
EXTRACTIE VAN VET UIT CHIPS 

1. Onderzoeksvraag 

Hoe kunnen we vet van chips scheiden?  

Hoe kunnen we het vetgehalte in chips bepalen? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

extractie  

Soxhletapparaat 

 

b. Materiaal + stoffen  

 Soxhletapparaat 

 kookkolf 

 koeler 

 extractiefilter 

 slangen voor koeler 

 warmtemantel 

 balans 

 paprikachips 

 diethylether 

 labotafel 

 destillatieopstelling 

 

 

c. Opstelling (foto) 

   
 

 

 

d. Veiligheid 



i. Etiketten 

Diethylether 
C2H5OC2H5  

  

Gevaar 
CAS 60-29-7 

H 224-302-336-EUH019-EUH066 
P 210-240-403+235 
  

 

ii. H/P zinnen 

Diethylether: 

H-zinnen: H 224-302-336 

P-zinnen: P 210-240-403+235 

 

iii. WGK code 

2 

 

iv. COS brochure 

 
 

3. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

 Bouw bovenstaande opstelling. 

 Weeg 9 g paprikachips af op de balans in de extractiehuls. 

 Plaats de extractiehuls in het apparaat. 

 Doe wasbenzine in de kookkolf. 

 Sluit de slangen aan op het apparaat voor de koeling en zet de warmtemantel aan. 

 Na twee extractiecyclussen kleurt het extractiemiddel oranje. Dit komt omdat 

paprika chips is gebruikt. Hierdoor is het gemakkelijk te zien of al het vet uit de 

chips is geëxtraheerd. Na ongeveer een uur is al het vet uit de chips geëxtraheerd. 

Nu mag de extractie worden gestopt, doe dit door de warmtemantel uit te zetten. 

 Bepaal de massa van een leeg bekerglas en doe hier erna het overblijvende 

extractiemiddel in. 

 Plaats het bekerglas in een werkende zuurkast (ongeveer 24 uur) tot alle 

wasbenzine in verdampt. Het vet blijft als residu achter in het bekerglas. 

 Bepaal opnieuw de massa van het bekerglas met het vet er in. 

 Nu kan je het vetgehalte in chips berekenen.  

 



 
 

b. Waarneming 

Na de tweede cyclus kleurt het extractiemiddel in de kookkolf oranje. 

 
 

Na ongeveer een uur is de wasbenzine die steeds naar het soxhletapparaat gaat kleurloos. 

 
 

Verdampen van mengsel in de kookkolf na extractie: 

 
Het vet blijft achter in het bekerglas 

 

 

4. Reflecteren 



a. Besluit 

 

Door middel van extractie kunnen we het vet van de chips scheiden. Hiervoor maken we 

gebruik van het Soxhletapparaat. Door de warmtemantel zal diethylether verdampen. 

Langs de dampleiding van het Soxhletapparaat loopt het gas naar boven. Het voortdurend 

doorstromen van water zorgt er dat het gas zal condenseren in de koeler. Nu is de 

diethylether weer in vloeibare toestand en komt het in het Soxhletapparaat terecht. Het 

vet van de chips lost op in het extractiemiddel, wasbenzine. Als er voldoende wasbenzine 

in het apparaat is, zal het langs overhevel overlopen en in de kookkolf terecht komen. Hier 

zal opnieuw de wasbenzine verdampen… Enkel de wasbenzine zal steeds verdampen 

doordat de kooktemperatuur van deze stof lager ligt. 

 

Diethylether is een vluchtige stof waardoor na een tijdje enkel het vet over blijft. 

Nu kunnen we berekenen hoeveel vet er in de 9,00 g afgewogen chips zit. Zo vinden we 

dat er in de 9 g paprika chips 3,11 g vet zit. Dit komt overeen met een vetgehalte van 

34,6%. 

 

b. Koppeling aan leerplan/nen 

D/2012/7841/063 

p. 21 

 
 

c. Bronnen 

i. Film  

https://www.youtube.com/watch?v=-aghxWBzd4M 

 

5. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

Indien de diethylether niet snel genoeg verdampt, kan je het mengsel ook verwarmen met 

de warmtemantel of destilleren. 

 

  



 


