk becommentariëren van meetgegevens
en resultaten mogelĳk wordt.

Ook het feit dat digitaal materiaal gemakkelĳk kan gestockeerd worden is een pluspunt.
Het biedt de mogelĳkheid de bespreking van een experiment tĳdelĳk te onderbreken en
op een later tĳdstip te hervatten.
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Enkele voorbeelden van sensoren bruikbaar in biologiepractica

Anemometer Elektrische stroomsterktemeter pH-meter

Barometer Elektrode versterker Relatieve vochtigheidssensor

Bewegingsdetectoren Gasdruksensor Spectrometers

Bloeddrukmeter Geleidbaarheidssensor Spirometer

Bodemvochtigheidsensor Hartritmemeters Stralingsmonitor

Chemische polarimeter Krachtsensor Stromingsmeter

CO
2
gassensor Lichtsensoren Temperatuursensor

Colorimeter O
2
gassensor Turbiditeitsmeter

Decibelmeter Opgeloste O
2
meter UV-sensoren

EKG sensor Oxido-reductiepotentiaal sensor Zoutgehaltemeter

Heel wat biologiepractica lenen zich uitstekend tot elektronische gegevensregistratie en
-verwerking.

Enkele voorbeelden:

• Het onderzoek naar factoren die een invloed hebben op de activiteit van enzymen.
• Het opvolgen van wijzigingen in temperatuur, luchtdruk, lichtintensiteit, pH, opgelost

zuurstofgas, luchtvochtigheid ... tijdens veldwerk.
• Het onderzoek naar factoren die een invloed hebben op de waterverdamping door

planten.
• Het meten van bloeddruk, hartslagfrequentie, ademhalingsvolumes bij de mens …
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VI MICROSCOPIE

VI.1 VAN ONZICHTBAAR TOT ZICHTBAAR

De studieobjecten in de biologie variëren van organismen die we makkelĳk met het blote
oog kunnen waarnemen tot macromoleculen van slechts enkele nm. Doordat directe
observatie altĳd een extra dimensie toevoegt aan onze kennis over iets, heeft de mens
steeds naar mogelĳkheden gezocht om het onzichtbare toch zichtbaar te maken.

Met het blote oog kunnen we voorwerpen waarnemen tot een grootte van ca. 0,1 mm. Dit
komt doordat ons oog voor het waarnemen van details afhankelĳk is van
• de optische eigenschappen van de lens en cornea, die verantwoordelĳk zĳn voor een

scherpe beeldvorming op het netvlies.
• het aantal fotoreceptoren (meer specifiek kegelcellen of ‘kegeltjes’) in de gele vlek.

Opdat we twee naast elkaar gelegen punten los van elkaar zouden kunnen waarnemen
dient hun beeld op minstens twee kegelcellen in het netvlies te vallen. Details in een beeld
waabĳ de onderlinge afstand kleiner is dan de afstand tussen twee naburige kegelcellen
kunnen niet onderscheiden worden.

Om kleine objecten of meer details waar te nemen zĳn wĳ aangewezen op systemen
die het mogelĳk maken om een groter beeld op ons netvlies te projecteren en dit met
zo min mogelĳk detailverlies: loepen en microscopen. Bĳ deze laatste maakt men nog
het onderscheid tussen lichtmicroscopen en elektronenmicroscopen, naargelang de
elektromagnetische straling die gebruikt wordt voor de beeldvorming.
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VI.2 LOEPEN

De loepen die wĳ gebruiken zĳn meestal gewone vergrootglazen met 1 lens of systemen
met 2 of 3 lenzen in een korte cilindervormige vatting. Deze meerlenzensystemen laten
grotere vergrotingen toe en geven de beste beeldkwaliteit.

Eenvoudig vergrootglas Loep met 3 lenzen

VI.3 LICHTMICROSCOPEN

VI.3.1. Bouw van een gewone practicummicroscoop

1. Oculair 6. Objectief 11. Regeling kruistafel

2. Tubus 7. Preparaatklem 12. Lamphouder met lamp

3. Instellen dioptrie 8. Object- + kruistafel 13. Voet

4. Revolver 9. Condensor + diafragma + filter 14. Lichtregeling

5. Arm 10. Grof- en fijnregeling



Begrippen en technieken bruikbaar in het labo biologie86

VI.3.2. De onderdelen

• Verlichtingsbron + lenzenstelsel om het licht te bundelen

In scholen wordt verreweg het meest gebruik gemaakt van doorvallichtmicroscopie: een
lichtbundel wordt doorheen het preparaat gezonden en een lenzensysteem zorgt voor een
geschikte beeldvorming op het netvlies van ons oog.
Men kent verschillende systemen die kunnen fungeren als lichtbron. Onze voorkeur gaat
naar dimbare ledverlichting omdat deze het preparaat niet opwarmt.

Het preparaat moet zo egaal mogelijk verlicht worden, zonder storend strooilicht. Dit
wordt mogelijk gemaakt door de gecombineerde werking van
• een collectorlens + velddiafragma boven de lichtbron en
• een condensor + diafragma onder het preparaat.

Men stelt het velddiafragma zodanig in dat juist het gehele gezichtsveld rond het prepa-
raat egaal belicht wordt; de lichtintensiteit wordt geregeld met de dimmer. De condensor
focust het binnenkomend licht op het preparaat en het beeld hiervan wordt op de eerste
lens van het objectief geprojecteerd. Met het diafragma wordt het optimale contrast in-
gesteld.

Effect van de diafragmaopening op de hoeveelheid
doorgelaten licht en op de scherptediepte.
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• De object- / kruistafel

Het voorwerpglas met het preparaat dat men wil observeren wordt vastgeklemd op de
objecttafel. In de tafel zit een ronde uitsparing, waardoor licht van de condensor op het
preparaat kan vallen.

Om bij grote vergrotingen diverse onderdelen van het preparaat te kunnen bekijken, is het
noodzakelijk dit te kunnen verschuiven t.o.v. het objectief. Dit wordt mogelijk gemaakt
met een kruistafel, die afzonderlijk op de objecttafel kan gemonteerd worden, of die niets
anders is dan een beweeglijke objecttafel.

In beide gevallen gebeurt de verplaatsing volgens twee loodrecht op elkaar staande assen.
Op de tafels staan gradaties volgens de twee bewegingsrichtingen, die elk verschuiven
t.o.v. een nonius. Dit biedt de mogelijkheid om van elk punt van het preparaat nauwkeurig
de cördinaten te bepalen, wat natuurlijk handig is om een bepaald onderdeel snel terug te
vinden.

• De objectieven

De objectieven zijn de belangrijkste componenten van de microscoop. Elk objectief be-
staat uit een systeem van meerdere lenzen en het is de kwaliteit van het objectief die be-
palend is voor de kwaliteit van het uiteindelijke microscopisch beeld.
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De beeldkwaliteit wordt bepaald door het contrast, het oplossend vermogen (resolutie)1,
de helderheid en de kleurweergave van de gebruikte lenzen. Voor het verkrĳgen van een
goed beeldmoeten de vergroting en de resolutie in evenwicht zijn. Een grotere vergroting
heeft slechts zin, wanneer ze gepaard gaat met een groter oplossend vermogen.

Onze ogen hebben een oplossend vermogen van ca. 0,1 mm, daar waar een gewone licht-
microscoop een resolutie van ca. 0,3 μm aankan.

Een goede maat voor het oplossend vermogen
van een lens is de numerieke apertuur (N.A.).
Het is een onbenoemd getal dat het vermogen
van een lens weergeeft om licht op te vangen, af-
komstig van een preparaat op een vaste afstand.

N.A. = n.sinα
n = brekingsindex van het midden

tussen preparaat en objectief

α = helft van de tophoek van de lichtkegel
tussen preparaat en toplens

Men vindt de waarde van N.A. gegraveerd op het
objectief. De beste globale resolutie wordt bekomen wanneer men een condensorlens
gebruikt en de N.A.-waarde van de condensorlens minstens even groot is als die van het
objectief.

Het verband tussen N.A. en het oplossend vermogen (O.V.) wordt gegeven door volgende
(experimenteel bepaalde) formules:

O.V. objectief = 0,61 λ / N.A. O.V. globaal = 1,22 λ / (N.A.obj + N.A.cond)

Hoe kleiner de waarde van O.V. hoe beter de resolutie van de lens. Uit de formules leiden
we af, dat een grotere waarde van N.A. gelijk staat met een betere resolutie.

Daar debrekingsindex van lucht = 1, evenals demax. waardevan sinα, isde theoretischemax.
waarde van N.A. voor een lens = 1. Praktisch is de max. haalbare waarde in lucht ca. 0,90.

Wil men grotere waarden voor N.A. bekomen, dan moet men zijn toevlucht zoeken tot
een midden met een grotere brekingsindex dan 1. Dit is b.v. het geval voor immersieolie,
die een brekingsindex heeft van ± 1,518 (bijna dezelfde brekingsindex als die van glas).
Vandaar dat men voor grote vergrotingen gebruik maakt van olie-immersielenzen, waar
men een druppel immersieolie aanbrengt tussen dekglaasje en objectieflens.
Op de objectieven, die bedoeld zijn om met immersieolie te gebruiken, staat ‘Oil’, ‘Öl’ of
iets dergelijks gegrift.

1 Oplossend vermogen of resolutie = de mogelĳkheid om twee dicht bĳ elkaar gelegen punten afzonder-
lĳk waar te nemen. Hoe groter het oplossend vermogen van een lens, hoe beter men details kan waarne-
men.
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Zonder immersieolie gaan veel lichtstralen verloren door breking en weerkaatsing.
Dit wordt tegegengegaan door het gebruik van immersieolie, waardoor

de objectieflens veel meer lichtstralen binnenkrijgt.
Dit bevordert de helderheid en de resolutie van het beeld.

Betekenis van de inscripties op de objectieven:

Naast de achromatische objectieven, die gecorrigeerd zijn voor twee kleuren, heeft men
ook (duurdere) apochromatische objectieven met kleurencorrectie voor drie kleuren. Tus-
sen beide soorten heeft men de fluoriten. Het voorvoegsel ‘PLAN’ of ‘PL’ wijst op een
extra lenscorrectie, waardoor het beeld over gans het gezichtsveld scherp wordt weerge-
geven.

Verder heeft men nog verwijzingen naar de gewenste dikte van de dekglaasjes en de aan-
gewezen tubuslengte (de verwijzing ‘∞’ geeft aan dat het objectief gecorrigeerd is voor
meerdere tubuslengtes).
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Een schoolmicroscoop telt gewoonlijk 3 tot 4 objectieven, elk met een verschillende ver-
groting. Deze objectieven zitten op een roterend mechanisme: de revolver. Door de re-
volver te verdraaien kan men het objectief van zijn keuze boven het preparaat brengen.
De afstand tussen voorwerp en objectief wordt ingesteld met de grof- en fijnregeling
(macro- en microschroef).

• Het oculair

Het oculair vormt het laatste lenzensysteem in de microscoop. Men heeft monoculaire en
binoculaire microscopen. Soms is er nog een apart oculair voor een camera.

Een oculair zorgt ervoor, dat het reële beeld gevormd door het objectief wordt omgezet
in een vergroot virtueel beeld, dat wordt geprojecteerd op het netvlies van ons oog. Een
dioptrieregeling op één van de lenzen, maakt een correctie mogelijk voor eventuele oog-
lensafwijkingen. De vergroting staat op het oculair.

Gecombineerde beeldvorming door objectief en oculair:
V = voorwerp

B1 = omgekeerd, vergroot reëel tussenbeeld gevormd door het objectief
B2 = omgekeerd, vergroot virtueel beeld gevormd door het oculair; het is

dit beeld dat geprojecteerd wordt op het netvlies van ons oog.
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VI.3.3. Het instellen van de microscoop

1. Zet de microscoop aan en stel de verlichtins-
sterkte in op 75 % van de maximale waarde.

2. Binoculaire microscoop: kijk tezelfdertijd door
beide oculairs en regel de onderlinge afstand
zodanig dat je slechts één lichtgevende cirkel in
beeld hebt.

