Tentamen
ChemischeAnalysemethoden
25 oktober2006(14.00- 17.00)
Deel2 Openboek (voor 78 punten)
Beschikbaretijd: 140 minuten

Vraag1 Rekenenin de chemischeanalyse(18 punten)
van
1,1 Uit ruimeervaringmet diversemetingenis geblekendat de concentratie
: I iizerin een monster0.137wt % is. Eennieuweanalytische
methodegeefi:
0.128en 0.131wt %. Komendezemeetuitkomsten
0.129,0,133,0.135,0.'130,
Licht je
overeen met de bekendewaarde (95% betrouwbaarheidsniveau)?
antwoordtoe.(6punten)
= 0 punten).
(Letop! Ja/Neezondertoelichting
gewicht384.63werdopgelost
in
metmoleculair
1.2.15.0mg vaneenverbinding
(5-mLmaatkol0.
5 mL oplosmiddel
tot 10 mL (in een 10-mL
Een 1.00-mLaliquotwerd genomenen aangevuld
maatkolf)
Rekenuit:
in de s-ml maatkolf('l punt)
a. Concentratie
in de 10-mlmaatkolf(2 punten)
b. Concentratie
Een monster uit de '1o-ml maatkolf werd geplaatst in een UV-VIS
(0.500-cmcuvet)en gaf een absorbantie
van 0.634bij
spectrofotometer
(eae5,
M-1.cm-1)
op deze
495 nm. Rekenuit: c. de molaireextinctiecoefficient
golflengte.
(3 punten)

1.3. Reken uil de relatieve intensiteitvan de isotopenpiekenin het
massaspectrum
van BHrCl.(6 punten)
Je mager van uitgaandatwaterstofslechtsI isotooDbevat.
. Vraag2. Chromatogratie(20 punten)
2.1 Stel een chromatogratische
methodevoor, die gebruik maakt van een
gradient,om verbindingen
I en 2 van elkaarte scheiden.De verbindingen
ziin
in mengselsMeOH/H2O,
acetonitrile/H2o
en MeOH/CH2C12.
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Geef:

Eenstationaire
fase(2 punten)
Eenmobielefase(2 punten)
.. Eengradient(metwelkeluensbeginje en metwelkeindig)(4 punten)
Eendetector/detectiemethode
(2 punten)

2.2 Eengaschromatogram
afgebeeldin bijlage 1 is atkomstigvaneen mengsel
van drie koolwaterstoffen:
adamantaan,
diamantaan
en triamantaan.
Het signaal
op de y-as is van een"flame ionizationdetectot"
a. Stel voor dat de temperatuurvan de kolom met 50oCwordt verhoogd.
Beschrijf(kwalitatief)
de verandering
in de retentietijd
van diamantaan.
(2 punten)
b. Stei dat verbindingX is geinjecteerden geeft een piek die 1 mm breedis
(w=1mm)
De retentietijd van X is groterdan die van adamantaan
en de resolutieR tussen
' dezecomponenten
is gelijkaan4.
Tekende piekvanX op hel chromatogram
uitde bijlage.(2 punten)
(Aanname:
de piekhoogte
vanX = de piekhoogte
adamantaan)
Geef de formulewaarmeeje de positievan de piek afkomstigvan X hebt
bepaald(2 punten)

Rekenuit:
c. De molaireverhoudingtussendiamantaanen triamantaanin het mengsel
waarhetchromatogram
atkomstig
van is (2 punten)
(N)voortriamantaan
(2 punten)
d. Hetschotelgetal

Vraag3 StIuctuurophelderingen NMR(30 punten)
3.1. Kende signalenin 13CNMRspectrumuit bulage 2 zo vo edigmogelijktoe
(10punten)
3.2.Geefde structuurdie overeenkomt
metde spectroscopische
gegevensuit
bijlage 3. Lichtje antwoordtoe. (15 punten)
= 0 punten)
(Letop! Eenstructuurzondertoelichting
3.3.Tekenheteffectvan 451 pulsop de "bulkmagnetisation,
in h et"rotating
punten)
frame'
(Figuur
(5
1)
..-,

F i g u u1r .
Vraag4 Kristallografie(10 punten)
1) Suppose that you are trying to phase a centric reflectionby single
isomorphousreplacement. You have obtainedan error-freenative crystal
structurefaclor amplitudemeasurementof 12 and an error-freemercury
derivativecrystalstructurefactoramplitudemeasurement
of 8.
Via directmethods,you havedetermined
the positionsof the mercuryatomsand
havecalculated
lhe structurefactorsfromthem:theyhavean amplitudeof 4 and
a phaseof 270 degrees.Whatis the phaseof the naiivestructurefactor? ptease
drawa diagramto showhowyouobtainedyouranswer.
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Bijlage 1

Triamantaan

t0
ndelfriDl
tchronsettingsl
d.ate=2O/ 09/ O7
tine=I8:25:25
lpeaksl
nr tnne
1
2
3
4

area t *l
[min] height [nV]
2. ss1 1.0858+03 L,03048+02 81.065082
3,245 2,10' tE+O2 6 . 4 1 1 7 8 + 0 0 5, 0444'73
5 , 3 4 8 4 . 5 2 2 E + O 2 1 . 2 1 6 0 E + 0 1 9 , 5 6 6 74 8
4.260 t.7 498+02 5. 4956E+00 4.323597
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