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Lab met een Luchtje 
 

Geurstoffen, je kent ze vast, maar ken je ook de verschillende soorten geurstoffen? En 

weet je hoe ze worden gemaakt? Vandaag gaan we uitgebreid praten over en 

experimenteren met geurstoffen. 

 

 

Inleiding 

Geurstoffen worden al heel lang gebruikt, onder andere om mensen een lekker geurtje 

mee te geven. Tegenwoordig worden geurstoffen in veel verschillende producten 

verwerkt. Denk maar eens aan deodoranten, parfums, huisparfums, etc., maar ook als 

smaakstof in voedingsmiddelen zoals snoepjes, frisdrank en vla. Aan de meeste 

producten die een bepaalde geur hebben, is geurstof toegevoegd. Soms is een enkele 

(geur)stof voldoende, soms zijn meerdere stoffen nodig. Een parfum, voor op de huid 

zoals Nº5 van Chanel, heeft bijvoorbeeld altijd meerdere geurlagen. Zo’n parfum ruikt 

na een paar uur dragen anders dan vlak na het opspuiten. Dit komt doordat een parfum 

niet slechts een geurstof heeft, maar meerdere geurstoffen bevat. Elk van de aanwezige 

geurstoffen in het parfum heeft zijn eigen vluchtigheid. Voor elke geurstof is het dus 

verschillend hoe lang deze op je huid blijft. Bovendien heeft ook je huid invloed op de 

geur van een parfum. Een geur die bij jou heel lekker ruikt kan bij een vriend(in) heel 

anders ruiken! Zie ook de Wiki Parfum bijlage. 

 
Nu klinkt het heel eenvoudig om een parfum te maken: je neemt wat geuren die je 

lekker vindt ruiken en die doe je bij elkaar. Maar zo eenvoudig is het niet! Vandaag zal 

je ontdekken waarom. 

We beginnen met het synthetiseren van een geurstof. Je zult dan al merken dat je 

beginstoffen een heel andere geur hebben als het product.  
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Lees voor je met de opdracht begint het stuk over veiligheid. Hierin staat een aantal 

belangrijke veiligheidsmaatregelen. Het is voor je eigen veiligheid en voor die van je 

klasgenoten belangrijk dat je je hieraan houdt. 

 

Voor de veiligheid 

Voor ieders veiligheid, maar vooral voor die van jezelf is het belangrijk dat je je aan de 

volgende veiligheidsregels houdt: 

 Niet rennen op de labzaal 

 Doe een labjas aan en houdt deze aan zolang je op de labzaal bent. 

 Draag in de labzaal altijd je veiligheidsbril. 

 Bij het verlaten van de labzaal doe je je labjas uit en was je goed je handen. 

 Eten en drinken is verboden op de labzaal! 

 Lees het practicumvoorschrift goed door voordat je begint. 

 Vraag een begeleider als je ergens over twijfelt. 

 Ruik nooit direct aan een flesje. Snuif nooit diep in boven een                                                     

flesje of reactiekolf. 

 Draag handschoenen tijdens het praktische werk 
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Synthese van een geurstof: 
 

Je gaat vandaag een geurstof maken uit een alcohol en een zuur. De 

reactie is de vorming van een ester: 

Alcohol  +  Zuur = Ester  + Water De ester is de geurstof. 
 

 

 

Een alcohol kenmerkt zich door de –OH groep in een molecuul. Het molecuul bestaat 

dus uit C-atomen, H-atomen en een –OH groep (een zuurstofatoom en een 

waterstofatoom die aan elkaar gebonden zijn). Een zuur is een koolwaterstofdeel met 

een zuurgroep eraan: -COOH.  

 

Dit type reactie heet een condensatiereactie. Twee kleinere moleculen wordt een groter 

molecuul terwijl er tegelijk een klein molecuul (meestal water) wordt gevormd. Dit type 

reactie is niet alleen te zien bij verestering, maar ook bij de vorming van eiwitten. Zoals 

je ziet is het een evenwichtsreactie. De reactie richting het alcohol en het zuur wordt 

een hydrolyse reactie genoemd.  
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Voordat we gaan beginnen met het practicum nemen we nog wat regels door om 

secuur en veilig te werken op het lab. Voor het slagen van het experiment is dit namelijk 

van belang!  