3. Leg het preparaat op de voorwerptafel en klem
het vast.

4. Draai aan de revolver tot het objectief met de
kleinste vergroting loodrecht boven het prepa-
raat komt te staan.

5. Centreer het preparaat onder het objectief.
Dit is het geval wanneer het preparaat verlicht
wordt door de lichtbundel.

6. Draai aan de macroschroef tot je door het (de)
oculair(s) een beeld van het preparaat ziet en
breng in focus met behulp van de microschroef.
Maak gebruik van de dioptrieregeling op het
oculair om een scherp beeld te bekomen.

7. Sluit het velddiafragma terwijl je door het (de)
oculair(s) kijkt.

8. Je ziet nu een heldere, centrale vlek. Indien
dit niet het geval is, of indien de vlek niet mooi
gecentreerd is, regel je dit bij met de instel-
schroeven op de condensor.

9. Focus de lichtcirkel met de instelknop van de
condensor en open vervolgens het velddiafrag-
ma, tot de randen van de lichtcirkel juist buiten
het gezichtsveld vallen.

10. Open het diafragma van de condensor tot je
een contrastrijk beeld bekomt.

Je hanteert dezelfde werkwijze voor een grotere vergroting. Let wel op bij het overscha-
kelen op een grote vergroting dat het objectief het preparaat niet raakt!

Scherpstellen bij een grote vergroting gebeurt zeer voorzichtig en uitsluitend met de mi-
croschroef. Om beschadiging van de toplens bij een objectief met grote vergroting te
voorkomen is deze lens vaak voorzien van een verend mechanisme.
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• Welke objectief/oculair-combinatie kiezen?

De totale vergroting van een microscoop wordt bij benadering gegeven door volgende
berekening:

globale vergroting = vergroting objectief x vergroting oculair

Een goede objectief/oculaircombinatie wordt bekomen wanneer men rekening houdt met
volgende regel:

500 x N.A. objectief < globale vergroting < 1 000 x N.A. objectief

Een totale vergroting die groter is dan 1 000 x de numerieke apertuur van het objectief
heeft geen zin, omdat er niet meer details kunnen waargenomen worden. Het is een z.g.
‘lege’ vergroting.

VI.3.4. Het werken met een olie-immersielens en immersieolie

Voor sterke vergrotingen (90 - 100 x) gebruikt men een olie-immersielens in combinatie
met immersieolie. Voor gebruik in een schoollabo is een immersieolie van het type A het
best geschikt. Kies bij voorkeur een weinig vluchtige olie en houd steeds rekening met de
veilgheidsvoorschriften van de fabrikant.

Bij het werken met een sterke vergroting is het gebruik van een kruistafel bijna onont-
beerlijk. Is de N.A.-waarde van de condensor groter dan 0,90 dan doe je ook een druppel
immersievloeistof op deze lens.

• Stapsgewijze werkwijze

1. Naargelang het microscooptype: draai het systeem objec-
tieven + oculair(s) omhoog of de voorwerptafel omlaag.

2. Als N.A. condensor > 90 : druppel immersieolie op frontlens
van condensor en eventueel op de onderkant van het
preparaat.

3. Klem het preparaat op de kruistafel en draai de condensor
omhoog tot de druppels ineenvloeien.

4. Stel de kruistafel in op de gewenste coördinaten.

5. Terwĳl je van opzĳ kĳkt laat je de frontlens van het immer-
sieobjectief langzaam in de druppel immersieolie op het
preparaat zakken.

6. Kĳk door de oculairs en stel met de microschroef scherp
in. Het diafragma van de condensor blĳft zo ver mogelĳk
geopend.
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VI.3.5. Het werken met donkerveldverlichting en met geplolariseerd licht

• Donkerveldverlichting

Dit verlichtingstype wordt bekomen door
het centrale gedeelte van de invallen-
de lichtbundel af te schermen, zodat
het preparaat alleen door randstralen
wordt verlicht. Dit resulteert in een ef-
fect waarbij het object oplicht tegen een
donkere achtergrond.

Voor geringe vergrotingen bestaat een
eenvoudige methode om een donker-
veldverlichting te bekomen:
• zorg eerst voor een scherp beeld op

de gewone manier
• leg vervolgens een klein muntstukje

op de condensor en laat deze dan
zakken tot je het gewenste resultaat
bekomt.

Voor vergrotingen vanaf 40 x is het aan te raden een speciale donkerveldcondensor te
gebruiken.
Met donkerveldverlichting maakt men structuren zichtbaar, die door hun gering contrast
anders nauwelijks kunnen waargenomen worden (bv. trilhaartjes en flagellen).

• Gepolariseerd licht

Door het plaatsen van twee polarisatiefilters (één op de collector en één op het oculair)
kan gebruik gemaakt worden van het feit dat sommige bestanddelen met een anisotrope
structuur anders oplichten, wanneer men de trillingsrichting van het licht wijzigt m.b.v.
een polarisatiefilter.
Amyloplasten, hout, sclerenchym in stengelcoupes, dwarsgestreepte spiervezels … zijn
enkele voorbeelden van structuren die met gepolariseerd licht kunnen bestudeerd worden.

Microscopische opnames van papiervezels (vergroting 10 x)
Links: opname met gepolariseerd licht

Midden: helderveldverlichting
Rechts: donkerveldverlichting
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VI.3.6. De stereomicroscoop

Uitwendig lijkt de stereomicroscoop op een binoculaire microscoopmaar in tegenstelling
tot deze heeft een stereomicroscoop twee aparte optische lichtpaden, elk met een objec-
tief en een oculair. Deze zorgen ervoor dat het beeld in het linker oculair iets afwijkt van
het beeld in het rechteroculair, wat resulteert in een driedimensionaal beeld van het object
dat bekeken wordt.

Een stereomicroscoop wordt gewoonlijk gebruikt met bovenverlichting. De meeste exem-
plaren zijn voorzien van een traploze zoominstelling. Het afgebeelde model heeft een
zoomobjectief van 0,7 x → 4,5 x en oculairs van 10 x, wat neerkomt op een vergroting
van 7 x → 45 x. Bij elke instelling blĳft het beeld scherp.
Zeer belangrijk voor het bekomen van een goed stereoscopisch beeld is het juist afstellen
van de onderlinge afstand van de oculairs. Doet men dit niet, dan is het zeer vermoeiend
werken en krĳgt men bovendien een dubbele beeldvorming.

Stereomicroscopen zijn handig voor de studie van uitwendige kenmerken van kleine or-
ganismen. Zij hebben het grote voordeel dat men beide handen vrij heeft voor het mani-
puleren van het onderzochte voorwerp.

Levende waterorganismen kunnen makkelijk geobserveerd worden in petrischaaltjes,
liefst tegen een contrasterende achtergrond. Zijn ze wat te beweeglijk, dan kan je ze af-
remmen door een ijsblokje in het water te doen of door de viscositeit van het water te
verhogen met wat behangerslijm.
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VI.3.7. Micropreparaten

Men kan natuurlijk foto’s van allerlei preparaten projecteren, maar voor de leerlingen is
het zoveel leuker als ze zelf eens een preparaat kunnen maken en observeren onder de
microscoop.

Is het nietmogelijk ze zelf een preparaat te laten maken, dan kan je nog steeds je toevlucht
zoeken tot kant- en klare handelspreparaten.

Daar tijd in de lessen biologie vaak een cruciale factor is, zullen we ons hier vooral beper-
ken tot het maken van tijdelijke preparaten.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de opeenvolgende stappen die kunnen ge-
volgd worden bij het maken van een micropreparaat. De stappen tussen haakjes dienen
niet altijd uitgevoerd te worden en hangen af van het type preparaat dat men wil maken.
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• Fixeren

Door deze bewerking wordt een preparaat gedood en gefixeerd in een toestand die zeer
sterk lijkt op de levende vorm. Bij een goede fixering mag het materiaal niet zwellen,
krimpen of vervormen. Een fixering vergemakkelijkt het maken van coupes en maakt
weefsels klaar voor een (eventuele) latere kleuring.

Enkele recepten:

F.A.A. (naar Sass)

Meng

• 50 mL ethanol 95 %
• 5 mL ethaanzuur (ĳsazĳn)
• 10 mL formol 38 %
• 35 mL gedestilleerd water

Fixeervloeistof voor plantaardige weefsels. Twee
à drie dagen fixeren.
Voor bladeren en scheuten van succulenten
ethanol 50 % gebruiken i.p.v. ethanol 95 %.
Voor materiaal dat gemakkelĳk schrompelt meer
ethaanzuur gebruiken.

Om te bewaren: na fixatie het materiaal overbren-
gen in ethanol 50 %.

Ripart en Petit

Meng / los op

• 0,3 g koperacetaat
• 0,3 g koper (II) chloride
• 1 mL ethaanzuur (ĳsazĳn)
• 75 mL kamferwater
• 75 mL gedestilleerd water

Fixeer- en bewaarmiddel voor wieren, waterplan-
ten en bladeren. De groene kleur blĳft behouden.

Kamferwater wordt bekomen door 1 g kamfer op
te lossen in 1 L water (tĳdig voorraad aanleggen
want dit proces duurt weken!)

Chroomazĳnzuur

Meng

• 70 mL chroomzuuroplossing 1 %
• 5 mL ethaanzuur (ĳsazĳn)
• 90 mL gedestilleerd water

Fixeervloeistof voor plantaardig plankton en wie-
ren. Na het fixeren (niet langer dan 12 h) grondig
uitspoelen tot de gele kleur verdwĳnt.

Chroomazĳnzuur is geen bewaarvloeistof; bewa-
ren kan in de oplossing van Eckert (mengsel
van 75 mL gedestilleerd water, 10 mL glycerol en
15 mL ethanol 96 %).

Chroomzuuroplossing 1 % wordt bekomen door
1 g CrO3 op te lossen in 80 mL water en dan ver-
der aan te lengen tot 100 mL.
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Bouin - Hollande

Benodigde producten

• 2,5 g koperacetaat
• 100 mL gedestilleerd water
• 4 g pikrinezuur
• 1 mL ethaanzuur (ĳsazĳn)
• 10 mL formol 40 %

Fixeer- en bewaarvloeistof voor dierlĳke
weefsels. Minstens 3 dagen fixeren.

Los in een mortier het koperacetaat op
in gedestilleerd water. Vervolgens beetje
bĳ beetje het pikrinezuur toevoegen en
zo goed mogelĳk oplossen. Deze oplos-
sing filtreren in een voorraadfles en er het
ethaanzuur en de formol onder mengen.
De oplossing is onbeperkt houdbaar.

Lugol

Benodigde producten

Voor de fixeeroplossing:

• 1 g dijood
• 2 g kaliumjodide
• 100 mL gedestilleerd water

Voor verdere bewaring:

• formol 40 %

Fixeervloeistof voor dierlĳk plankton. Min-
stens 3 dagen fixeren. Het fixeermiddel
wordt bĳ het planktonmonster gegoten
tot het geheel een licht geel-bruine kleur
heeft.
24 h laten staan; de kleur verdwĳnt geleidelĳk.
Wil men het geheel bewaren dan voegt
men nog 1/10e formol 40 % toe.

Bereiding van het fixeermiddel:

Los in een mortier onder voortdurend wrij-
ven met de stamper het dĳood en het kali-
umjodide op in een tiental mL water.
Breng over in een bruine voorraadfles en
voeg de rest van het gedestilleerd water
toe. Sluit af met een schroefdop of met een
ingeslepen glazen stop.

Het maken van de fixeervloeistoffen en het fixeren van het materiaal ge-
beurt het best door de leraar; dit door de leerlingen laten doen heeft geen
zin. Vaak is het maken van de oplossingen tijdrovend en voor leken niet
zonder gevaar.

Wanneer de leerlingen beschikken over gefixeerd materiaal kunnen ze
dadelijk aan de slag met het eigenlijke microscopisch practicum (coupes
maken, kleuringen uitvoeren, preparaten monteren en observeren...
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• Het maken van coupes

Voor de microscopische observatie van weefsels en cellen is het vaak noodzakelijk ge-
bruik te maken van coupes. We beperken ons hier tot het maken van plantencoupes, om-
dat die voor leerlingen makkelijker te realiseren zijn dan coupes van dierlijk materiaal.
Voor deze laatste maak je best gebruik van handelspreparaten.

De coupes kunnen gemaakt worden met de vrije hand of met een handmicrotoom.

