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snelheid van de ionen berekenen, door
de afgelegde afstand tegen de tijd te me-
ten. Aldus Nemetz en Ball.

Ons onderzoek gaat over diffusie tus-
sen neerslagen van verschillende ionen-
combinaties. Wij onderzoeken of de
massa van een ion (M) invloed heeft op
de bewegingssnelheid van het ion in
water.Verder onderzoeken we of de stel-
ling klopt, waarbij d+

Lars en Peter
Lars van der Kroon (xx) en Peter Lincklaen
Arriëns (xx) zitten in klas xxx van Christelijk Ly-
ceum Delft. Zij wonnen in juni 2002 de eerste
N&T onderzoeksprijs (zie N&T xxxxxx, p. xx), ge-
organiseerd door het Instituut voor Didactiek en
Onderwijs (IDO) van de Vrije Universiteit Amster-
dam en N&T wetenschapsmagazine . Naast een
geldprijs van vijfhonderd euro mogen ze hun
onderzoeksverslag in N&T publiceren.

Hoe snel diffunderen
ionen in water?

De Amerikaanse scheikundigen
Thomas Nemetz en David Ball
onderzochten de bewegingen

van ionen in water (diffusie) met een
temperatuur van 273 K (0°C) of hoger.
In een petrischaal met gedestilleerd wa-
ter brachten zij twee zouten aan tegen-
overliggend zijden tegelijkertijd in het
water. Bij bepaalde ionencombinaties
zal er zich een neerslag vormen.Met be-
hulp van deze neerslag konden ze de

Naar aanleiding van een onderzoek van de Amerikaanse scheikundigen

Thomas Nemetz en David Ball zo’n zeven jaar geleden, is er bij de

Sectie Scheikunde op het Christelijk Lyceum Delft (Delft), een praktische

opdracht opgesteld om het door de Amerikanen beschreven onderzoek te

analyseren en eventueel te verbeteren. Een verslag van Lars en Peter.
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75 m/s

Een slechtvalk duikt

met 270 km/h naar

beneden.

75 m/s

Fred Rompelberg fietste

268,831 km/h op de Bonne-

ville zoutvlakte, Utah, VS.

69 m/s

Anthony Fear reed met zijn net ge-

kochte Aston Marti DB7 bijna 250

km/h toen de politie hem van de

weg plukte.

69 m/s

De Oostenrijkse speedskiër Harry Egger

zet in april 2002 in Les Arcs het wereld-

record op 248,28 km/h. 
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Voor ons experiment hebben we de
onderstaande opstelling gebruikt:

Het schaaltje was bij elke meting voor
de helft gevuld met gedestilleerd water
met een temperatuur van 21°C. De tri-
bune-ionen hebben we elke proef het-
zelfde gehouden, namelijk  NO3

– en
Na+. Tribune-ionen zijn de ionen die
niet direct bij de vorming van de neer-
slag betrokken zijn. Verschillende tribu-
ne-ionen zouden de snelheid en zo de
proef kunnen beïnvloeden.

Neerslag
We deponeerden de zouten elke keer
aan beiden zijden tegelijk in het water,
waarbij we ook de stopwatch aanzetten.
Zo meten we de tijd om de snelheid te
berekenen. Daarna legden we zo snel
mogelijk millimeterpapier over de helft
van het bakje, waardoor we de afstand

Diffusie-experimentS c h e i k u n d e

en d- staan voor de afgelegde weg van
respectievelijk het positieve en het nega-
tieve ion. We denken dat elk ion in de
vloeistof omringd wordt door zes wa-
termoleculen.

De vergelijking zou moeten kloppen
als de waarnemingen perfect zijn.Dit is
echter onwaarschijnlijk vanwege de on-
nauwkeurigheid van de door ons ge-
bruikte meetapparatuur. We denken dat
de gemeten uitkomsten wel binnen een
marge van 10% van de theoretische
waarden zullen liggen. We verwachten
daarnaast te zien dat  lichte ionen snel-
ler bewegen dan zware ionen en dus
een grotere afstand afleggen. Lichtere
ionen zullen immers minder weerstand
ondervinden van de zwaartekracht en
het water.

Tabel 1. Bij de diffusieproeven gebruikte en ontstane zouten*

‘Positieve zout’ Massa ‘Negatieve zout’* Massa Neerslag (kleur)

pos. ion neg. ion 

(g/mol) (g/mol)

Loodnitraat 207,2 Natriumjodide 126,9 Lood(II)jodide (geel)

Magnesiumnitraat 24,31 Natriumfosfaat 94,97 Magnesiumfosfaat (wit)

Calciumnitraat 40,80 Natriumcarbonaat 60,01 Calciumcarbonaat (wit)

Kopernitraat 63,55 Natriumhydroxide* 17,01 Koperhydroxide* (blauw)

(*Natrium- en koperhydroxide zijn natuurlijk geen ‘zouten’)

111 m/s

De snelste productieauto ter wereld, de

Bugatti EB 16/4 Veyron (volgende jaar te

koop), haalt bijna 400 km/h.

100 m/s

Rond de evenaar van de planeet Uranus waaien

winden met een snelheid van 360 km/h, tegen-

gesteld aan de draairichting van de planeet.

75 m/s

Een Boeing 737-300 stijgt

met 270 km/h op.
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konden aflezen (recht van boven kij-
kend).We hebben het papier niet onder
de schaal gelegd, aangezien dit door de
breking van het licht op de diverse
grensvlakken leidt tot een onnauwkeu-
rige aflezing.