 

 Gebruik voor elke stof een andere pipet om vermenging van stoffen te 

voorkomen. 

 Chemisch besmet vast afval moet in de blauwe ton gegooid worden.  

 Chemisch vloeibaar afval wordt in de witte jerrycan gegooid.  

 Houd je werkplek netjes. Ruim tussendoor op wat je niet gebruikt 

 Glaswerk spoel je na gebruik om met demi-water en aceton uit de spuitfles. 

 Ruim na het practicum alles weer netjes en schoon op 

 Je werkt met chemicaliën, ga hier voorzichtig mee te werk. Ben je bewust van de 

risico’s van het gebruik van chemicaliën. 
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Alcoholen: 
1  Methanol 
2 

 

Ethanol 

3 

 

1-propanol 

4 

 

R-2-methylbutanol 

5 

 

S-2-methylbutanol 

6 

 

3-methylbutanol 

7 

 

R-2-pentanol 

8 

 

S-2-pentanol 

 
 

 
De R- en de S-alcoholen zijn spiegelbeeldisomeren, evenals de R- en S-zuren.
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Zuren: 
1 

 

methaanzuur (mierenzuur) 

2 

 

ethaanzuur (azijnzuur) 

3 

 

propaanzuur (propionzuur) 

4 

 

R-2-methylbutaanzuur 

5 

 

S-2-methylbutaanzuur 

6 

 

Butaanzuur (boterzuur) 

7 

 

Pentaanzuur 
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Voorschrift: 

- Voor de synthese van je geurstof gebruik je 20 mmol van een alcohol en 21 mmol 

van een zuur. Je hebt nu een kleine overmaat van het zuur genomen. Dit is belangrijk 

om het evenwicht naar rechts te dwingen. Naderhand gaan we die overmaat zuur 

weer neutraliseren. 

 

- Kies een zuur en een alcohol dat je wilt gebruiken. Zorg ervoor dat  de ester niet een 

te groot molecuul wordt. Vijf tot acht koolstofatomen is goed. Dit in verband met de 

vluchtigheid van de geurstof. 

 

Let op: maak met de hele groep zo veel mogelijk verschillende geurstoffen. De 
stoffen ethyl 2-methylbutyraat of ethylbutyraat moeten zeker gemaakt worden. 
Spreek af welke groepen deze maken. 

Gekozen zuur: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Gekozen alcohol: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Teken hier de ester die je gaat synthetiseren 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bereken hoeveel mL je van de gekozen beginstoffen nodig hebt. Gebruik de 

gegevens uit bijlage 1 en laat de berekende waardes controleren door een 

begeleider 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Bouw de opstelling zoals hieronder gegeven en laat deze door een begeleider 

controleren. Laat de kolf nog even los van de opstelling. Plaats de juiste benamingen 

bij de onderdelen. Kies uit: Kolf, reageerbuis, T-stuk, bekerglas, spuit, stop, septum, 

tussenstuk, erlenmeyer, koeler. 
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- Doe de berekende hoeveelheden mL zuur en alcohol met een injectiespuit in de kolf. 

Let er op dat de verhoudingen goed zijn: als je iets teveel zuur toevoegt, moet je ook 

iets extra alcohol toevoegen. 

- Voeg een kooksteentje toe zodat de kokende vloeistof minder zal spatten en het 

koken meer geleidelijk zal gaan. 

- Laat de begeleider 2 druppels geconcentreerd zwavelzuur toevoegen. 
 

- Plaats een laagje zand in het zandbad, zet het zandbad aan (maximaal) en zet de 
opstelling in het zandbad. 
 

- Laat nu het mengsel ongeveer 20 minuten koken. Houd goed bij hoe lang het 

mengsel precies kookt! 

Kooktijd: ………………………………………………………………… 
 

 
Let op dat het niet te hard kookt. Als er verder dan op 1/3 van de koeler druppels 

komen, kookt het mengsel te hard. Wat kun je doen om dit op te lossen? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Beschrijf wat er tijdens de reactie gebeurt in de zijarm van het T-stuk. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
- Haal na ongeveer 20 minuten de kolf uit het zandbad en laat het afkoelen. 
 