Coupes met de vrije hand

Voor eenvoudige plantencoupes is dit veruit de eenvoudigste (en goedkoopste!) manier
om te werken. Voor het snijden wordt gebruik gemaakt van eenzijdige of tweezijdige
scheermesjes. De tweezijdige zijn het scherpst en kunnen de fijnste coupes opleveren,
terwijl de eenzijdige eenvoudiger zijn in het gebruik.

Om gemakkelijk te kunnen snijden met een tweezijdig scheermesje kan men het kleven
op een keukenmes (zie afbeelding hieronder).

Het plantendeel kan gesneden worden op een voorwerpglas, terwijl een tweede voor-
werpglas gebruikt wordt om het scheermesje te geleiden. Je kan ook je vingertop verti-
kaal op het preparaat zetten en langs je vingernagel snijden.

Indien nodig kan het plantendeel geklemd worden in een stukje peen, waarin m.b.v. een
kurkboor een geschikte opening wordt gemaakt. Na iedere coupe wordt het snijvlak van
het plantendeel goed bevochtigd met gedestilleerd water. Je doet dit best met een penseel-
tje. Eveneens met een penseeltje breng je geschikte coupes over in een petrischaaltje met
ethanol 50 %. Hierin worden ze bewaard tot de observatie.

Coupes met een handmicrotoom

In een handmicrotoom wordt het te snijden plantendeel geklemd tussen twee klemmen.
Met een regelschoef regelt men de afstand tussen snijvlak en snijtafel. Eén gradatie op de
regelschroef stemt gewoonlijk overeen met een verplaatsing van 10 μm.
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Handmicrotoom met snĳmes

Ook hier kan het specimen geklemd worden in een stukje peen. Voor het snijden wordt
een vlak-hol snijmes gebruikt, dat regelmatig moet gewet worden op steen en met be-
hulp van een lederen riem.

• Het monteren van het preparaat.

Dunne, vlakke preparaten

worden steeds centraal op een voorwerpglas (draagglas) gelegd, bedekt met een druppel
vloeistof en afgedekt met een dekglaasje. Dit afdekken kan gebeuren
• door het dekglaasje mooi horizontaal op de druppel te laten vallen en eventuele lucht-

bellen te verdrijven door een propere roestvrije moer enkele minuten op het dek-
glaasje te leggen.

• door het dekglaasje tegen de druppelrand te plaatsen en m.b.v. een prepareernaald
langzaam te laten kantelen op de druppel en het preparaat:

Overtollige vloeistof wordt weggezogen met wat filtreerpapier.

Neem draag- en dekglas steeds vast aan de randen tussen duim- en wijsvinger. Zo voor-
kom je vingerafdrukken die de kwaliteit van de microscopische beeldvorming nadelig
kunnen beïnvloeden.
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Observatie van levende organismen en van dikkere, doorzichtige preparaten

Wil men bvb. levend plankton observeren, dan kan men dit doen met behulp van voor-
werpglazen met een holte. Het kuiltje wordt gevuld met planktonhoudend water en afge-
dekt met een dekglaasje.

Als alternatief kan men een ringetje (diameter < breedte dekglasje) kleven op een ge-
woon voorwerpglas en daar het preparaat indoen. Vervolgens eveneens afdekken met
een dekglaasje.

Zijn de organismen te beweeglijk, dan kunnen ze afgeremd worden door wat glycerol of
methylcellulose (behangerslijm) te mengen onder het vloeistofpreparaat.

• Het kleuren van preparaten

Via de kleuring van preparaten kan men bepaalde structuren beter zichtbaar maken, het
contrast van het preparaat vergroten en bepaalde weefsels, cellen of organellen lokalise-
ren.

Voor de kleuringen gebruikt men oplossingen van pigmenten1 die men kan opsplitsen in
twee groepen:

1. basische pigmenten die binden op negatief geladen (basofiele) delen van het substraat.
Zo kleurt het basische hematoxyline kernen blauw-paars door de grote concentratie
aan nucleïnezuren.

2. zure pigmenten, waar een deel van de molecule negatief geladen is. Deze binden
op positief geladen (acidofiele) delen van het substraat. Een voorbeeld is eosine dat
cytoplasma roze kleurt door de hoge concentratie aan positieve ladingen op plasma-
proteïnen.

1 Alle courante pigmenten zĳn koolstofverbindingen
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Het kleuren van de preparaten kan ge-
beuren in horlogeglaasjes ofwel kan
men een druppel kleurstof aanbren-
gen tegen de rand van het dekglaasje
en vervolgens met een filtreerpapier-
tje de vloeistof onder het dekglaasje
wegzuigen. Hierdoor wordt de kleur-
stof over het preparaat gezogen.

Uitgewerkt voorbeeld: preparaten van wortelknolletjes van speen-
kruid, stengel van akkermunt en naalden van de zwarte den.

Naar: ‘Microscopie in praktĳk’ - F. Desfossés, VOB-Jaarboek 1985 blz. 5 - 9.

Voorbereidend werk1

De wortelknolletjes van speenkruidworden afgespoeld, 24 h in
chroomazĳnzuur gelegd, grondig gespoeld met stromend lei-
dingwater, overgebracht in F.A.A. en na 24 h overgebracht en
bewaard in een verse F.A.A.-oplossing.

De stengel van akkermunt wordt in stukjes gesneden, ge-
fixeerd en gehard in F.A.A. en na 24 h overgebracht en be-
waard in een verse F.A.A.-oplossing.

De naalden van de zwarte den worden ontdaan van de smalle
uiteinden, in twee gesneden, in F.A.A. gefixeerd en gehard en
na 24 h overgebracht en bewaard in een verse F.A.A.-oplos-
sing.

De dag van het practicum worden de plantenfragmenten in een petrischaaltje
grondig gespoeld in ethanol 50 %.

→

←

→

1 Zie ‘Fixering’ op blz. 96. Het voorbereidend werk wordt best uitgevoerd door de leer-
kracht.
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Snĳden

Je zet drie horlogeglaasjes klaar, waarin je wat ethanol 50% giet (één horloge-
glaasje per plantendeel). Van de plantendelen worden telkens zo dun mogelĳke
coupes gemaakt. Deze worden met een penseeltje overgebracht in de horloge-
glaasjes.

Kleuren en inbedden

Benodigdheden

• Coupes van een wortelknolletje van speenkruid, stengel van akkermunt en
naalden van zwarte den (zie hierboven).

• 18 horlogeglaasjes

• Penseeltjes om de coupes over te brengen.

• Voorwerp- en dekglaasjes

• Astrablauwoplossing

Los 2 g wijnsteenzuur op in 100 mL ged. water.
Voeg 0,5 g astrablauw toe en los eveneens op.
Voeg een kristal thymol toe om schimmelvorming te voorkomen.
De oplossing bewaren in een bruine glazen fles.
(Wanneer in dit recept water vervangen wordt door ethanol 50 % is het niet
nodig thymol toe te voegen)

• Acridine/chrysoïdine-oplossing

Oplossing A:

Los 5 mL ammoniumaluinopl. 5 % en 0,5 mL ĳsazĳn op in 95 mL
ged. water. Voeg 0,5 g acridinerood toe en los eveneens op.

Oplossing B:

Los 5 mL ammoniumaluinopl. 5 % en 0,5 g chrysoïdine op in
95 mL ged. water.

Acridine/chrysoïdine oplossing = 2 delen opl. A + 1 deel opl. B
deze oplossing is onbeperkt houdbaar in een bruin glazen flesje

De gebruikte kleurstoffen maken moeilĳk verwijderbare vlekken op
huid, kleren, werktafels en zijn schadelĳk bij inademing, opname
door de mond en aanraking met de huid. Draag een veiligheidsbril,
labojas en latexhandschoenen bĳ het bereiden van de oplossingen en
bescherm de werktafel met een onderlegger.
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Voor elk type plantencoupes voer je nu volgende reeks bewerkingen uit:

Leg de gekleurde coupe van je keuze op een voorwerpglas, voeg een druppel
water toe en dek af met een dekglas.

Bekijk het preparaat met een microscoop (kleine vergroting) en vergelĳk hetgeen
je ziet met de schetsen op de volgende bladzĳden.

Astrablauw kleurt cellulose blauw en de acridine/chrysoïdine oplos-
sing kleurt lignine oranjerood.
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Speenkruid (Ranunculus ficaria L.) : coupe wortelknol, dwars

Vergelĳk het preparaat onder de microscoop met onderstaande afbeelding. Pro-
beer de diverse onderdelen te situeren.

1. Epidermis (rhizodermis) met wortelharen.

2. Hypodermis met afsluitfunctie

3. Zetmeelrĳk sponsparenchym, soms met gekleurde kernen.

4. Endodermis. Deze vormt de binnengrens van de schorscilinder. In de wanden
van de cellen liggen ringvormige afzettingen van kurkstof (de lĳsten van Cas-
pary), behalve tegenover het xyleem van de vaatbundel (doorlaatfunctie).

5. Pericykel: laag parenchymcellen. Het is een deelweefsel waaruit zijwortels
kunnen groeien.

6. Xyleem: groepering van houtvaten die samen een stervormig patroon verto-
nen. Het is via de houtvaten dat het transport van water en mineralen gebeurt.

7. Floëem met zeefvaten en begeleidende cellen. Net als de houtvaten hebben
de zeefvaten een transportfunctie. Via de zeefvaten gebeurt het transport van
stoffen, geproduceerd door de plant.

8. Mergparenchym: vulweefsel dat wordt aangetroffen tussen xyleem en floëem.
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Akkermunt (Mentha anvensis L.) : coupe stengel, dwars

Vergelĳk jouw preparaat met onderstaande afbeelding:

1. Epidermis met haren en huidmondjes (3).

2. Hypodermis.

4. Het schorsparenchym loopt uit in hoekcollenchym (5) (collenchym is een
steunweefsel waar de celwanden extra verdikt zĳn met cellulose).

6. Zetmeelschede: sapgeleiding en opstapeling van voedingsstoffen.

7. Vezellaag van zachte vezels zonder lignine.

8. Floëem met aansluitend cambium (een deelweefsel) (9).

10. Xyleem en houtparenchymcellen in radiale rĳen.

11. Xyleemvezels.

12. Mergparenchym zonder mergholte (jonge stengel).

13. Kleine vaatbundel.
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Zwarte den (Pinus nigra Arnold) : coupe blad, dwars

1. Epidermis met conc. afzettingen en dikke cuticula (wasachtig laagje).

2. Hypodermis met versterkte celwanden en voornamelĳk in de hoeken scleren-
chymvezels.

3. Plooichlorenchym met oppervlaktevergroting.

4. Aaneengesloten endodermiscellen, verbonden door stippels.

5. Vaatbundel, bestaande uit xyleem (6) en floëem (8) en tot 2 à 3 jaar geschei-
den door cambium (7). Het floëem wordt beschermd door een dikke band
sclerenchymvezels (9).

10. Parenchymcellen met transportfunctie tussen endodermis en vaatbundels.

11. Harskanaal, bestaande uit een sclerenchymschede met aanliggend klierepi-
theel; meestal harsdruppels in het kanaal.

In de beschrijvingen bij de plantencoupes zitten wellicht termen die je niet direct
kan duiden. Op de website van onze vereniging vind je een inleidende tekst over
plantkunde, waar je je kennis over de materie wat kan opfrissen of aanvullen.
De tekst (pdf) kan je vrij downloaden op :
https://www.vob-ond.be/resources/Vic/Plantkunde.pdf
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VI.3.8. Plaats en oriëntering van de snĳvlakken

Gezien de zeer geringe dikte van een coupe kunnen we deze beschouwen als een tweedi-
mensioneel deel van een driedimensionele structuur. Gezien er theoretisch een oneindig
aantal snijvlakken mogelijk zijn moet men ergens afpraken maken wat betreft de manier
waarop de coupe werd gemaakt.

• Plantencoupes

Hier maakt men gewoonlijk het onderscheid tussen dwarse (transversale) en overlangse
(longitudinale) doorsneden:

• Dierlĳke preparaten

Hier worden meerdere mogelijke snijvlakken onderscheiden, waarbij men steunt op z.g.
anatomische vlakken (frontaal, sagittaal of transversaal), vaak gecombineerd met een
anatomische positie (dorsaal, ventraal, craniaal, caudaal ...).

