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§6.1 Scheiding in de industrie

Je leert:

• Waarom scheidingsmethoden belangrijk zijn in de industrie;

• Drie nieuwe scheidingsmethoden kennen en toepassen.

Heston Blumenthal is een 
wereldberoemde chefkok, die 
gebruikmaakt van chemische scheidings-
methoden om de meest heerlijke 
gerechten te bereiden.



§6.1 Scheiding in de industrie

Scheidingsmethoden

De chemische industrie draait om het produceren van stoffen. Dit kunnen 
producten zijn zoals cosmetica, kunststoffen en medicijnen, maar ook 
grondstoffen voor andere industriële processen, zoals voedingsingrediënten en 
metalen.

Een chemisch bedrijf wil zijn klanten een zo zuiver mogelijk product zonder 
verontreinigingen aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan medicijnen, als deze zijn 
verontreinigd met een kleine hoeveelheid van een andere stof kan dit gevaarlijk 
voor de gezondheid zijn.

Om een product te zuiveren zijn scheidingsmethoden noodzakelijk. Door 
scheidingsmethoden slim toe te passen kun je het product scheiden van 
ongewenste bijproducten.



§6.1 Scheiding in de industrie

Scheidingsmethoden

In hoofdstuk 2 zijn al een aantal scheidingsmethoden aan bod gekomen, 
namelijk:

▪ bezinken / centrifugeren, op basis van verschil in dichtheid

▪ filtreren, op basis van verschil in deeltjesgrootte

▪ extraheren, op basis van verschil in oplosbaarheid

▪ indampen / destilleren, op basis van verschil in kookpunt

Vrijwel al deze scheidingsmethoden worden in een industrieel proces 
toegepast. Zo wordt bezinken op grote schaal gebruikt om vaste stoffen uit 
drinkwater te verwijderen en wordt centrifugeren in de voedingsindustrie 
gebruikt om vetten uit voedingsmiddelen te halen.



§6.1 Scheiding in de industrie

Adsorptie

Een veelgebruikte scheidingsmethode in de industrie is adsorptie. Deze 
methode wordt gebruikt om bijvoorbeeld gasstromen te zuiveren van 
mogelijke afvalstoffen. Hiervoor worden de gasstromen door een filter geleid 
waar een adsorptiemiddel op is aangebracht, vaak is dit actieve kool (Norit).

De afvalstoffen hechten zich aan de oppervlakte van de actieve kool, terwijl de 
rest van de gassen ongehinderd door het filter kunnen. Dit wordt bijvoorbeeld 
toegepast bij een afvalverbrandingsinstallatie. De verbrandingsgassen die hier 
vrijkomen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Met 
adsorptie worden deze stoffen uit de verbrandingsgassen verwijderd.



§6.1 Scheiding in de industrie

Adsorptie

Actieve kool is een speciaal bewerkte vorm van koolstof. Deze koolstofvorm 
bevat veel scheuren en poriën, waardoor hij een groot oppervlakte heeft. In 
deze scheuren en poriën kunnen andere stoffen gemakkelijk vasthechten.



§6.1 Scheiding in de industrie

Adsorptie

Bij adsorptie hechten sommige stoffen zich wel en sommige stoffen zich niet 
aan het oppervlak van een adsorptiemiddel. De scheiding berust op een 
verschil in aanhechtingsvermogen.

LET OP!

Er is een verschil tussen adsorptie en absorptie. Bij adsorptie hechten de 
moleculen zich aan de buitenkant van het adsorptiemateriaal. Bij absorptie 
dringen de moleculen het materiaal binnen. Keukenpapier absorbeert dus 
water terwijl Norit kleurstoffen in water kan adsorberen.



§6.1 Scheiding in de industrie

Chromatografie

Om te testen of een bepaald product zuiver genoeg is, kun je gebruikmaken 
van de scheidingsmethode chromatografie. Er zijn verschillende vormen van 
chromatografie, zoals papierchromatografie en gaschromatografie.

Bij papierchromatografie breng je een beetje van een mengsel aan op een 
stukje papier, dat je daarna rechtop in een loopvloeistof zet. De loopvloeistof 
beweegt omhoog door het papier, waarbij het de stoffen in het mengsel 
meevoert.

Deze vloeistof noem je de mobiele fase, terwijl je het papier de stationaire fase
noemt. Stoffen die goed oplossen in de loopvloeistof en slecht hechten aan het 
papier gaan gemakkelijk mee omhoog. Stoffen die niet goed oplossen en goed 
hechten aan het papier gaan heel langzaam omhoog of blijven achter op de 
basislijn.



