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Opzet 

Deze examentraining omvat zes klokuren op basis van het volgende tijdschema: 

Lokaal E217 Ochtend: 09.00 – 12.00 uur 

    Lunchpauze: 12.00 – 12.30 uur 

    Middag: 12.30 – 15.30 uur 

De ochtend wordt gebruikt voor de behandeling van een aantal oefenopgaven per onderwerp / domein zoals 

genoemd in het “Examenprogramma scheikunde vwo” (zie www.examblad.nl). 

Tijdens de behandeling van deze oefenopgaven zal, als daar behoefte aan bestaat, worden ingegaan op de 

achterliggende conceptuele / theoretische achtergronden. 

Tijdens de middagsessie zullen een aantal oude examenopgaven worden behandeld die zodanig zijn gekozen 

dat ze het gehele examenprogramma af dekken. Mocht er dan nog tijd over zijn, dan kiezen we nog een exa-

men van de afgelopen jaren. 

Ik hoop dat je achteraf kunnen zeggen dat het een leerzame dag voor je is geweest. Heel veel succes met je 

examen! 

 

Venlo, 4 mei 2021        W. de Wolf M Ed 
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1 Bindingen, structuren en eigenschappen 

 Weergave van atomen 

  Men kan een atoom weergeven met behulp van symbolen , zoals bijvoorbeeld 
23

11Na . 

 1 Geef op dezelfde manier een: 

  a. stikstofatoom weer dat 7 neutronen bevat;  

b. fosforatoom dat 16 neutronen bevat.   

 2 Geef het aantal protonen, elektronen en neutronen in de kern van de volgende atomen ionen: 

 a. 
128

52Te    b. 
40

20 Ca   c. 
32 2

16S 
  d. 

65

29Cu
  e. 

63 2

29Cu 
 

 Atoommassa van barium 

  Barium is een metaal. In de natuurlijk barium komen twee isotopen voor. 

 1 Welke twee isotopen van barium komen in de natuur voor? Voor het antwoord heb je een tabel uit BINAS 

nodig. 

 2 Leg uit wat het verschil en wat de overeenkomst is in bouw van deze twee isotopen. 

 3 Bereken de gemiddelde atoommassa van barium in twee decimalen 

 Elektronenverdeling elementen  

 1 Geef de verdeling van de elektronen van de onderstaande elementen over de schillen. 

a atoomnummer 16, massagetal 32  

b atoomnummer 6, massagetal 14  

c atoomnummer 8, massagetal 17  

d atoomnummer 19, massagetal 39  

e atoomnummer 12, massagetal 25  

 2 Teken het model van een waterstof- en een lithiumatoom. 

 3 Wat zal de edelgasconfiguratie voor het waterstofatoom zijn? Hoe kan het deze bereiken? 

 4 Dezelfde vragen, maar dan voor het lithiumatoom. 

 5 Welk van deze twee atomen zal het gemakkelijkst een positief ion vormen? 

 6 Teken de edelgasconfiguratie van een magnesiumion. Wat is de lading van het ion? 

 7 Dezelfde vragen, maar dan voor een zwavelion (sulfide-ion).  

 8 Geef aan welke edelgasconfiguratie de volgende ionen hebben: 

Be2+, F‒, Na+, Al3+ , S2‒- , Cl‒, K+, Ca2+. 

 9 Welke van de volgende elementen vormen gemakkelijk positieve en welke negatieve ionen? 

H, Be, B, F, S, Na. N. K. Al. 

 10 Geef verschil en overeenkomst in bouw aan bij: 

een K+ -ion en een K-atoom 

  een K+ -ion en een Ar-atoom 

  een K+ -ion en een Cl‒ -ion 

  een Mg2+ -ion en een Al3+ -ion 

  een Al3+ -ion en een Ne-atoom. 