Mogelĳke snĳvlakken en oriënteringen bij het maken van een dierlĳke coupe.
(Hier van een kikkervisje)
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Hieronder vind je een overzicht van de termen die kunnen gehanteerd worden:

anterior meer naar de voorkant toe (bĳ de mens meer naar de buikzijde)

apicaal naar de top toe

basaal aan of bĳ de basis

caudaal aan de staartzijde (zie posterior)

cephaal / craniaal aan de kopzijde

distaal verder van het centrum van het lichaam verwĳderd;
tegengestelde van ‘proximaal’

dorsaal aan de rugzĳde (zie posterior)

frontaal horizontale overlangse snede

inferior meer naar onderen

lateraal naar de zĳkant toe

mediaal naar het midden toe

mediaan sagittaal snĳvlak, precies door de middellĳn

posterior meer naar achteren gelegen (naar de staartzijde toe; bĳ de
mens meer naar de rugzĳde)

proximaal dichter bĳ het centrum van het lichaam gelegen; tegengesteld
aan ‘distaal’

sagittaal verticaal snĳvlak van kop naar staart; verdeelt het lichaam in
linker en rechter deel

superior meer naar boven

transversaal dwars snĳvlak

ventraal aan de buikzijde; tegengestelde van ‘dorsaal’
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VI.3.9. Meten en tellen onder de microscoop

• Meten

Wanneer men iets observeert onder de microscoop wil men ook graag de afmetingen
van het specimen kennen. Als we een vergroting van 100 x gebruiken, dan weten we dat
het preparaat in werkelijkheid 100 x kleiner is, maar om de exacte afmetingen te kennen
hebben we een referentie nodig. Hiervoor gebruikt men een oculair micrometer, die
voor elk objectief eenmalig geĳkt wordt met een objectmicrometer.

Een objectmicrometer bestaat uit een gegradueerd lijnstukje van gekende lengte, ver-
deeld in een zeker aantal gelijke delen en geëtst op een voorwerpglas. Onderstaand
voorbeeld is een model met lengte 5 mm, verdeeld in 100 gelijke delen → elke gradatie
heeft een lengte van 0,050 mm of 50 μm.

Objectmicrometer

Een oculairmeter is een doorzichtig schĳfje met een gegraveerd lijnstukje van ca. 10 mm
verdeeld in een gelijk aantal delen. Het afgebeelde voorbeeld is een exemplaar met twee
loodrecht op elkaar staande gradaties. Het schĳfjewordt op een ring in het oculair gelegd.

In tegenstelling tot de objectmicrometer heeft de lengte van de lijnstukjes geen belang;
het enige wat wel telt is het feit dat alle onderverdelingen aan elkaar moeten gelijk zijn.

Oculairmicrometer
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Het is bedoeling met beide micrometers elk objectief van de microscoop te calibreren.

Voorbeeld: calibratie van een objectief (10 x) met een oculair (10 x)

Voor de calibratie gebruiken we een objectmicrometer van 1 mm, verdeeld in 100 ge-
lijke delen → elke gradatie heeft een lengte van 10 μm.

We leggen de objectmicrometer op de voorwerptafel en stellen scherp met het oculair
dat de oculairmicrometer bevat. We zorgen ervoor dat de nulstreep van beide micrometers
samenvalt en zoeken dan zover mogelijk naar rechts een merkstreep van de oculairmicro-
meter die weer samenvalt met een merkstreep van de objectmicrometer. Vervolgens
berekenen we met welke afstand één gradatie op het oculair overeenstemt bij gebruik van
het bewuste objectief:

We herhalen deze werkwijze voor elke lenzencombinatie van de microscoop.
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Onderstellen we, dat we met een
oculair van 10 x en een objectief
van 40 x een calibratie krĳgen,
waarbij elke gradatie van het ocu-
lair overeenstemt met een afstand
van 2,6 μm op het preparaat.

Welke is de diameter van de neu-
trofiel (type witte bloedcel) in het bloeduitstrijkje onder de microscoop?

De diameter van de neutrofiel beslaat 5,5 gradaties op de oculairmicrometer
→ de diameter = 5,5 x 2,6 μm = 14,3 μm.

• Tellen

Het tellen van cellen gebeurt m.b.v. een telkamer. Een veel gebruikt model is de verbe-
terde Neubauer hemocytometer. De naam ‘hemocytometer’ verwijst naar het oorspronke-
lijk gebruik: het tellen van bloedcellen. De verbeterde versie wordt tegenwoordig gebruikt
voor het tellen van alle mogelijke cellen.

Verbeterde Neubauer hemocytometer. Deze bestaat uit een dik voorwerpglas waarin één of meerdere
telkamers zĳn uitgeslepen. Tussen bodem en dekglas is een ruimte van 1mm.

In de bodem van elke telkamer is een verbeterd Neubauerraster geëtst dat bestaat uit 9 vierkanten
met zĳde 1,00 mm, begrensd door drievoudige lĳnen. Deze vierkanten zĳn op hun beurt onderverdeeld in

vierkanten en rechthoekjes (zie figuur). Elk van de grotere vierkantjes op de vier hoeken heeft
zĳden van 0,25 mm, terwĳl de kleinere centrale vierkantjes zĳden hebben van 0,05 mm.
De eerste soort kan gebruikt worden om grotere cellen te tellen; de tweede voor kleinere.
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Voorbeeld: tellen van gistcellen

Bij het brouwen van bier speelt de gistconcentratie een belangrĳke rol. Voor het
tellen van het aantal gistcellen in een bepaald vloeistofvolume kan men gebruik
maken van een telkamer (in ons geval een verbeterde Neubauer hemocytometer.)

Door de geringe afmetingen van de gistcellen zullen we ze tellen in het centrale
vierkant van de telkamer. Dit bestaat uit 25 vierkantjes van 0,2 mm x 0,2 mm, elk
onderverdeeld in 16 vierkantjes van 0,05 mm x 0,05 mm.

Je kiest je oculair zodanig, dat bĳ een objectiefvergroting van 10 x het centrale
vierkant bĳna volledig het gezichtsveld beslaat. Met een objectief van 40 x dien je
duidelĳk één van de kleinere vierkantjes van 0,2 mm x 0,2 mm in beeld te krĳgen.

Je telt nu in elk van de 25 vierkantjes
• de gistcellen die volledig in de het vierkantje liggen
• + de cellen op de boven- en rechter zĳkant van het vierkantje
(In de bovenstaande afbeelding zĳn dat de lichtgekleurde cellen bĳ de objectiefver-
groting van 40 x).

Stel dat we in het totaal 533 gistcellen tellen in het grote centrale vierkant.
Deze zitten in een volume vloeistof van

1 mm x 1 mm x 0,1 mm = 0,1 mm3 = 10-4 mL.

→ De concentratie aan gistcellen per mL = 533.104. mL-1
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• Telkamer voor het tellen van (zoö)plankton

Deze telkamers hebben een grotere diepte
dan de hemocytometers.

Het hiernaast afgebeelde model heeft een
cilindervormige telkamer met een diepte
van 2,6 mm en met een globaal volume van
1 mL onder het dekglas. Op de bodem is
een rooster geëtst dat het tellen moet ver-
eenvoudigen.

De geringe afmetingen (33 mm x 33 mm) maken het mogelĳk dit model te gebruiken
onder gewone microscopen en onder stereomicroscopen.

Buiten de types die we hebben beschreven, bestaan er nog diverse andere types
telkamers. Ook de gebruikte rasters kunnen verschillen, maar de manier van tellen
blijft nagenoeg dezelfde.

VI.3.10. Natuurgetrouwe en schematische tekeningen

In de biologie wordt naast foto’s ook veel gebruik gemaakt van tekeningen en schema’s
om iets weer te geven. Bij het maken van een tekening / schema volg je best deze vuist-
regels:

1. Gebruik een potlood om te tekenen.

2. Maak je tekeningen voldoende groot.

3. Gebruik vloeiende lĳnen.

4. Voor gedetailleerde tekeningen is het handig een schematische, algemene tekening
te combineren met een natuurgetrouw fragment..

5. Elke tekening is voorzien van een hoofding die aangeeft wat je hebt getekend (pre-
ciseren of het gaat om een volledig organisme, dan wel een onderdeel; is het een
overlangse doorsnede of een dwarse …)

6. Op de tekening geef je ook een aanduiding van de reële afmetingen van het gete-
kende.

7. Benoem elk relevant onderdeel; de onderdelen worden aangegeven met lĳnen (deze
trek je bĳ voorkeur met behulp van een lat en je vermĳdt dat de lĳnen mekaar snĳden).

8. Zorg ervoor dat alle tekst goed leesbaar is!



Begrippen en technieken bruikbaar in het labo biologie114

Voorbeeld:

Je hebt onder de microscoop een coupe liggen
van een dwarse doorsnede van een jonge stengel
van een zonnebloem (zie foto hiernaast).

Er wordt je gevraagd een illustratie te maken,
waaruit dadelijk de diverse onderdelen kunnen
afgeleid worden. Het resultaat zou er zo kunnen
uitzien:
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VI.4 ELEKTRONENMICROSCOPEN

Hoewel je deze microscopen niet zal tegenkomen in gewone schoollaboratoria is het toch
wenselĳk een idee te hebben van hun werking. In handboeken staan immers enorm veel
foto’s genomen met een elektronenmicroscoop.

VI.4.1. Waarom een elektronenmicroscoop?

Bij de lichtmicroscopen hebben we gezien dat de grens van de haalbare resolutie bepaald
wordt door de golflengte van het licht. Wil men meer details waarnemen en tevens grotere
vergrotingen realiseren, dan moeten we een straling gebruiken met kortere golflengte.

Het Rayleigh-criterium geeft het verband tussen resolutie en de golflengte van
de gebruikte elektromagnetische straling. Hoe kleiner de golflengte
van de gebruikte straling, hoe kleiner d en hoe beter de resolutie

(d is de minimumafstand waarover twee punten nog los van
elkaar kunnen waargenomen worden).

Een elektronenmicroscoop gebruikt elektronenbundels i.p.v. lichtstralen. De elektronen
worden in het toestel versneld, waardoor hun energie gaat toenemen en hun golflengte
verkleint.

Zo verkrĳgt men een straling waarvan de golflengte van het elektron tot 100 000 x korter
is dan die van zichtbaar licht. Dit maakt vergrotingen mogelijk tot ca. 10 000 000 x met
een resolutie van 50 pm (picometer), zodat zelfs afzonderlijke atomen kunnen waargeno-
men worden.

VI.4.2. Transmissie- en scanning elektronenmicroscopen

Men kent verschillende types elektronenmicroscopen, die gewoonlijk varianten zijn op
de transmissie-elektronenmicroscopen (TEM) en de scanning- of rasterelektronen-
microscopen (SEM).

Bij de TEM gaan de elektronenstralen doorheen een zeer dunne coupe van het preparaat
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terwijl bij de SEM een fijne elektronenstraal lijn per lijn het driedimensioneel preparaat scant.

In beide gevallen is de elektronenbron meestal een wolfraamdraad die verhit wordt tot
meer dan 3 000 °C. De uitgezonden elektronen worden versneld door het aanleggen van
een hoge spanning tussen de wolfraamkathode en een anode. Een systeem van elektrosta-
tische platen en elektromagnetische spoelen (lenzen) zorgt vervolgens voor het verplaat-
sen en focussen van de elektronenbundels.

Bij een TEM zullen de doorgelaten elektronen instaan voor de uiteindelijke beeldvorming,
terwijl het bij de SEM om straling gaat die weerkaatst of uitgezonden wordt door het be-
straalde preparaat. De TEM produceert een ‘vlak’ beeld en de SEM een ‘ruimtelijk’ beeld.

Beeld van een

metafasechromosoom
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Het inwendige van een elektronemicroscoop is nagenoeg luchtledig; dit is noodzakelijk
om botsingen tussen de elektronen en luchtmoleculen uit te sluiten.
Doordat onze ogen geen elektronenbundels kunnen zien, dienen ze zichtbaar gemaakt
te worden. Dit gebeurt via elektronische weg, waarbij de informatie van de doorgelaten
elektronen (TEM) of de secundaire straling (SEM) wordt omgezet in beelden die kunnen
weergegeven worden op een computerscherm.