§6.1 Scheiding in de industrie

Chromatografie



§6.1 Scheiding in de industrie

Chromatografie

Elke stof heeft bij een bepaalde 
temperatuur en een bepaalde 
stationaire fase en loopvloeistof, een 
Rf-waarde. Daaraan kun je een stof 
herkennen. Om de Rf-waarde van een 
stof te bepalen, meet je op een 
chromatogram twee afstanden, 
hiernaast aangegeven met A en B.



§6.1 Scheiding in de industrie

Chromatografie

1. Meet de afstand van het punt 
waar je de kleurstof(fen) hebt 
opgebracht tot het midden van 
het punt waar een kleurstof is 
blijven steken. (A)

2. Meet de afstand van het punt 
waar je de kleurstof(fen) hebt 
opgebracht tot waar de 
loopvloeistof is opgetrokken. (B)

3. De Rf-waarde is A : B.



§6.1 Scheiding in de industrie

Chromatografie

Bij gaschromatografie wordt het product door een dunne kolom meegevoerd 
door een gas. Dit gas vervult de rol van de mobiele fase. Aan de binnenkant van 
de kolom is een andere vloeistof of vaste stof aangebracht, deze stof vervult de 
rol van de stationaire fase. Stoffen die zich goed hechten aan de stationaire 
fase bewegen langzaam door de kolom, terwijl stoffen die zich slecht hechten 
aan de stationaire fase snel door de kolom bewegen.



§6.1 Scheiding in de industrie

Vloeistof-vloeistofextractie

De scheidingsmethode extractie is in hoofdstuk 2 aan bod geweest, maar toen 
is alleen gekeken naar de scheiding van vaste stoffen. Met vloeistof-
vloeistofextractie kun je opgeloste stoffen uit een vloeistof halen.

Bij deze methode voeg je aan de oorspronkelijke oplossing een tweede 
vloeistof toe die niet mengt met het eerste oplosmiddel. Sommige opgeloste 
stoffen lossen beter op in deze tweede vloeistof, dan in de oorspronkelijke 
oplossing. Je maakt hierbij gebruik van een verschil in oplosbaarheid. In een 
laatste stap worden de twee oplosmiddelen van elkaar gescheiden.
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Vloeistof-vloeistofextractie



§6.1 Scheiding in de industrie

Vloeistof-vloeistofextractie

Vaak wordt deze extractie uitgevoerd in een scheitrechter. In dit glaswerk voeg 
je de twee vloeistoffen samen, waarna je de trechter afsluit met een stop en 
schudt.

Door het schudden mengen de twee vloeistoffen tijdelijk met elkaar, wat 
ervoor zorgt dat de opgeloste stoffen zich sneller verdelen. Na het schudden 
wacht je even, zodat de vloeistoffen weer ontmengen.

Na het ontmengen kun je de vloeistoffen afzonderlijk van elkaar aftappen met 
de kraan aan de onderkant. Op deze manier kun je vloeistof-vloeistofextractie 
op laboratoriumschaal toepassen. Op industriële schaal wordt voor deze 
scheidingsmethode andere apparatuur gebruikt.



§6.1 Scheiding in de industrie

Je kunt nu:

• Uitleggen hoe adsorptie met actieve kool werkt;

• Uitleggen wat chromatografie is;

• Uitleggen wat wordt verstaan onder de mobiele en de stationaire fase;

• De scheiding met behulp van papier- en gaschromatografie beschrijven;

• Toepassingen van adsorptie en chromatografie toelichten.



§6.2 Syntheseroutes

Je leert:

• Meer over de productie van stoffen in de industrie;

• Hoe bedrijven aandacht aan duurzaamheid besteden;

• De toepassing van scheidingsmethoden in de industrie.

In de chemische industrie wordt steeds 
meer gezocht naar duurzame 
productieprocessen. Bijvoorbeeld door 
gebruik te maken van maïs als grondstof 
in deze bioraffinaderij.



§6.2 Syntheseroutes

Chemische synthese

In de chemische industrie worden stoffen geproduceerd. Voor deze productie 
worden grondstoffen samengevoegd die reageren tot een product, dit noem je 
een synthese. Vaak is er niet één, maar zijn er meerdere stappen nodig om een 
stof te synthetiseren. Je spreekt dan van een syntheseroute.

Synthese van zink

Veel metalen voorwerpen, zoals spijkers en auto-
onderdelen worden bedekt met een dunne laag zink
om corrosie te voorkomen. Om deze laag zink aan te
brengen worden de voorwerpen ondergedompeld in
een zinkbad. Voor dit proces wordt zink op grote schaal
geproduceerd. Op jaarbasis bedraagt de wereldwijde
zinkproductie 13 miljoen ton (1 ton = 1000 kg). 