 11 Waarom heeft het positieve ion een kleinere diameter dan het atoom? 

  Wat verwacht je van de diameter van S2‒ vergeleken met S? 
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 Nieuwe elementen 

 1 Onderzoekers hebben zich bezig gehouden met het vervaardigen van nieuwe elementen. Ze maakten 

hierbij gebruik van de techniek die is beschreven in onderstaand tekstfragment. 

Tekstfragment Een doelwit van lood wordt gebombardeerd met atomen van bijvoorbeeld nikkel, ijzer en titaan.  

  Deze atomen zijn eerst ontdaan van een aantal elektronen.  

  Ze hebben daardoor elektrische lading waardoor zorgvuldig afgestelde elektrische velden voor 

  een versnelling kunnen zorgen.  

  Bij een bepaalde snelheid kan een botsing een heel enkele keer leiden tot kernfusie. Hierbij 

  smelten de kernen samen tot de kern van een nieuw element. Bij zo’n succesvolle botsing  

  wordt tegelijkertijd een neutron uitgezonden. 

     Naar: Natuur en Techniek 

 2 Zijn de nikkeldeeltjes die gebruikt worden voor het bombarderen van het lood negatief of positief gela-

den? Verklaar je antwoord. Gebruik in je antwoord een gegeven uit bovenstaand tekstfragment.  

  Bij het samensmelten van de kern van een loodatoom met massagetal 208 (Pb-208) en de kern van een 

nikkelatoom met massagetal 62 (Ni-62) wordt onder andere een nieuwe kern gevormd van een atoom X. 

Dit proces is weergegeven in onderstaande figuur: 

    

 2 Wat is het aantal protonen, het aantal neutronen en het atoomnummer van een atoom X?  

Noteer je antwoord als volgt:  

aantal protonen:…  

aantal neutronen:…  

atoomnummer:… 

 Copernicum 

  Copernicium (Cn), is het 112e element uit het periodiek systeem der elementen en werd in 1996 voor het 

eerst gevormd in Darmstadt door het Duitse Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI). Het werd ge-

creëerd door een Zn-kern versneld te laten botsen met een Pb-kern in een deeltjesversneller. Daarbij 

werd één enkel Copernicium atoom gevormd met atoommassa 277 u met als tussenstap de vorming van 

Cn-278 dat meteen uiteenvalt in Cn-277 en een neutron: 

 
  

208 70 278 277 1
182 30 112 112 0Pb Zn Cn Cn n   

 

  Ondertussen heeft men diverse isotopen weten te maken. Het meest stabiele isotoop dat is ontdekt, is 

Cn-285. Dit isotoop heeft een levensduur van 29 seconden en valt dan uiteen. Eerst ontstaat een isotoop 

van het element Ds (Darmstadtium) en een alfadeeltje (een cluster van twee protonen en twee neutro-

nen). Daarna volgen nog een aantal vervalstappen.  

 1 Wat is een isotoop? 

 2 Van welk element is een alfadeeltje de kern? 

 3 Geef de vorming van het isotoop van Ds uit Cn-285 in een zelfde soort vergelijking weer zoals hierboven 

voor de vorming van Cn-277 is gedaan. Gebruik voor het alfadeeltje het symbool α.  
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 Covalente binding  

  Bij de eerste raketten werden in de motor twee stoffen gemengd: waterstofperoxide, H2O2, en hydrazine, 

N2H4. Hierbij treedt een exotherme reactie op, waarbij stikstof en water ontstaan en veel energie vrijkomt. 

In de moleculen van al deze stoffen hebben de atomen hun normale covalentie. 

 1 Leg uit wat wordt bedoeld met de covalentie van een atoom? Maak in je antwoord geen gebruik van het 

begrip atoombinding. 

 2 Neem de drie onderstaande zinnetjes over en vul de juiste getallen in:  

 3 Teken de structuurformules van waterstofperoxide, hydrazine, stikstof en water. 

 4 Geef de vergelijking van de reactie die in de raketmotor verloopt. Je hoeft geen toestandsaanduidingen te 

vermelden. 