• Maken van een preparaat voor een TEM

1. monster wordt gefixeerd.

2. en 3. monster wordt afgespoeld en vervolgens
gedehydrateerd in toenemende concentraties van
ethanol of aceton.

4 .en 5. het monster wordt ingebed in een polymeer-
oplossing en overgebracht in een speciaal recipiënt.

6. het geheel wordt in een oven gebakken tot het po-
lymeer volledig is gehard.

7. polymeer met ingebed monster wordt uit de vorm ge-
haald.

8. het geheel wordt geklemd in een ultramicrotoom.

9. met een glazen of diamanten mes worden extreem
dunne coupes gesneden.

10. de coupes worden mooi geschikt op een koperen
rooster en zijn klaar voor eventuele kleuring met zware
metalen.en voor observatie.
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• Maken van een preparaat voor een SEM

Net als bij de TEM wordt het preparaat eerst chemisch gefixeerd en gespoeld, waarna het
watervrij wordt gemaakt.

Opdat er een gepaste wisselwerking zou zijn tussen de invallende elektronenbundel en
het preparaat wordt dit bestoven met een zeer dun metaallaagje. Het gebruikte metaal is
vaak goud, palladium of platina (of een legering van deze metalen). In bepaalde varianten
van de SEM (atmosferische SEM) is het zelfs mogelijk te werken zonder metaallaagje en
kunnen de objecten in een natuurlijke omgeving geobserveerd worden.

Het zo geprepareerde specimen wordt vervolgens gemonteerd in de SEM en is klaar voor
observatie.

SEM-preparaat van een mier, bedekt met een goudlaagje
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VII HET VERWERKEN VAN GEGEVENS

VII.1 EEN BEETJE STATISTIEK

Biologische practica steunen op observatie en op het uitvoeren van een reeks metingen.
De gegevens die hieruit voortvloeien worden gekenmerkt door een zekere variabiliteit.
Voor een wetenschapper is het uiteraard belangrĳk te weten welke van de uitgevoerde
metingen zinvol zĳn en in hoeverre de bekomen resultaten aanvaardbaar zĳn.
Het is hier dat de statistiek ons een handje kan toesteken.

VII.1.1. Enkele basisbegrippen

• Gemiddelde

We laten 16 leerlingen de concentratie aan Na+-ionen bepalen in zeewater en noteren hun
resultaten in een tabel:

Leerling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

[Na+] in mol/kg 0,52 0,45 0,44 0,48 0,47 0,50 0,49 046 0,47 0,43 0,42 0,47 0,49 0,51 0,43 0,46

De gemiddelde waarde ( x ) van de metingen wordt bekomen door de som te maken van̅
alle metingen en deze te delen door het aantal metingen:

0,52 + 0,45 + 0,44 + 0,48 + 0,47 + 0,50 + 0,49 + 0,46 + 0,47 + 0,43 +0,42 +0,47 + 0,49 + 0,51 + 0,43 + 0,46
x = ———————————————————————————————̅

16

x = 0,47 mol/kg̅

• Mediaan

Rangschik de metingen in stĳgende volgorde en neem de middelste waarde van de reeks
Bestaat de reeks uit een even aantal waarden, zoals hier het geval is, dan vervang je de
twee middelste waarden door hun gemiddelde.

Doen we dit met de metingen uit de berekening van het gemiddelde (waarden in mol/kg):

0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,48 0,49 0,49 0,50 0,51 0,52
↓

mediaan = 0,47 (gemiddelde van 0,47 en 0,47)

Gemiddelde of mediaan?

In ons voorbeeld bekomen we voor beiden dezelfde waarde en meestal zal een gewone
berekening van het gemiddelde volstaan. Dit neemt niet weg dat een berekening van de
mediaan altijd nuttig is om z.g. ‘buitenbeentjes’ uit te sluiten.
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Stel dat de concentratiebepaling wordt uitgevoerd door 5 leerlingen, die de volgende con-
centraties berekenen:

Leerling 1 2 3 4 5
[Na+] in mol/kg 0,58 0,45 0,47 0,46 0,49

Het gemiddelde van deze berekeningen = 0,49 mol/kg
De mediaan = 0,47 mol/kg

In dit geval is de mediaan een betere weergave van de werkelijke waarde (0,47 mol/kg);
het is dus goed van steeds beide waarden te berekenen en wanneer ze van elkaar afwijken
te controleren of de oorzaak niet dient gezocht te worden in een meting die teveel afwijkt
van de rest.

• Frequentie

De frequentie van een waarde is het aantal maal dat die waarde voorkomt in een reeks.

• Frequentietabel

Is een tabel die voor elke waarde uit een reeks de frequentie weergeeft. Meestal is de tabel
verticaal georiënteerd, met de waarden links en hun frequentie rechts.

Nemen we een reeks metingen, die volgende waarden oplevert:

3, 8, 5, 8, 7, 9, 3, 6, 6, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 7, 7, 4, 7, 9, 5, 6, 5

Dan levert die volgende frequentietabel op:

waarde frequentie
2 1
3 3
4 4
5 4
6 3
7 4
8 2
9 2

• Klassen

Wanneer we te doen hebben met een groot aantal verschillende waarden wordt een klas-
sieke frequentietabel veel te lang. Een oplossing voor dit probleem bestaat uit het groepe-
ren van waarden in klassen.
Heb je bv. een ganse reeks waarden die schommelen van 1 tot 100, dan kan je ze groepe-
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ren in groepjes van 10, waarbij voor elke groep (= klasse) de som van de frequenties van
de waarden binnen de groep wordt weergegeven.

Bv.
waarde frequentie
1 - 10 12
11 - 20 18
21 - 30 33
31 - 40 65
41 - 50 98
51 - 60 92
61 - 70 70
71 - 80 41
81 - 90 23
91 - 100 13

• Modus = de meting met de grootste frequentie.

• Populatie en steekproef

Populatie = de verzameling van alle elementen waarop een bepaalde meting kan worden
uitgevoerd; bv. de verzameling van alle bladeren van een beuk, waarvan men de breedte
wil bepalen.

Steekproef = de meting wordt slechts uitgevoerd op een willekeurig deel van de populatie;
bv. de breedte van de bladeren op twee grote takken wordt gemeten. Het voordeel van een
steekproef is evident: minder arbeidsintensief en sneller. Vaak geven steekproeven een
goed beeld van een bepaalde variabele binnen een populatie.

• Normaal- of Gaussverdeling

Onderstellen we, dat we de max. breedte van alle bladeren van een beuk bepalen en dan
de frequentieverdeling grafisch uitzetten, dan bekomen een mooie klokvormige curve.

We hebben te doen met een normaal-
verdeling wanneer
• de gemiddelde waarde, de mediaan

en de modus aan mekaar gelijk zijn,
• de curve symmetrisch t.o.v. het ge-

middelde,
• de oppervlakte onder de curve = 1,
• de twee uiteinden van de curve

meer en meer de x-as naderen
(maar nooit raken) voor waarden
verder van het gemiddelde.
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• Standaarddeviatie (standaardafwĳking)

Heeft men een set metingen volgens een normaalverdeling, dan bestaat er gewoonlijk
een verschil tussen elke gemeten waarde en het gemiddelde. Dit verschil noemen we een
deviatie (of afwijking).Liggen demeeste metingen dicht tegen elkaar, dan zal hun waarde
dicht tegen het gemiddelde aanleunen en de deviaties zullen klein zijn; liggen de metin-
gen verder uit elkaar (een grotere spreiding), dan zullen de deviaties groter zijn.

De waarde van de standaarddeviatie (σ) van een populatie wordt gegeven door de vier-
kantswortel uit het gemiddelde van de kwadraten van de deviaties:

x = gemeten waarde
x = gemiddelde̅
n = totaal aantal metingen

Daar we in de praktijk zelden een volledige populatie opmeten, maar eerder gebruik ma-
ken van steekproeven gebruikt men vaker de volgende (aangepaste) formule:

s= standaarddeviatie steekproef
x = gemeten waarde
x = gemiddelde̅
n = totaal aantal metingen

Welke informatie geeft de standaarddeviatie ons?

Volgens de statistici ligt
• ca. 68 % van de ‘normale’ waarden binnen een bereik = gemiddelde ± 1 SD
• ca. 95 % van de ‘normale’ waarden binnen een bereik = gemiddelde ± 2 SD
• ca. 99 % van de ‘normale’ waarden binnen een bereik = gemiddelde ± 3 SD
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De waarde van de standaarddeviatie geeft ons ogenblikkelijk een idee van de spreiding
van de metingen. Hoe kleiner de standaarddeviatie, hoe dichter de metingen bij elkaar
liggen.

• Betrouwbaarheidslimieten

Keren we nog even terug naar het voorbeeld van onze beuk. Indien we de maximum
breedte van alle bladeren van de beuk correct opmeten tot op 1 mm, dan kunnen we
probleemloos exact de gemiddelde breedte van de bladeren op die bepaalde boom bere-
kenen. Doen we dit voor een andere beuk, dan zal de gemiddelde maximale bladbreedte
waarschijnlijk iets verschillen, zodat we het eerste berekende gemiddelde (exact voor de
eerste boom) niet als universeel exact gemiddelde mogen gebruiken.

Beperken we nu onze metingen tot een staalname op de eerste boom, waarbij we de me-
tingen doen op 25 bladeren. We berekenen een gemiddelde maximale bladbreedte van 65
mm met een standaarddeviatie van 0,86. We vragen ons nu af binnen welke grenzen ons
berekend gemiddelde afwijkt van het gemiddelde voor alle bladeren van de boom.

Om dit te bepalen hebben de statistici de 95 % betrouwbaarheidslimieten ingevoerd.
Deze geven ons de grenzen waarbinnen het reële gemiddelde van de populatie met 95 %
kans kan gesitueerd worden.

De volgende formule geeft weer hoe we die 95 % betrouwbaarheidslimieten berekenen:

95 % betrouwbaarheidslimieten = x ± t.s.n-½̅ x̅ = gemiddelde van het staal
t = factor die een verband legt tussen

waarschĳnlĳkheid en staalgrootte
s = standaarddeviatie staal
n = aantal metingen

In de formule is s.n-½ de standaardfout op het gemiddelde

Waarden van t

Voor grotere stalen (meer dan 30 metingen) nemen we t = 1,96. Voor een kleiner aantal metingen (10 tot
en met 30 stalen) wordt de waarde van t aangepast om rekening te houden met de grotere onzekerheid:

n 10 11 12 13 14 15 20 25 30
t 2,26 2,23 2,2 2,18 2,16 2,15 2,09 2,06 2,04

We passen nu deze gegevens toe op onze staalname en berekenen de 95 % betrouwbaar-
heidslimieten:

95 % BL = 65 mm ± 2,06 x 0,86 mm x 25-½ = 65 mm ± 3,5 mm

=> We kunnen met 95 % zekerheid zeggen, dat het reële gemiddelde van de maximale
bladbreedte van alle bladeren van de boom zich situeert tussen 61,5 mm en 68,5 mm.
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Wat doen we met niet-normale1 gegevens?

Hoewel vele gegevens in de biologie een normale verdeling kennen, zijn er natuurlijk
ook een aantal zaken waarvan de frequentieverdeling geen aanleiding zal geven tot een
Gaussverdeling. Denken we bv. aan de leeftijd waarop vrouwen of mannen sterven aan
longkanker of aan de BMI verdeling volgens leeftijd.

Zo kennen we naast de normaalverdeling ook niet-normale verdelingen zoals:

In deze gevallen gebruik je in je samenvatting best de mediaan plus het bereik (verschil
tussen grootste en kleinste gemeten waarde)en niet het gemiddelde +de standaarddeviatie.
Onderstaand schema is een hulp bij het bepalen van de beste manier om je gegevens
samen te vatten:

1 ‘Normaal’ betekent hier een element dat deel uitmaakt van een normaalverdeling; ‘Niet-normaal’
heeft hier dus zeker niet de betekenis van ‘abnormaal’!
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VII.1.2. Statistische toetsen

Als wetenschappers weten we, dat wanneer we een reeks metingen uitvoeren, een be-
paald aantal resultaten toevallig in de reeks kunnen voorkomen, die niet representatief
zijn voor de hele populatie.