§6.2 Syntheseroutes

Chemische synthese

Zink komt in de natuur voor als zinksulfide, dit is een verbinding van zink en 
zwavel, ZnS. Er zijn twee processen bekend om hieruit zink te synthetiseren. Bij 
beide processen wordt het zinksulfide eerst verwarmd, waardoor het reageert 
met zuurstof tot zinkoxide, ZnO, en zwaveldioxide, SO2.

2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2 (reactie 1)

Vervolgens reageert bij het oorspronkelijke proces het ontstane zinkoxide met 
koolstof, waaruit zuiver zink en koolstofdioxide ontstaan. Doordat deze reactie 
op 1300 °C verloopt, verdampt het zink en kan dit uit het mengsel worden 
gedestilleerd.

2 ZnO + C → 2 Zn + CO2 (reactie 2)



§6.2 Syntheseroutes

Chemische synthese

Het bovenstaande proces is later vernieuwd. Bij het vernieuwde proces 
reageert het zinkoxide eerst met een zwavelzuuroplossing, H2SO4. Hieruit 
ontstaan zinksulfaat, ZnSO4, en water.

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O (reactie 3)

Vervolgens wordt het zinksulfaat door elektrolyse ontleed, waarbij onder 
andere zuiver zink ontstaat. Het sulfaat reageert meteen met het water tot 
zwavelzuur en zuurstof.

2 ZnSO4 + 2 H2O → 2 Zn + 2 H2SO4 + O2 (reactie 4)



§6.2 Syntheseroutes

Blokschema’s

Om de verschillen in de twee processen goed te kunnen zien, kun je een 
blokschema opstellen. Een blokschema is een overzicht van pijlen en blokken, 
de pijlen geven stofstromen aan en de blokken reacties of scheidingen.

oude syntheseroute

nieuwe syntheseroute



§6.2 Syntheseroutes

Duurzaamheid

De schadelijke gevolgen van vervuiling door onder andere de chemische 
industrie zijn in de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. De chemische 
industrie probeert nu om schoner te produceren, door het ontstaan van 
afvalstoffen te beperken, maar ook door zuiniger om te gaan met beginstoffen.

Deze tendens is versterkt door de opkomst van de groene chemie. De groene 
chemie is een filosofie, die stelt dat het gebruik van grondstoffen en het 
ontstaan van schadelijke stoffen tot een minimum beperkt moet worden. 
Industriële processen moeten duurzamer worden.

Duurzaamheid wil zeggen dat je probeert te voldoen aan de behoeften van het 
heden, zonder de behoeften in de toekomst te beperken. Dit kun je onder 
andere doen door gebruik te maken van grondstoffen die je steeds opnieuw 
kunt produceren, zonder dat ze opraken. Dit noem je hernieuwbare 
grondstoffen. 



§6.2 Syntheseroutes

Synthese van bioplastics

Kunststoffen worden nu nog vooral geproduceerd uit aardolie. Aardolie is geen 
hernieuwbare grondstof, het is daarom belangrijk om andere manieren te 
bedenken om kunststoffen te produceren.

Een mogelijke oplossing is de synthese van kunststoffen uit plantenresten, zoals 
aardappels en zetmeel. Deze plantenresten noem je biomassa en de kunststof 
die hieruit ontstaat noem je een bioplastic. Uit de biomassa wordt cellulose 
gewonnen en de cellulose is de grondstof voor kunststoffen.



§6.2 Syntheseroutes

Synthese van bioplastics

Kunststoffen horen bij een groep stoffen die je polymeren noemt. Een 
polymeer is een groot molecuul dat is gemaakt uit kleinere moleculen. De 
naam polymeer stamt uit het Grieks, het woord poly betekent ‘veel’. De 
moleculen waaruit het polymeer is gemaakt noem je monomeren, mono
betekent ‘één’.

Cellulose is een polymeer dat is opgebouwd uit een keten van 
glucosemoleculen. Glucose is hier dus de monomeer.



§6.2 Syntheseroutes

Je kunt nu:

• Toelichten wat er wordt bedoeld met een syntheseroute;

• Een proces in een blokschema weergeven;

• Het begrip duurzaamheid toelichten;

• Toelichten wat bioplastics zijn en uit welke grondstoffen ze worden gemaakt;

• Toelichten wat een polymeer en een monomeer is.



§6.3 Oplosmiddelen

Je leert:

• Waarom water een belangrijk oplosmiddel in de chemische industrie is;

• Een aantal bijzondere eigenschappen van water kennen;

• Waarom je zuinig moet zijn met onze watervoorraad op aarde.