- Als het reactiemengsel is afgekoeld schenk je de inhoud van de zijarm voorzichtig 
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terug in de kolf. 

- Voeg 1 mL 1M natronloog toe. Schud dit even. Laat het daarna rustig staan, totdat je 

twee lagen krijgt. Dit kan wel 5 minuten duren.  

- Neem met een pipet de bovenste laag van het  reactiemengsel, breng dit over in het 

daarvoor bestemde flesje en voeg zoveel ethanol hieraan zodat het flesje halfvol is. 

Hiermee is de stof verdunt, het ester ruikt puur namelijk erg sterk. Plak er een etiket 

op met de naam van de stof. Omschrijf de stof als: “De ester van (naam van de 

alcohol)en (naam van het zuur)”. 

- Ruik voorzichtig aan het mengsel door met je hand wat damp richting je neus te 

wuiven. 

Waar ruikt je geurstof naar? 

…………………………………………………………………………… 

 
- Heb je ethyl 2-methylbutyraat of ethylbutyraat gemaakt? Bewaar je product dan 

zorgvuldig! Hiermee gaan we zo een andere geurstof maken. 
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Geurstof?! 

Je hebt net een geurstof gemaakt door een alcohol en een zuur met elkaar te laten reageren. 

Nu gaan we een geurstof maken door verschillende geurstoffen bij elkaar te doen. Twee 

daarvan zijn door jullie of door klasgenoten gemaakt. 

 

De ingrediënten voor de geur die we gaan maken zijn: 
 

Stofnaam Ruikt naar 

ethyl 2-methylbutyraat rijp fruit 

ethylbutyraat rijp fruit, peer 

furaneol zoet, fruitig 

γ-decalacton boter, zoet, romig 

cis-3-hexenol fris, groen, gemaaid gras 
 

 

Kun je aan de hand van bovenstaande tabel raden welke geur het wordt? Ruik er 

maar voorzichtig aan wanneer de geurstof af is. Had je dit verwacht? 
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Bronnen 

Het practicum voorschrift is deels ontleend aan de module ‘Parfum’ voor 4 havo in 

Nieuwe Scheikunde, ontwikkeld door Ben Nusse, Jan Apotheker en Menno Keij. 
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Bijlage 1: gegevens van de chemicaliën 
 

Stof Molaire 
Massa 
(g/mol) 

Dichtheid 
(g/mL) 

Kookpunt 
(ºC) 

Smeltpunt 
(ºC) 

Methanol 32,04 0,791 64,6 -98 

Ethanol 46,07 0,789 78,3 -114,1 

1-propanol 60,10 0,803 97,2 -126 

R-2-methyl-1-
butanol 

88,15 0,8152 128 …… 

S-2-methyl-1-
butanol 

88,15 0,8152 128 ….... 

3-methyl-1-butanol 88,15 0,8092 128,5 -117,2 

R-2-pentanol 88,15 0,8103 118,9 …… 

S-2-pentanol 88,15 0,8103 118,9 …… 

     

Methaanzuur 46,03 1,220 100,7 8,4 

Ethaanzuur 60,05 1,0492 117,9 16,6 

Azijnzuuranhydride 102,09 1,0820 139,55 -73,1 

Propaanzuur 74,08 0,99336 140,7 -21,5 

Butaanzuur 88,11 0,958 165,5 -4,5 

R-2-
methylbutaanzuur 

102,13 0,942 176,8 -70 

S-2-
methylbutaanzuur 

102,13 0,934 176,8 -70 

Pentaanzuur 102,13 0,939 186,82 -33,8 
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Bijlage 2  

 

Wiki Parfum  
Parfum is een mengsel van diverse geurstoffen in een oplosmiddel. Bij de meest 
gangbare parfums is dat oplosmiddel alcohol, maar parfums op basis van vettige stoffen 
zijn in opkomst. Daarnaast bevat parfum vaak een fixatiemiddel en ook één of meer 
kleurstoffen. 
 