• Hoe significant is een bepaalde meting?

De kans (p) dat het resultaat van een meting te wijten is aan het toeval varieert van 0
(het resultaat van de meting is niet aan het toeval te wijten) t.e.m. 1 (het resultaat van de
meting is zuiver aan het toeval te wijten).

In de biologie wordt een resultaat vaak betekenisvol (significant) geacht, wanneer p < 0,05.
Waarden waarbij p < 0,01 zijn dan zeer significant.

• Er bestaan verschillende soorten statistische toetsen

Bij het uitvoeren van een experiment is de kans (!) groot, dat je één van de volgende
zaken wil doen:

• Nagaan of er een verband bestaat tussen twee reeksen gegevens. Dit is iets wat zich
vaak voordoet tijdens een ecologisch practicum. Bijvoorbeeld: is er betekenisvol ver-
band tussen de vochtigheid van de bodem en het aantal dopheideplanten dat op die
plaats groeit?

• Nagaan of er een verschil bestaat tussen twee reeksen gegevens: bv. is er een verschil
in ademhalingsfrequentie bij een man in rust bij een omgevingstemperatuur van 10
°C en bij een omgevingstemperatuur van 30 °C?

• Nagaan of er een significant verschil bestaat tussen de gegevens die je verzameld
hebt en de gegevens die je voorspeld hebt.

Elk van deze omstandigheden vereist een andere statistische benadering (toets). De keu-
ze aan toetsen is uitgebreid en sommige toetsen zijn zeer ingewikkeld. Wij beperken ons
hier tot de toetsen die bruikbaar zijn in het secundair onderwijs.

Doordat de keuze van de statistische toets nauw samenhangt met het experiment en type
van metingen dat je wil uitvoeren, is het belangrijk dat je hiermee rekening houdt wan-
neer je een experiment ontwikkelt.

De tabel op de volgende bladzijde is een hulpmiddel bij de keuze van een geschikte sta-
tistische toets voor een bepaald experiment.
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• Kies de geschikte statistische toets

1 Wil je kĳken naar de verschillen tussen de metingen van twee (of
meer) locaties, populaties of werkwijzen?

Ja → 2

Neen → 12

2 Ben je zinnens al je metingenminstens zesmaal uit te voeren (op elke
lokatie, populatie …)

Ja → 4

Neen → 3

3 Opgelet: je moet je metingen minstens zesmaal herhalen, zoniet heb
je te weinig resultaten en is de kans zeer gering dat je verschillen zal
kunnen aantonen. Keer terug naar 2 en opteer voor ‘Ja’.

4 Ga je alles eenvoudig houden en je beperken tot twee lokaties, popu-
laties, …?

Ja → 6

Neen → 5

5 Opgelet: We raden je af om meer dan twee locaties e.d. te bemonste-
ren, want het verwerken en interpreteren van de gegevens is een com-
plexe wiskundige taak en is voer voor gevorderde statistici. Je keert
dus best terug naar 4 en opteert voor ‘Ja’!

6 Ben je zinnens 6 tot 15 metingen uit te voeren op elke locatie, populatie
…?

Ja → 10

Neen → 7

7 Heb je echt voldoende tĳd om meer dan 15 metingen uit te voeren? Ja → 8

Neen → 6

8 Doe zoveel mogelĳk aan willekeurige bemonstering. Kĳk of de gege-
vens volgens een normaalverdeling gespreid zĳn. Is dit het geval?

Ja → 9

Neen → 10

9 Gebruik het gemiddelde als samenvatting en test de significantie van
elke afwijking m.b.v. de t-test of m.b.v. de standaardfout en de 95 %
betrouwbaarheidslimieten

10 Je gegevens kunnen samengevat worden m.b.v. de mediaan.
Gebruik de Mann-Whitney U toets om te zien of mogelĳke afwijkin-
gen significant zĳn.

11 Ben je op zoek naar een vorm van correlatie (samenhang tussen twee
variabelen)? Bv. tussen het aantal planten en de bodemvochtigheid in
een reeks willekeurige kwadranten.

Ja → 13

Neen → 12

12 Indien je je gegevens wil vergelĳken met waarden die voorspeld wor-
den in een biologische theorie ben je aangewezen op de Chi-kwa-
draattoets (wordt veel gebruikt in de genetica)

13 Wil je gewoon twee variabelen correleren? Ja → 14

Neen → 15

14 Gebruik de Spearman rangcorrelatietoets. Hiervoor heb je minstens
12 tot 15 paar metingen nodig. Doe je minder metingen, dan heb je
minder kans een correlatie te vinden.

15 Indien je waarden van een niet gecontroleerde variabele wil voorspel-
len aan de hand van waarden van een gecontroleerde variabele dien
je een regressieanalyse uit te voeren.
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Ter verduidelijking zullen we voor elke statistische toets een uitgewerkt voorbeeld geven,
maar eerst moeten we nog één begrip definiëren:

• De nulhypothese (H0)

Alle statistische testen die we in de biologie op het niveau van het S.O. uitvoeren draaien
rond de nulhypothese.

Wat deze juist inhoudt kunnen we best illustreren met een voorbeeld: je wil weten of het
enzym maltase bij 30 °C evenveel maltosemoleculen afbreekt als bij 40 °C. Om dit te we-
ten dien je te vertrekken van een duidelijke hypothese die je makkelijk kan testen. In ons
geval is dit de hypothese dat er geen verschil is tussen het aantal moleculen maltose dat
wordt omgezet bij 30 °C (bv. M30) en het aantal dat wordt omgezet bij 40 °C (M40).

→ H0 : M30 = M40

De nulhypothese stelt dus dat de twee variabelen onafhankelijk zijn van elkaar en dat er
GEEN verband bestaat tussen beide. In de praktijk komt het er dus op neer dat de nul-
hypothese het tegendeel is van hetgeen je juist met je experiment hoopt aan te tonen.

Via de geschikte statistische toets zal je nu moeten beslissen of je de nulhypothese dient
te aanvaarden, dan wel of je ze mag verwerpen.

MANN-WHITNEY U - toets

Deze toets wordt gebruikt wanneer
• de gevens niet verdeeld zĳn volgens een Gausscurve (geen normaalverdeling)
• indien je wil nagaan of er een significant verschil bestaat tussen twee medianen

De toets meet de mate van overlapping tussen twee reeksen gegevens.

Voorbeeld

Je vermoedt dat de konĳnenpopulatie op een wegberm langs de autosnelweg groter is in
juli dan in juni. Hiertoe voer je in elke maand 10 metingen uit, waarbĳ je het aantal konij-
nen op hetzelfde ogenblik van de dag over hetzelfde traject telt.

meting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
aantal konĳnen in juni 32 23 18 26 33 41 37 32 28 29
aantal konĳnen in juli 33 29 38 46 41 36 28 19 32 40

Nulhypothese

Het aantal konĳnen langs de wegberm in juli verschilt niet met het aantal konĳnen in de
maand juni. Om te weten of er een betekenisvol verschil bestaat tussen beide reeksen
metingen voer je volgende stappen uit:
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1. Bereken de mediaan voor elke reeks gegevens

aantal konĳnen in juni (A) 18 23 26 28 29 32 32 33 37 41
aantal konĳnen in juli (B) 19 28 29 32 33 36 38 40 41 46

↑
mediaan

Mediaan aantal konĳnen in juni : 30,5
Mediaan aantal konĳnen in juli: 34,5

De medianen vallen niet samen en het heeft dus zin om verder te gaan.

2. Opstellen rangorde

• Combineer de metingen van beide reeksen en rangschik alle gegevens volgens
grootte (van klein naar groot). Geef elke waarde een rangnummer. Gelĳke waarden
krĳgen een gemiddeld rangnummer. Als je juist werkt moet het laatste toegekende
rangnummer = som van de aantallen metingen.

Rangnr. 1 3 4 5,5 7,5 10 10 12,5 15 18,5

A 18 23 26 28 29 32 32 33 37 41

B 19 28 29 32 33 36 38 40 41 46

Rangnr. 2 5,5 7,5 10 12,5 14 16 17 18,5 20

• Maak nu per reeks de som van alle rangnummers:

Σ RA = 1 + 3 + 4 + 5,5 + 7,5 + 10 + 10 + 12,5 + 15 + 18,5 = 87

Σ RB = 2 + 5,5 + 7,5 + 10 + 12,5 + 14 + 16 + 17 +18,5 + 20 = 123

3. Berekening van de U-waarde per dataset

De U-waarde is een maat voor de overlapping van de gegevens. Hoe groter de U-waar-
de hoe meer overlapping en hoe minder we zeker zĳn dat er een betrouwbaar verschil
is tussen de twee datasets.

Voor de bepaling van de UA- en UB -waarde heb je naast Σ RA en Σ RB nog volgende
gegevens nodig: - het aantal metingen in juni = nA= 10

- het aantal metingen in juli = nB = 10

Berekenen we nu de respectievelĳke U-waarden:

UA = (nA x nB) + 0,5 nB (nB + 1) - Σ RB = 32

UB = (nA x nB) + 0,5 nA (nA + 1) - Σ RA = 68

Van de twee bekomen U-waarden dien je nu de kleinste te nemen (32) en deze te ver-
gelĳken met de kritieke waarden voor U. Beneden deze kritieke waarde kunnen wĳ voor
meer dan 95 % zeker zĳn dat er significant verschil bestaat tussen de twee medianen
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en er een aanvaardbare reden is om de nulhypothese te verwerpen.

aantal metingen
per reeks

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

kritieke waarde
voor U

2 5 8 13 17 23 30 37 45 55 64 75

Voor 10 metingen is de kritieke waarde van U = 23; deze is kleiner dan onze berekende
waarde (32), waaruit we afleiden dat de medianen onvoldoende ver uit elkaar liggen om
de nulhypothese te verwerpen. We moeten dus besluiten dat er onvoldoende aanwijzin-
gen zĳn om te beweren dat er een significant verschil bestaat tussen de konĳnenpopu-
laties in juni en die in juli..

DE CHI-KWADRAAT ( χ2 ) goodness-of-fit toets

Deze toets wordt gebruikt wanneer het experiment draait rond het bepalen van het aantal indivi-
duen in zekere categoriën en je de resultaten wil toetsen aan de verwachte uitkomst.

Voorbeeld

Clearfield rĳst is een rĳstvariëteit die resistent is tegen het herbicide imazethapyr. Rode
rĳst lĳkt op industriële rĳst maar is van minderwaardige kwaliteit en wordt als onkruid
beschouwd in rĳstvelden.

Tĳdens een studie werd Clearfield rĳst (AA) gekruist met rode rĳst (A’A’), waarna de hy-
bride nakomelingen (AA’) uit F1 onderling werden gekruist.

In F2 bekwam men

• 772 planten die resistent waren tegen imazethapyr
• 1 611 planten die een gematigde vorm van resistentie vertoonden en
• 737 planten die gevoelig waren voor het herbicide.

Indien de resistentie gecontroleerd wordt door één gen met twee codominante allelen
(A en A’), zou men in F2 een verhouding 1:2:1 verwachten: 25 % AA,

50 % AA’ en
25 % A’A’

In hoeverre voldoen de bekomen resultaten aan deze verwachte verhouding?

Nulhypothese

De bekomen aantallen voldoen aan de verhouding 1:2:1

De chi-kwadraat ( χ2 ) goodness-of-fit toets zal uitmaken of we de nulhypothese met
voldoende zekerheid mogen aanvaarden.
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De toets steunt op volgende formule:

(W - V)2χ2 = Σ ————
V

Hierin is W = waargenomen resultaat
V = verwacht resultaat

We moeten dus nog de verwachte resultaten voor deze kruising berekenen:

1. Berekening van de verwachte resultaten:

In het totaal werden 772 + 1611 + 737 = 3 120 planten bekomen

→ 25 % = 780

De verwachte resultaten in de verhouding 1:2:1 zĳn dus 780 : 1560 : 780

2. Berekening van χ2

(W - V)2 (772 - 780)2 (1 611 - 1 560)2 (737 - 780)2
χ2 = Σ ———— = ————— + ——————— + —————

V 780 1 560 780

→ χ2 = 4,12

3. Bepaal m.b.v. een tabel de kritieke waarde van χ2 (voor p = 0,05)

Het aantal vrĳheidsgraden = aantal klassen nakomelingen min 1 = 2

Aantal
vrĳheidsgraden

Kritieke
waarde χ2

Aantal
vrĳheidsgraden

Kritieke
waarde χ2

1 3,84 6 12,59

2 5,99 7 14,07

3 7,82 8 15,51

4 9,49 9 16,92

5 10,07 10 18,31

Daar onze berekende waarde voor χ2 (4,12) kleiner is dan de kritieke waarde (5,99), mo-
gen we besluiten dat er geen significant verschil is met de verhouding 1:2:1 en dat
de resistentie tegen het herbicide wel degelĳk een monogenetisch kenmerk is.
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DE t-TOETS1

Deze toets wordt gebruikt wanneer het experiment draait rond het bepalen van het aantal indivi-
duen in zekere categorieën en je de resultaten wil toetsen aan de verwachte uitkomst.

