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Massapercentage 
Voor het berekenen van massa percentage moet je 
de molecuulmassa of molaire massa van een stof 
gebruiken. Laten we water als voorbeeld nemen. 
Het is wel zo gemakkelijk, de molecuulmassa van 
water kennen we inmiddels door en door: 18,02 u. 
Het massapercentage waterstof in water is dan de 
massa van twee waterstof atomen gedeeld door de 
molecuulmassa van water en vervolgens vermenig-
vuldigd met 100,0 %. Op dezelfde wijze vind je het 
massa percentage zuurstof: 
 
massa% H = (2x1,008 / 18,02) x 100,0 % = 11,19 % 
massa% O = (1x16,00 / 18,02) x 100,0 % = 88,81 % 
 
In de twee nu volgende onderzoeken gaan we een 
massa percentage bepalen door de stof te verwar-
men. De uitkomsten gaan we vergelijken met de 
theoretische waarden. Eerst gaan we proberen 
langs experimentele weg het massa percentage 
koolstof in kristalsuiker te bepalen. Hierbij vindt 
ontleding plaats. Dit doen we zoals gezegd door de 
suiker te verwarmen en vervolgens te verhitten. 
Hierbij vindt ontleding plaats. Daarna doen nog-
maals een massapercentage bepaling. Ditmaal met 
een stof die niet kan verkolen, simpelweg omdat 
het geen koolstof bevat! We willen massapercenta-
ge kristalwater in een hydraat bepalen. Dit doen 
we wederom door de stof te verwarmen. Hierbij 
vindt verliest het hydraat zijn kristalwater. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elementenanalyse 
In deze paragraaf heb je net geleerd hoe je massa-
percentages van elementen kunt bepalen langs 
experimentele weg en hoe je deze kunt vergelijken 
met de theoretische waarden. Dit wordt ook wel 
elementenanalyse genoemd. Met behulp van ele-
mentenanalyse is het mogelijk om de formule van 
een stof te bepalen. De stof moet dan wel zuiver 
zijn.  Bij een elementenanalyse bewandel je feite-
lijk de omgekeerde weg als voor het berekenen van 
de massapercentages. Als voorbeeld nemen we 
een onbekende stof die als volgt is opgebouwd: 

Bij het bepalen van de formule gaan we uit van 100 
gram stof. Als we uitgaan van 100 gram stof  
kunnen we de massapercentages dus lezen als 
grammen en dat blijkt reuze handig te zijn.  
In 100 gram van de onbekende stof is er dus 62,04 
gram koolstof aanwezig.  

§ 2.6 – Elementenanalyse 

Onderzoek 2.5.4 
Massapercentage koolstof in kristalsuiker 
 
Onderzoeksvraag 
Wat is het massa% koolstof in kristalsuiker? 
 
Beschikbare materialen 
Pyrex reageerbuis (gehard glas), reageerbuisknij-
per, balans, brander 
 
Werkplan en uitvoering 
Maak een werkplan waarin je beschrijft hoe je het 
massapercentage koolstof in kristalsuiker gaat 
bepalen. In je werkplan staat hoe je het probleem 
gaat aanpakken, wat en hoe je gaat meten. Voer 
dit werkplan uit. 
 
Verwerking 
Bepaal het massapercentage met behulp van je 
meetresultaten en vergelijk met de theoretische 
waarde.  
De formule van kristalsuiker is C12H22O11(s). 

Onderzoek 2.5.5 
Massapercentage kristalwater in blauw  
kopersulfaat 
 
Onderzoeksvraag 
Wat is het massa% kristalwater in blauw 
kopersulfaat? 
 
Beschikbare materialen, werkplan en uitvoering 
Zie onderzoek 2.5.4. 
 
Verwerking 
Bepaal het massapercentage met behulp van je 
meetresultaten en vergelijk met de theoretische 
waarde. De formule van blauw kopersulfaat is 
CuSO4 • 5 H2O(s) 
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 Deze hoeveelheid rekenen we om in mol door te 
delen door de molaire massa van koolstof.  
Dit levert op 5,166 mol. Hetzelfde doen we voor 
waterstof met als uitkomst 10,33 mol en zuurstof: 
1,722 mol. Eigenlijk hebben we de deeltjesverhou-
ding nu al in handen als je realiseert dat mol staat 
voor een aantal deeltjes. Het kleinste aantal mol is 
zuurstof: 1,722 mol. We gaan nu overal delen door 
dit getal. Bij zuurstof komt er dan “1” te staan, bij 
waterstof 5,999 en bij koolstof 3,000. 