Water is het meest gebruikte 
oplosmiddel in de chemische industrie. 
Water heeft namelijk een aantal 
bijzondere eigenschappen, waardoor het 
zeer geschikt is als oplosmiddel. Water 
voorziet je ook van energie en voedsel, je 
wast je ermee en het geeft je 
verwarming en verkoeling.



§6.3 Oplosmiddelen

Water als oplosmiddel

Vloeistoffen en gassen zijn gemakkelijk te verplaatsen binnen een fabriek door 
gebruik te maken van buizen en pompen. Vaste stoffen zijn echter minder 
gemakkelijk te verplaatsen, het is daarom slimmer om ze op te lossen en de 
oplossing te verplaatsen. Water is het meest gebruikte oplosmiddel in de 
industrie, omdat veel stoffen goed oplosbaar in water zijn.

Water heeft een groot oplosvermogen. Een voorbeeld van dit grote 
oplosvermogen is bloed. Bloed bestaat voornamelijk uit water. In bloed kunnen 
allerlei stoffen oplossen, die naar alle delen van je lichaam worden vervoerd. Zo 
vindt er transport van brandstof plaats naar je spieren, terwijl afvalstoffen naar 
je nieren worden gevoerd. Je lichaam kun je daarom als een chemische fabriek 
op kleine schaal beschouwen.



§6.3 Oplosmiddelen

Eigenschappen van water

Water is een unieke stof. Naast zijn grote oplosvermogen zijn er nog drie 
eigenschappen van water die het zo’n bijzondere stof maken. 

Dichtheid
In de vloeibare fase hebben de moleculen geen vaste plaats meer en kunnen ze 
vrij bewegen. De afstand tussen de moleculen is dan meestal iets groter dan in 
de vaste fase. Eén liter vloeistof bevat dan minder moleculen dan één liter 
vaste stof. Eén liter vloeistof heeft dus een kleinere massa dan één liter vaste 
stof. Je kunt ook zeggen dat van de meeste stoffen de dichtheid in de vloeibare 
fase kleiner is dan in de vaste fase.

Bij water en ijs is dat anders. De watermoleculen in ijs zitten verder van elkaar 
dan in water. Daardoor is de massa van één liter ijs kleiner dan die van één liter 
water. De dichtheid van ijs is dus kleiner dan de dichtheid van water en 
daardoor drijft ijs op water.



§6.3 Oplosmiddelen

Eigenschappen van water

Soortelijke warmte
Water heeft een grote soortelijke warmte. Dat betekent dat er veel warmte 
nodig is om één kilogram water een graad warmer te maken. Als het water 
afkoelt, komt deze warmte weer vrij. Daardoor stijgt in de zomer de 
temperatuur van het oppervlaktewater maar heel langzaam en koelt het in de 
winter maar heel langzaam af. De eigenschap van water zorgt ervoor dat er 
geen al te grote temperatuurschommelingen voorkomen bij gebieden met veel 
water, zoals Nederland.

Hoog kookpunt
Als je het kookpunt van water, 373 K, vergelijkt met het kookpunt van methaan 
(aardgas), 112 K, dan zie je dat het kookpunt van water veel hoger is dan dat 
van methaan. Toch zijn het allebei stoffen met kleine moleculen die vrijwel 
dezelfde molecuulmassa hebben. Ook wat deze eigenschap betreft is water dus 
bijzonder.



§6.3 Oplosmiddelen

De pH

Zuiver water is neutraal, maar wat wordt daarmee bedoeld? Een oplossing kan 
zuur, neutraal of basisch zijn. Citroensap is een zure oplossing, je kunt een zure 
oplossing herkennen aan haar zure smaak. Basische oplossingen smaken vaak 
zeepachtig. Water heeft geen smaak, het is neutraal.

Met de pH geef je de zuurgraad van een oplossing aan. De pH is een getal dat 
tussen 0 en 14 ligt.



§6.3 Oplosmiddelen

De pH

Een zure oplossing is een mengsel van water en een stof die je een zuur noemt. 
De pH van zure oplossingen ligt tussen de waarden 0 en 7. Hoe zuurder een 
oplossing, des te lager de pH. Als een oplossing zuurder is, is deze ook 
agressiever. Je moet er voorzichtiger mee omgaan.

Een basische oplossing is een mengsel van water en een stof die je een base
noemt. Basische oplossingen hebben een pH die tussen 7 en 14 ligt. Hoe 
basischer een oplossing, des te hoger is de pH. Als een oplossing basischer is, is 
deze ook agressiever. Ook hiermee moet je voorzichtig omgaan.