Voorbeeld

Men beschikt over twee soorten meststoffen en men wil nagaan of ze een verschillende
invloed hebben op de lengtegroei van kiemplantjes. Hiervoor prepareert men in twee
schalen twee identieke zaaibedden. Aan de eerste opstelling (Z1) wordt meststof 1 toe-
gevoegd en aan de tweede (Z2) meststof 2. In beide zaaibedden plant men 60 bonen
en men laat deze kiemen. Wanneer de plantjes ca. 30 mm hoog zĳn wordt op hetzelfde
ogenblik in elk zaaibed de hoogte (H) van 30 willekeurige plantjes gemeten.

Metingen:

Z1 plant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H (mm) 35 36 32 38 29 46 34 36 34 41 32 26 20 33 42

plant 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

H (mm) 37 39 37 31 24 30 37 40 38 37 32 37 37 38 33

Z2 plant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

H (mm) 45 39 41 43 41 42 44 26 40 39 53 36 37 39 39

plant 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

H (mm) 36 34 35 39 46 39 36 40 39 41 39 42 36 44 37

Nulhypothese

Er is geen verschil in invloed op de lengtegroei van de kiemplantjes tussen meststof 1
en meststof 2.

We zullen nu nagaan of de nulhypothese dient aanvaard te worden dan wel verworpen.

1. Controleer of de gegevens gespreid zĳn volgens een normaalverdeling

Dit is in dit geval makkelĳk te controleren. De metingen zĳn in beide gevallen verdeeld
volgens een Gaussverdeling.

2. Bereken het gemiddelde van elke reeks metingen

Indien de gemiddelden gelĳk zĳn is het niet mogelĳk aan te tonen dat er een wezenlĳk
verschil bestaat tussen de twe reeksen metingen en heeft het geen zin verder te gaan.

Gemiddelde reeks 1: x = 34,7 mm̅ 1 Gemiddelde reeks 2: x̅ 2 = 39,6 mm

1 Ook ‘Student’s t-toets’ genoemd naar William S. Gosset, een scheikundige verbonden aan de Guiness
brouwerĳ in Dublin, die in 1908 onder het pseudoniem ‘Student’ deze test opstelde met de bedoeling de
kwaliteit van de stout op te volgen.
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De gemiddelden van beide reeksen zĳn duidelĳk verschillend van elkaar. We mogen dus
verder gaan met de t-toets.

3. Bereken de standaarddeviatie voor beide reeksen

Voor de bepaling van t hebben we - naast de gemiddelden van beide steekproeven - per
steekproef ook nog de standaarddeviatie nodig:

s = standaarddeviatie steekproef
x = gemeten waarde
x = gemiddelde̅
n = totaal aantal metingen

Standaarddeviatie reeks 1: s1 = 5,2

Standaarddeviatie reeks 2: s2 = 4,4

4. Bereken t

t wordt berekend met de formule:

In ons geval geeft dit: t = 3,95

We vergelĳken nu deze waarde met de kritieke waarde (k.w.) die overeenstemt met het
aantal vrĳheidsgraden (vg) voor dit experiment 1:

vg
k.w.

(p = 0,05)
vg.

k.w.
(p = 0,05)

18 2,10 26 2,06
19 2,09 27 2,05
20 2,09 28 2,05
21 2,08 29 2,04
22 2,07 30 2,04
23 2,07 40 2,02
24 2,06 60 2,00
25 2,06 ∞ 1,96

t is een maat voor de overlapping tussen de twee reeksen metingen. Hoe groter de
waarde van t hoe minder de gegevens mekaar overlappen.

1 Het aantal vrijheidsgraden = het totaal aantal metingen min het aantal reeksen metingen = 60 - 2 = 58
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Voor onze reeks metingen is t (3,95) groter dan de kritieke waarde (2,00)

→ we mogen de nulhypothese verwerpen en besluiten dat de kans zeer groot is dat
de meststof 2 de lengtegroei van de kiemplantjes meer stimuleert dan meststof 1.

SPEARMAN’S RANGCORRELATIETOETS

Met deze toets kan je bepalen of er een significant verband bestaat tussen twee variabelen. De
toets meet de sterkte van de lineaire verwantschap tussen twee variabelen, maar geeft geen be-
schrijving van deze verwantschap.

Enkele voorbeelden waar er al dan niet sprake is van een correlatie:

Je wil weten of er in een bepaald veengebied een verband bestaat tussen het voorkomen
van struikheide (Calluna vulgaris) en van de blauwe bosbes (Vaccinium myrtillus).

Hiertoe bepaal je in 12 gelĳke kwadranten het percentage bedekking door de blauwe
bosbes (% BB) en door de struikheide (% SH):

Kwadrant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% BB 5 40 50 5 10 25 0 4 0 0 10 2

% SH 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 6 0,5

Uitgewerkt voorbeeld (Bron: https://www.moorsforthefuture.org.uk)
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Nulhypothese

Er is geen verband tussen de bedekkingsgraad van de blauwe bosbes en die van de
struikheide.

M.b.v. de Spearman’s rangcorrelatietoets zullen we bepalen of er mogelĳks een verwant-
schap bestaat tussen het voorkomen van beide planten.

1. Geef per dataset een rangnummer aan elke meting

Je geeft het rangnummer 1 aan de kleinste waarde, het rangnummer 2 aan de op één
na kleinste waarde enz. Hebben meerdere metingen dezelfde waarde dan ken je elke
meting een gemiddeld rangnummer toe.

Zo zĳn er drie kwadranten waar de bedekkingsgraad door de blauwe bosbes = 0. Het
gemiddelde van de eerste drie rangnummers (2) wordt aan deze metingen toegekend.

De eerste drie rangnummers zĳn 1,2 en 3 → gemiddelde = 2; dit rangnummer wordt
gegeven aan de metingen met de waarde ‘nul’ in de kolom van de blauwe bosbes.

De op één na kleinste bedekkingsgraad bĳ de blauwe bosbes is 2. Deze waarde krĳgt
het eerstvolgende beschikbare rangnummer, nl. 4 …

Men gaat op dezelfde manier te werk voor de metingen bĳ de struikheide.

Kwadrant % BB Rang var. 1 % SH Rang var. 2

1 5 6,5 0 4

2 40 11 0 4

3 50 12 5 11

4 5 6,5 0 4

5 10 8,5 0 4

6 25 10 0 4

7 0 2 1 9,5

8 4 5 0 4

9 0 2 0 4

10 0 2 1 9,5

11 10 8,5 6 12

12 2 4 0,5 8

Toekennen van een rangnummer aan de variabelen van beide datasets.

2. Bepaal voor elk kwadrant

• het verschil (d) tussen rangnummers uit de bovenstaande tabel en
• kwadrateer de bekomen waarden (zo elimineer je de mintekens)
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Rang var. 1 Rang var. 2 Verschil (d) d2

6,5 4 2,5 6,25

11 4 7 49

12 11 1 1

6,5 4 2,5 6,25

8,5 4 4,5 20,25

10 4 6 36

2 9,5 - 7,5 56,25

5 4 1 1

2 4 - 2 4

2 9,5 - 7,5 56,25

8,5 12 - 3,5 12,25

4 8 - 4 16

∑ d2 = 264,5

Bepaling van ∑d2

(nodig voor de berekening van Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt)

3. Bereken de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt

Je doet dit m.b.v. volgende formule (n= aantal metingen)

6 ∑d2 6 x 264,5
RS = 1 - ——— = 1 - ————— = 1 - 0,925 = 0,075

n3 - n 1 728 - 12

4. Interpreteer de betekenis van de RS

Wanneer R = 0 bestaat er geen correlatie; hoe dichter RS de waarden - 1 of + 1 nadert,
hoe groter de correlatie. Een waarde van - 1 stemt overeen met een perfecte negatieve
lineaire correlatie, terwijl + 1 staat voor een perfecte positieve lineaire correlatie.

Voor waarden tussen - 1 en + 1 dienen we de mate van significantie te bepalen. Hier-
voor hebben we de vrĳheidsgraden nodig.

Het aantal vrĳheidsgraden = aantal koppels in het staal min 2 = 12 - 2 = 10.
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Verband tussen het aantal vrĳheidsgraden en de significantie

Voor significantie bĳ p = 0,05 zĳn we 95 % zeker dat de resultaten het gevolg zijn van een cor-
relatie en niet te wijten aan toeval. Voor p = 0,01 is dit 99 %.

Aantal
vrĳheidsgraden

Bovengrens significantie Rs
p = 0,05 p = 0,01

4 1,000 -
5 0,900 1,000
6 0,829 0,943
7 0,714 0,893
8 0,643 0,833
9 0,600 0,783
10 0,564 0,745
11 0,536 0,709
12 0,503 0,678
13 0,484 0,648
14 0,464 0,626
15 0,446 0,604
16 0,429 0,582
17 0,414 0,566
18 0,401 0,550
19 0,391 0,535
20 0,380 0,522

Bovengrens significantie RS voor verschillende vrĳheidsgraden

→ Rs moet ≥ 0,564 willen we te doen hebben met een statistisch relevante correla
tie (0,564 = bovengrens significantie Rs voor 10 vrĳheidsgraden bĳ p = 0,05)

Onze berekende waarde (0,075) ligt hier ver beneden, zodat de kans dat onze waarne-
mingen alleen aan het toeval te wĳten zĳn groter is dan 5 %.

We moeten dus de nulhypothese aanvaarden en concluderen dat er geen correlatie
bestaat tussen de bedekkingsgraad van de blauwbes en die van de struikheide.
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REGRESSIE-ANALYSE

Een regressie-analyse is een statistische methode, die gebruikt wordt om voorspellingen
te doen over een afhankelĳk veranderlĳke (y), wanneer men wĳzigingen toebrengt aan
een onafhankelĳk veranderlĳke (x).

Uitgewerkt voorbeeld

Een leerling wil een ecologische studie maken van zijn tuinvijver en daarvoor doet hĳ
maandelijks een reeks metingen en observaties, waaronder de bepaling van de zuurstof-
gasconcentratie van het vijverwater en het noteren van de watertemperatuur. Wanneer hĳ
zijn waarnemingen naast elkaar legt ontdekt hij dat de O2-concentratie lijkt te dalen met
de temperatuur:

Meting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Watertemp. / °C 12,5 11,0 9,5 3,5 5,8 7,0 9,7 8,1 9,0 10,5 10,7

O
2
-concentratie 9,8 10,4 10,9 13,4 12,6 11,6 10,7 11,4 11,2 10,8 10,7

Om dit te toetsen bepaalt hij eerst de Spearman’s rangcorrelatiecoëfficiënt (zie blz. 124)
en hij vindt Rs = 0,980. Dit is zeer significant (p < 0,001) zodat hij besluit dat er een recht-
streeks verband bestaat tussen de watertemperatuur en de O2-concentratie.

Hij maakt een puntdiagram (Eng. ‘scatter plot’), waarin hij de zuurstofgasconcentratie
uitzet tegen de watertemperatuur:

Uit het puntdiagram leidt hij af, dat er een lineair verband moet bestaan tussen beide
variabelen. Om de waarde van de zuurstofgasconcentratie te kunnen afleiden uit die van
de temperatuur, wil hij het verband weergeven door een best passende rechte. Dit is een
rechte die zó tussen de punten doorloopt, dat de verticale afwijkingen tussen de punten
en de rechte tot een minimum worden herleid.
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Voorbeeld van een ‘best passende rechte’.