Als we dit afronden op hele getallen is de verhouding 
3 : 6 : 1. Daarmee zijn de x, y en z bekend en komen 
we uit op de verhoudingsformule C3H6O. Let wel even 
op: we spreken hier over een verhoudingsformule, 
eigenlijk net als bij zouten. Het kan namelijk ook een 
veelvoud van C3H6O zijn, bijvoorbeeld C6H12O2 of 
C9H18O3. Pas als ook de molecuul- of molaire massa 
van deze stof bekend is, ben je zeker van je zaak. In 
dit geval ligt het voor de hand dat het gaat om het 
bekende oplosmiddel aceton met een molaire massa 
van 58,08 gram per mol.  
 
Atoomspectroscopie 
In de praktijk worden de meeste elementenanalyses 
tegenwoordig gedaan met behulp van zogenaamde 
atoomspectroscopie.  
Atoomspectroscopie is de verzamelnaam voor een 
aantal natuurkundige technieken waarbij met behulp 
van elektromagnetische straling van verschillende 
golflengten een elementenanalyse van een monster 
wordt uitgevoerd. Deze techniek wordt veelal toege-
past in de scheikunde. Niet de vorm van de molecu-
len is daarbij het onderwerp van het onderzoek, maar 
alleen de verhouding waarin de verschillende ele-
menten uit het periodiek systeem erin voorkomen.  
 
CHN microanalyse  
Voor de zogenaamde organische chemici is de ele-
mentaire analyse bijna altijd een zogenaamde CHN 
microanalyse , de bepaling van het massapercentage 

koolstof, waterstof en stikstof. Deze informatie kan 
helpen bij de bepaling van de structuur van een onbe-
kende stof of de zuiverheid van een stof. Denk hierbij 
ook aan de aanwezigheid van ongewenste verontrei-
nigingen of giftige stoffen in voedingsmiddelen. 
Een praktijkvoorbeeld: de CHN microanalyse van DMF 
DMF is een kleurloze vloeistof, mengbaar met water 
en een groot aantal organische oplosmiddelen. DMF 
heeft een hoog kookpunt en wordt gebruikt in de 
productie van acrylvezels en plastics en verder als 
oplosmiddel bij de productie van geneesmiddelen, 
pesticiden en kunststoffen. DMF wordt gesyntheti-
seerd door middel van de reactie van mierenzuur 
(HCOOH) met dimethylamine. Het oplosmiddel is 
onderhevig aan bederf en dat is te merken ook:  
zuivere DMF is geurloos terwijl verouderde DMF vaak 
een vislucht heeft vanwege de terug vorming van 
dimethylamine. Bekijk de gegevens in onderaan deze 
pagina en beantwoord daarna de vragen. 

 
Vragen 
 
1. Bepaal met behulp van de massapercentages van 

zuiver DMF de formule van deze stof. 
2. Dezelfde vraag voor dimethylamine. 
3. Als je de juiste formules hebt gevonden bij vraag 1 

en 2: geef de reactievergelijking voor de vorming 
van DMF uit dimethylamine en mierenzuur. 

4. Leg uit welke reactie zal optreden bij het beder-
ven van DMF. 

5. Probeer met behulp van alle gegevens te verkla-
ren waarom in het verouderde DMF het zuurstof-
gehalte hoger en het CHN gehalte lager is.  

The Model CE-440 CHN Elemental Analyzer from Exeter Analytical Inc. 

 massa% C massa% H massa% N massa% O kookpunt 

zuivere dimethylamine 53,28 % 15,65 % 31,07 %  7 oC 

zuiver mierenzuur     101 oC 

zuivere DMF 49.30 % 9.65 % 19.15 %  173 oC 

verouderde DMF 45.51 % 9.01 % 17.85 %  mengsel 


