Alkanalen (H11§2)
Propanal kan op verschillende manieren worden bereid. Bij één van die manieren gaat men uit van
etheen, waterstof en koolstofmonooxide die in een reactor samengebracht worden:

Onder de reactiesnelheid bij deze omzetting verstaat men het aantal mol propanal dat per seconde
per dm3 reactorruimte wordt gevormd. Deze reactiesnelheid hangt af van de concentraties van
etheen en waterstof in de reactorruimte, maar niet van de concentratie van koolstofmonooxide in de
reactorruimte. Mede op grond hiervan veronderstelt men dat de bovengenoemde reactie via de
volgende drie achtereenvolgende stappen verloopt:

Eén van deze drie stappen is voor de vorming van propanal de snelheidsbepalende stap.
1

Leg aan de hand van een gegeven over de reactiesnelheid uit of stap 2 de snelheidsbepalende stap
voor deze vorming van propanal kan zijn.
Behalve propanal wordt in het reactiemengsel nog een ander alkanal aangetroffen. In deze opgave
wordt dit andere alkanal verder aangegeven als X. Het ontstaan van X kan worden verklaard met
behulp van het bovenbeschreven reactiemechanisme.

2

Geef de structuurformule van X.
Als men butanal wil bereiden, gaat men uit van een mengsel van propeen, waterstof en
koolstofmonooxide. Men veronderstelt dat deze omzetting volgens eenzelfde reactiemechanisme
verloopt als het geval is bij de bereiding van propanal. Bij de bereiding van butanal ontstaat, behalve
butanal en het eerder genoemde alkanal X, nog een alkanal Y.
Dit alkanal Y kan niet ontstaan bij de bovengenoemde bereiding van propanal.

3

Geef de structuurformule van het alkanal Y.

4

Leg aan de hand van het reactiemechanisme uit hoe het ontstaan van Y in het reactiemengsel moet
worden verklaard.
In het reactiemengsel dat ontstaat bij de bereiding van butanal wordt ook een kleine hoeveelheid
polypropeen aangetroffen. Men veronderstelt dat de vorming van een polypropeenmolecuul in het
reactiemengsel begint met een initiatiereactie. Zo’n initiatiereactie wordt gevolgd door een aantal
opeenvolgende propagatiereacties. Deze initiatiereactie treedt op na het verlopen van de eerste stap
van het reactiemechanisme voor de omzetting van propeen met waterstof en koolstofmonooxide tot
butanal. De eerste stap van het reactiemechanisme voor deze bereiding van butanal is vergelijkbaar
met stap 1 uit het hierboven weergegeven reactiemechanisme voor de bereiding van propanal.

5

Geef een gedeelte uit het midden van een molecuul polypropeen in structuurformule weer.
Dit gedeelte dient te zijn opgebouwd uit drie monomeereenheden.

6

Geef van de reactie die in het reactiemengsel leidt tot de vorming van een polypropeenmolecuul een
mogelijke initiatiereactie en de eerste propagatiereactie in vergelijkingen met structuurformules
weer.