Verder legden we zwartgekleurd pa-
pier  onder de schaal om de lichtere
neerslagen beter zichtbaar te maken.
Daardoor waren ook via lichtweerkaat-
sing op het wateroppervlak ‘waaiers’op-
geloste stof te zien die naar elkaar toe
bewogen.Aan de zij- en onderkant van
de petrischaal zetten we met een stift
strepen om de plek te markeren waar
we de zouten toevoegen.

De zouten stampten we tot even grote
poedergrootte gestampt met een mor-
tier. Met een lepel lieten we het poeder
in het water vallen. Vanaf dat moment
maten we de tijd op tot het punt dat we
de eerste neerslag zagen. Meteen zetten
we op de desbetreffende plaats een
streepje op het millimeterpapier. Bij dit
streepje schreven we de tijd op, zodat
we de meetgegevens niet konden ver-
warren.

Na elk afzonderlijk proefje maakten
we het materiaal zorgvuldig schoon zo-
dat de verkeerde ionen niet met elkaar
konden reageren.Elke proef voerden we
drie tot vier keer uit om afwijkende
meetresultaten eruit te filteren en een
beter resultaat te verkrijgen.

Alle vier de zoutcombinaties geven
een consequent resultaat voor de tijd
om een neerslag te vormen en voor de
afstand die de ionen aflegden. Tabel 2
geeft de afstanden en de verscheidene
relaties tussen de afstand en de massa
van de ionen.

Uit de tabellen 1 en 2 blijkt dat zware
ionen minder ver komen dan de lichte
ionen.We kunnen nu de formule testen.
Is d+/d- gelijk aan M- + 6H2O/M+ +
6H2O? De metingen aan het loodjodi-
de-neerslag en het calciumcarbonaat-
neerslag vallen binnen de nauwkeurig-
heidsmarge van 10%, maar de andere
twee neerslagen vallen ongeveer 20%
daarbuiten.

In tabel 3 staan de neerslagtijden, ge-
meten met de stopwatch.Hoe zwaarder
het ion, hoe langer het duurde voor de
neerslag te zien was. Alleen de waarde
voor hydroxide wijkt af. Waarschijnlijk
komt dit doordat we het natriumhy-
droxide niet even fijn konden krijgen als
het kopernitraat. De grofkorreligheid
van het zout speelt kennelijk een rol bij
de snelheid van de ionen. Een fijnere
stof lost sneller op en verdeelt zich snel-
ler in het water.

Onnauwkeurigheden
Met betrekking tot de eerdergenoemde
vergelijking is het moeilijk om een con-
clusie te trekken. Dit komt door het feit

dat bij twee van de vier metingen de
waarden meer dan 10% van elkaar ver-
schillen. Waarschijnlijk komt dit door
onnauwkeurige uitvoering en metin-
gen. De oorzaak ligt onder meer in
slecht materiaal. Zo was er geen recht-
hoekig schaaltje beschikbaar, waarin we
eenvoudiger de zouten steeds op dezelf-
de plaats hadden kunnen deponeren.

Ons vermoeden over de snelheden
lijkt wel te kloppen.De snelheid is lager
bij zwaardere ionen. wel.Alleen de laa t-
ste combinatie, tussen de koper- en de
hydroxide-ionen, klopt niet. Hier be-
woog namelijk het zwaardere koper-ion
sneller dan het lichtere hydroxide-ion.

Ons onderzoek kan eenvoudig her-
haald worden met betere materialen.
Het is aan te bevelen meer tijd te reser-
veren.Wij hadden in totaal honderd mi-
nuten voor de proeven. Dat was te kort.
Vervolgonderzoek volgens onze proce-
dures kan bepalen welke  resultaten  on-
betrouwbaar zijn.

Informatie

Literatuur
Thomas M. Nemetz, David W. Ball.  “A Li-
quid-Phase Diffusion Experiment”, Journal
of Chemical Education 1995, 72 (3), 244.

Internet
http://academic.csuohio.edu/ball/cv.htm

Tabel 2. Resultaten van de diffusieproeven

Ionen Gemiddelde Gemiddelde d+ M– + 6H2O

afstand afstand d– M+ + 6H2O

pos. ion (cm) neg. ion (cm)

Pb2+ + 2I– 4,4 5,6 0,78 0,745

3Mg2+ + 2PO4
3– 5,6 4,4 1,3 1,534

Ca2+ + CO3
2– 5,5 4,5 1,2 1,129

Cu2+ + 2OH– 5,2 4,8 1,1 0,728

Tabel 3. Snelheden van de ionen bij de diffusieproeven

Ionen Gemiddelde Gemiddelde

snelheid snelheid

positief ion (mm/sec) negatief ion (mm/sec)

Pb2+ + 2I– 0,72 0,91

3Mg2+ + 2PO4
3– 0,54 0,43

Ca2+ + CO3
2– 0,61 0,50

Cu2+ + 2OH– 0,83 0,77

240 m/s

De kruissnelheid van

een Boeing 737-300

is 860 km/h.

167 m/s

De snelste truck, de

Shock Wave, heeft een

topsnelheid van 601 km/h.

143 m/s

Een Franse TGV

reed op 18 mei

1990 515,3 km/h.

142 m/s

De snelste boot, de Spirit

of Australia van 6000 pk,

haalde in 1978 511,11 km/h.

141 m/s

De hoogste windsnelheid ooit ge-

meten is 509 km/h in de beruchte

Oklahoma City tornado van 1999.
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