De som van de verticale afwijkingen (streepjeslĳnen) tussen de punten en
de rechte is in figuur B kleiner dan in figuur A→ de rechte in B is

de ‘best passende rechte’

Keren we terug naar ons voorbeeld. Om de best passende rechte tussen de punten te kun-
nen trekken moet de leerling gebruik maken van een regressie-analyse. Hiervoor vertrekt
men van de algemene vergelijking van een rechte:

y = ax + b,

en stelt hierin a = [∑i =1
n (xi -x̅)(yi -y̅) / ∑(x -x̅)

2]

en b =y̅ - a̅x

In ons voorbeeld is

xi = de gemeten waarde van de watertemperatuur
x̅ = het gemiddelde van alle temperatuurmetingen
yi = de zuurstofgasconcentratie bij een temperatuur xi

y̅ = de gemiddelde waarde van de O2-concentraties

Daar de berekeningen nogal omslachtig zijn, maakt men gewoonlijk gebruik van een
spreadsheet.
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Spreadsheet voor de bepaling van de vergelĳking van de best passende rechte uit ons voorbeeld.
In de vakjes met een schaduw staan de formules die men voor de aangeduide cellen heeft gebruikt.

Via de berekeningen in de spreadsheet vinden we dat a = - 0,39
en b = 14,65

Zodat de vergelijking van onze best passende rechte wordt: y = -0,39 x + 14,65

Dankzij deze vergelijking is het moge-
lijk voor elke temperatuur de overeen-
stemmende O2-concentratie te bereke-
nen.

Best passende rechte die voldoet
aan de vergelĳking die werd

opgesteld m.b.v. regressie-analyse
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VII.2 TABELLEN

Tabellen zĳn structuren waar men gegevens ordent in rĳen en kolommen. Zĳ bieden ons
een manier om een reeks gegevens weer te geven in een compacte, heldere vorm.

Een nog beter algemeen beeld wordt dikwĳls bekomen door het grafisch weergeven van
de gegevens uit een tabel (zie VII.3).

Iedere tabel zou moeten voorzien zĳn van:

• een titel / legende die samenvat wat men met de tabel wil weergeven of aantonen.
• hoofdingen voor elke kolom en rĳ, waar nodig voorzien van de gebruikte eenheden.
• gegevens (getallen tot op het eerste significante cĳfer).
• voetnoten waarin uitleg wordt gegeven bĳ gebruikte afkortingen, eventuele

aanpassingen of details.
• lĳnen om relevante delen van elkaar te scheiden (opletten dat je niet teveel lĳnen gaat

gebruiken want dit kan de helderheid van de tabel schaden).

Voorbeeld
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VII.3 DIAGRAMMEN / GRAFIEKEN

Een diagram geeft een visuele impressie van de waarde en de betekenis van je resultaten.
De termen ‘diagram’en ‘grafiek’worden vaak door elkaar gebruikt. De meest omvattende
term is ‘diagram’, daar waar men met grafiek dikwĳls een lĳndiagram bedoelt.

VII.3.1 Soorten diagrammen

Naargelang hetgeen men wil weergeven kan men gebruik maken van verschillende types
diagrammen:

Dit diagramtype wordt veelvuldig gebruikt in de biologie.
Men opteert voor een lĳndiagram, wanneer de relatie tussen twee
veranderlĳken kan worden weergegeven als een continuüm.Vaak
is één van de veranderlĳken de tĳd. Vb. de reactiesnelheid van een
enzym in functie van de tĳd.

Kolom- en staafdiagrammen zĳn een grafi-
sche weergave van de data m.b.v. staven. Bĳ
een kolomdiagram zĳn de categoriën op een
horizontale as geplaatst (één kolom per cate-
gorie). Meerdere datasets kunnen weergege-
ven worden, waarbĳ men de kolommen die tot

dezelfde set behoren op eenzelfde manier inkleurt. De hoogte van de kolom is een maat
voor de grootte van de variabele. Vb. het aantal vruchten per appelboom en perenboom
in een boomgaard.

Staafdiagrammen zĳn in feite liggende kolomdiagrammen; ze worden vooral gebruikt bĳ
grotere hoeveelheden data of om plaats te winnen in een publicatie.

I.p.v. meerdere gegevens naast elkaar te zetten, kan je ze ook ge-
woon op elkaar zetten. In dit geval heb je een ‘gestapeld’ diagram.
Per gegeven kies je weer een andere kleur. Dit systeem is handig
om onderlinge verhoudingen te zien en wĳzigingen in functie van
de tĳd.

Histogrammen zĳn een soort kolomdiagrammen die de frequen-
tieverdeling van een continuë variabele weergeven. Ze bestaan uit
een aaneenschakeling van blokken, waarbĳ de basis van elk blok
overeenstemt met een vast numeriek interval en de hoogte het aan-
tal individuen voor dat interval weergeeft. Vb. frequentieverdeling
van het aantal koeien in functie van de hoeveelheid dagelĳks ge-
produceerde melk.
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Een cirkel- of taartdiagram wordt vooral gebruikt om procentuele
gegevens weer te geven. Cirkeldiagrammen zĳn ideaal om in één
oogopslag een idee te hebben van de verhouding tussen verschil-
lende variabelen binnen één groep. B.v. de verhouding van de ver-
schillende bloedgroepen binnen een populatie.

Punt- of spreidingsdiagrammen zĳn een weergave van het ver-
band tussen de afzonderlĳke waarden van twee van elkaar afhan-
kelĳke variabelen. Elk paar getallen geeft een punt in het dia-
gram. Vb. verband tussen de gemiddelde hoeveelheid pollen in de
lucht en het aantal allergiegevallen.

Minder courante diagrammen

Een bellendiagram is een uitbreiding van het puntdiagram. Bĳ
een puntdiagram geeft men het verband weer tussen twee nume-
rieke variabelen en bĳ een bellendiagram wordt daar nog een
derde variabele aan toegevoegd. De plaats van het centrum van de
bel (cirkel) wordt gegeven door de de eerste twee variabelen, ter-
wĳl de grootte van de bel bepaald wordt door de derde. Vb. het

verband tussen de gemiddelde hoeveelheid pollen in de lucht, het aantal allergiegevallen
en de consumptie van een bepaald antihistaminicum.

In dit type diagram, dat ook wel spin- of webdiagram wordt ge-
noemd, worden meerdere reeksen gegevens uitgezet langs afzon-
derlĳke assen, die straalsgewĳs vertrekken uit één gemeenschap-
pelĳk punt (de oorsprong). De gegevenspunten op de assen wor-
den met een lĳn verbonden. Vb. het aantal maal per etmaal dat
een muis eet, drinkt, slaapt, rondloopt…

Een vlakdiagram wordt vaak gebruikt om de omvang van een be-
paald fenomeen over een zekere tĳdspanne weer te geven. Vlak-
diagrammen zĳn lĳndiagrammen, waar het oppervlak onder de
lĳn is ingekleurd. Gestapelde vlakdiagrammen zĳn een eenvou-
dige manier om bepaalde trends te visualiseren. Vb. evolutie van
het aantal sterfgevallen over de laatste 20 jaar, te wĳten aan
overdadig alcoholgebruik, roken, overgewicht…

Om je wat te helpen bĳ de keuze van een geschikt diagram hebben we de diagrammen in
vier categorieën opgesplitst, waar je dan via de keuze tussen diverse opties uiteindelĳk
terechtkomt bĳ het diagram dat het best aansluit bĳ je verwachtingen.
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VII.3.2 Diagram kieswĳzer

1.Wat wil je met je diagram / grafiek visualiseren?

Een bepaalde samenstelling : ga naar1
Een vergelĳking : ga naar2
Een distributie : ga naar3
Een relatie : ga naar4
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VII.3.3 Tips voor het maken van een goed diagram of een goede grafiek

Een diagram / grafiek moet op zichzelf kunnen bestaan.
Alle nodige informatie om de boodschap over te brengen
dient erop aanwezig te zĳn zodat men niet direct hoeft
terug te grĳpen naar de begeleidende tekst.

Wat dient er op elk diagram voor te komen?

• Een titel die de inhoud samenvat.
• Correct georiënteerde assen.
• Bij elke as een label dat vermeldt welke variabele wordt uitgezet op de as + (als het

om een meting gaat) de gebruikte SI-eenheid of -eenheden (basis- of afgeleide een-
heden).

• Een geschikte genummerde schaal op elke as.
• In het geval vanmeerdere datasets op één diagram of grafiek: een verklarende sleutel

die het mogelijk maakt te weten welke dataset bedoeld wordt.
• Op een lijndiagram wordt elk punt duidelijk weergegeven met x of •, al dan niet

omgeven door Ο of Δ of een ander hol symbool. Per dataset wordt dan voor elk punt
hetzelfde symbool gebruikt. Als alternatief kan elk punt voor beide datasets met het-
zelfde symbool aangeduid worden en maakt men het onderscheid door de curve zelf
op een andere manier weer te geven (volle lijn, streepjeslijn, puntjeslijn …)

Welk papier?

Hoewel veel diagrammen en grafieken digitaal kunnen gegenereerd worden met een
spreadsheetprogramma, is het soms toch nodig een grafiek manueel te tekenen. Dit gaat
het makkelijkst op speciaal mm-papier of op gewoon geruit papier.

Potlood, gom en lat zĳn onmisbaar.

Voor het tekenen van een een curve gebruik je best een zacht potlood en de gom zal
zeker meer dan eens haar dienst bewijzen! Alle rechten en de assen worden met behulp
van een lat getekend.

Hoe groot dient een grafiek te zĳn?

Veel hangt natuurlijk af van het aantal gegevens die moeten weergegeven worden. Een
vuistregel is dat je voor een ‘kleine’ grafiek toch minimaal een half A4-blad voorziet.
Voor grotere exemplaren gebruik je de volledige bladspiegel, waarbij het bladoppervlak
maximaal wordt benut.
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Hoe verbind je best de punten op een lĳndiagram?

Je verbindt de punten met rechte lijnen wanneer de meting een momentopname is van
eenzelfde variabele na een vast tijdsinterval. B.v. de lichaamstemperatuur van een dier,
elke morgen gemeten om 8.00 h over een tijdspanne van dertig dagen.
In de andere gevallen trek je een mooie vloeiende curve of rechte lijn tussen de punten,
die het best de tendens van de waarneming weergeeft. Hierbij zorg je ervoor dat ongeveer
evenveel punten boven als onder de curve of rechte komen te liggen.

VII.3.4. Enkele voorbeelden

Lĳndiagram

Gemiddelde lengte van de antennes en gemiddelde lichaamslengte bij populaties van de
zoetwatergarnaal Gammarus minus, de ene levend in grotten, de andere in openlucht.

% Triglyceriden en % glycogeen verbruikt door een woestijnsprinkhaan gedurende een
lange vlucht.
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Kolomdiagram

Invloed van het maanlicht op de predatie door uilen, van muizen met lichte en
donkere vacht, op (A) lichtgekleurde en (B) donkergekleurde ondergrond.

Cirkeldiagram

Bijdrage (in W/m2)) van diverse gassen aan de opwarming van de aarde
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VII.3.5. Foutbalkjes

Telkens je een grafiek maakt met gemiddelde waarden van reeksen metingen, is het een
goede gewoonte om foutbalkjes met de standaardafwĳking of gemiddelde standaardfout
toe te voegen.

Voorbeelden:

Invloed van verschillende behandelingen op het kiemen van kalebaszaden.
Men gebruikte telkens 10 groepen van 100 zaden per behandeling en voor de controle. De behandeling
bestond respectievelijk uit 12 uur weken in H

2
SO

4
(6 mol/L), 90 s mechanisch schuren op fijn schuurpapier

en 6 uur weken in 3 % H
2
O

2
. (Foutbalkjes: + SD)

Invloed van watereutrofiëring op de populatiedichtheid van Daphnia sp.
Nadat vijverwater verrijkt werd met wat kunstmest, werd gedurende 11 dagen dagelijks om 10 h zes
waterstalen van elk 250 mL genomen op 50 cm diepte. (Foutbalkjes: ± 1 SD).
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