De geurstoffen zijn grofweg te verdelen in aromachemicaliën, etherische olie en andere 
geurende plantenextracten zoals tincturen, absolues, resinoïden en concrètes. Dierlijke 
geurstoffen zoals ambergris, muskus, civet en castoreum worden vrijwel niet meer 
gebruikt.  
 

Parfumtypes en eigenschappen    
 

 • Parfum of parfumextract: 20-40% geurbestanddelen 
 • Eau de parfum: 10-15% geurbestanddelen 
 • Eau de toilette: 5-10% geurbestanddelen 
 • Eau de cologne: 2-5% geurbestanddelen 
 • Eau de solide: ca. 1% geurbestanddelen 
Een mengsel bestaande uit 80 tot 95% alcohol en water wordt gebruikt als oplosmiddel 
voor de geurbestanddelen. De alcohol verdampt vrij snel, maar de geurbestanddelen 
blijven op de huid achter en vervluchtigen in de uren na het opbrengen. Bij het 
aanbrengen van een parfum is het belangrijk niet direct te willen ruiken, de neus zal 
immers tijdelijk verdoofd worden door nog verdampende oplosmiddelen. 
Omdat sommige bestanddelen van een parfum snel vervluchtigen en andere 
bestanddelen lang op de huid blijven, ruikt een parfum niet telkens hetzelfde; net 
opgebracht zijn andere geuren dominanter dan na een paar uur. 
Een klassiek opgebouwd parfum bestaat uit drie soorten "noten": topnoten, hartnoten 
en basisnoten. 
 • Topnoten (bovennoten, hoofdnoten, tête) zijn de geuren die in de eerste 
minuten na het opbrengen dominant zijn. Deze geuren zijn vooral belangrijk bij de 
verkoop van het parfum, na een minuut of tien zijn ze niet of nauwelijks meer te ruiken. 
De bovennoten van een geur zijn bedoeld om aandacht te trekken en stralen de eerste 
en verrassende indruk van een geur uit. Typische topnoten zijn citrus geuren. 
 • Hartnoten (middennoten, cœur) zijn de geuren die opkomen nadat de 
topnoten grotendeels verdwenen zijn, zo'n tien minuten na het opbrengen. Vrijwel alle 
bloemengeuren zijn hartnoten. Het hart is misschien wel het belangrijkste deel van het 
parfum. 
 • Basisnoten (grondnoten, fond) zijn de geuren die als laatste overblijven, 
nadat de hartnoten grotendeels vervluchtigd zijn. Dit is meestal één à twee uren na het 
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Oplosmiddel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ethanol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fixatiemiddel_(parfum)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aromachemicali%C3%ABn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Etherische_olie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tinctuur_(oplossing)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Absolue
http://nl.wikipedia.org/wiki/Resino%C3%AFde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Concr%C3%A8te_(stof)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amber_(potvis)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muskus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Civetkat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Castoreum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eau_de_cologne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vluchtigheid_(stof)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Huid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Citrusvrucht
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opbrengen van het parfum. Basisnoten kunnen vele uren geur af blijven geven. 
Voorbeelden van basisnoten zijn houtsoorten zoals sandelhout en harsen zoals 
olibanum. 
 

Ingredienten Chanel N°5  
 
Chanel N°5 is een mijlpaal in de parfumerie. Hoewel het niet het eerste parfum is waarin 
aldehyden zijn gebruikt, is het wel het eerste grootschalig verkochte parfum dat grote 
hoeveelheden aldehyden bevat. Chanel N°5 is daarmee het eerste parfum van het type 
dat later bloemig aldehyde is gaan heten. Andere voorbeelden hiervan zijn: Arpège 
(Lanvin, 1927), Madame Rochas (Rochas, 1960), Calandre (Paco Rabanne, 1968), Rive 
Gauche (YSL, 1970) en White Linnen (Lauder, 1978) 
 
 
De geur bestaat onder andere uit: 
 • Topnoten: aldehyden, oranjebloesem. 
 • Hartnoten: jasmijn en roos uit Grasse, ylang ylang. 
 • Basisnoten: sandelhout, vetiver, muskus en vanille.
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