Als een oplossing geen zuur of base bevat, noem je zo’n oplossing neutraal. 
Neutrale oplossingen hebben een pH van 7. Zuiver water is neutraal en heeft 
een pH van 7.



§6.3 Oplosmiddelen

De pH

Je kunt de pH van een oplossing met een strookje universeel indicatorpapier
meten. Zo’n strookje doe je in de oplossing en dan neemt het een bepaalde 
kleur aan. Die kleur vergelijk je met de kleuren die op het doosje van het 
indicatorpapier staan. Je leest dan het getal af dat bij de kleur staat die het 
strookje heeft aangenomen. Dat is de pH van de oplossing.
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Andere oplosmiddelen

Hoewel water een groot oplosvermogen heeft, lossen lang niet alle stoffen in 
water op. Naast water zijn daarom ook andere vloeistoffen als oplosmiddel in 
gebruik. Bekende voorbeelden zijn wasbenzine en alcohol. 

Vanwege de veiligheid en het milieu is het wel belangrijk om een oplosmiddel 
te kiezen dat niet of nauwelijks giftig is. Nieuwe kleding die nog sporen van 
verfresten bevat kun je bijvoorbeeld wassen met vloeibaar koolstofdioxide als 
oplosmiddel. Het koolstofdioxide kun je na het wassen laten verdampen, zodat 
je de koolstofdioxide en de verfresten kunt hergebruiken.



§6.3 Oplosmiddelen

Duurzaamheid en watermanagement

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde. Je kunt het niet alleen aan
het oppervlak vinden, maar ook in de grond en in de lucht. Het is vrijwel de 
enige stof die in drie fasen op aarde voorkomt, vast (ijs), vloeibaar (water) en 
gasvormig (waterdamp). 

De schattingen van de totaal aanwezige hoeveelheid water op aarde lopen 
sterk uiteen, maar meestal wordt uitgegaan van 1,4 miljard kubieke meter. Als 
je dat omrekent naar liter krijg je het getal 14 met daarachter twintig nullen. 
Dat is een enorme hoeveelheid, maar daarvan is ‘maar’ 2,5% zoet water. En 
zelfs die 2,5% kun je niet helemaal gebruiken. Het grootste gedeelte van het 
zoete water aan het aardoppervlak is namelijk permanent bevroren.
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Duurzaamheid en watermanagement
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Duurzaamheid en watermanagement

Een vijfde deel van de wereldbevolking beschikt over te weinig schoon water 
om in haar behoefte te kunnen voorzien. De totale wereldbevolking gebruikt 
vier keer zo veel water als vijftig jaar geleden. Dat komt zowel door de 
bevolkingsgroei als door de toename van het watergebruik per persoon.

Minder dan de helft van het huidige waterverbruik is nuttig. De ontwikkeling 
van nieuwe technieken waarmee het waterverbruik kan wordt beperkt is 
daarom heel hard nodig. Als we niets doen, is de verwachting dat in 2025 bijna 
een derde deel van de wereldbevolking geen toegang tot schoon water zal 
hebben. We moeten er dus voor zorgen dat in de toekomst meer water 
beschikbaar komt.
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Duurzaamheid en watermanagement

Er zijn manieren om de watervoorraad in een bepaald gebied beter te benutten 
of te vergroten:

• De allereerste stap is zuiniger met water omgaan. Je kunt vaak met veel 
minder water toe door bijv. landbouwgronden efficiënter te bevloeien.

• Je kunt dammen aanleggen en reservoirs bouwen om het regenwater op te 
slaan. Daarvoor is veel geld en technische kennis nodig, maar er zijn ook 
nogal wat milieubezwaren.

• Oppervlaktewater kun je vanuit een ander gebied halen, maar de kosten voor 
het transport zijn erg hoog.

• Grondwater kan worden opgepompt, mar dan kan na verloop van tijd de 
bodem uitdrogen doordat het grondwaterpeil te veel daalt.

• Ten slotte stelt de chemie je in staat om zout water te veranderen in zoet 
water (ontzouten). Er is immers genoeg zout water op de wereld. Een nadeel 
is dat de kosten erg hoog zijn en het proces kost bovendien veel energie.
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Je kunt nu:

• Uitleggen hoeveel water als drinkwater beschikbaar is van de totale 
hoeveelheid water op aarde;

• De bijzondere eigenschappen van water (soortelijke warmte, dichtheid, 
kookpunt, zuurgraad) noemen en de gevolgen ervan toelichten;

• Uitleggen wat wordt verstaan onder de pH van een oplossing en toelichten 
hoe je een pH kunt meten.