  De stof disilaan heeft de formule Si2H6(l). In disilaan zijn de siliciumatomen aan elkaar gebonden. 

 5 Schrijf de structuurformule op van disilaan en leid daaruit de covalentie van silicium af. 

 6 Schrijf de structuurformule op van koolstofdioxide, CO2.  

 7  Schrijf de structuurformule op van tri, C2HCl3. 

 Krachten tussen moleculen 

  Brechje wil van de stoffen aceton, petroleum en ethanol de krachten tussen de moleculen vergelijken. Zij 

besluit om van deze stoffen de verdampingstijden te bepalen. 

 1 Beschrijf de proef die Brechje moet uitvoeren en licht je antwoord toe met een tekening van de opstelling. 

  Bij uitvoering van de proef vindt Brechje de onderstaande verdampingstijden. 

naam stof  formule  verdampingstijd 

petroleum  C9H20  60 seconden 

aceton  CH3-CO-CH3 100 seconden 

ethanol  CH3CH2OH 160 seconden 

 2 Verklaar de resultaten aan de hand van de formules van deze stoffen. 

 Methylamines 

  Methylamines zijn basischemicaliën waarmee vele andere tussenproducten en eindproducten worden 

gevormd, o.a. wasmiddelen. Bij het verbranden van monomethylamine , CH3NH2, ontstaat onder andere 

stikstof. 

 1 Geef de vergelijking voor de volledige verbranding van monomethylamine. 

  Het kookpunt van monomethylamine (-6 0C)  is veel hoger dan dat van ethaan, C2H6(g) (-89 0C) dat een 

vergelijkbare molecuulmassa heeft. 

 2 Teken de structuurformules van monomethylamine en ethaan. 

 3 Leg aan de hand van deze structuurformules uit dat het kookpunt van monomethylamine hoger is dan dat 

van ethaan. 

 4 Leg uit dat monomethylamine goed oplosbaar is in water. Licht je antwoord toe met een tekening. 

 Butaan-1-ol 

  Butaan-1-ol is een stof met de formule CH3-CH2-CH2-CH2-OH. In een molecuul butaan-1-ol komt een po-

laire atoombinding voor. De stof lost niet goed op in water. 

 1 Leg uit waarom er polaire atoombindingen in dit molecuul voorkomen. 

 2 Leg uit of er in dit molecuul ook zuivere atoombindingen voorkomen. 

 3 Leg uit of butaan-1-ol waterstofbruggen kan vormen. 

 4 Leg uit waarom butaan-1-ol niet goed oplost in water. 

 5 Verwacht je dat butaanol-1-ol goed zal mengen met pentaan-1-amine, C5H11NH2? Licht je antwoord toe. 
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 Nikkelchloride 

  Nikkelchloride lost goed op in water. De ionen van dit zout worden in water gehydrateerd. 

 1 Geef met behulp van een reactievergelijking weer hoe nikkelchloride oplost in water. 

 2 Leg uit wat we bedoelen met hydratatie. 

 3 Teken een gehydrateerd nikkelion en een gehydrateerd chloride-ion 

 Ethanol 

  Ethanol lost zowel op in water als in heptaan (wasbenzine). 

 1 Geef in een tekening weer hoe de ethanol-moleculen en watermoleculen in een ethanol-oplossing zijn 

gemengd. Teken van beide soorten minstens vier moleculen. 

 2 Geef in een tekening weer hoe ethanol- en heptaanmoleculen in een oplossing zijn gemengd. Teken van 

beide soorten minstens vier moleculen. 

 Verbreken en vormen van bindingen 

  Welke bindingen worden verbroken of gevormd bij de volgende gebeurtenissen? 

 1 Het koken van alcohol. 

 2 Het kraken van een octaanmolecuul. 

 3 Het condenseren van een aardoliefractie tijdens gefractioneerde destillatie. 

 4 De thermolyse van suiker tot koolstofmonoxide en water. 

  Welke bindingen vind je in de volgende stoffen? 

 5 Een druppel broom 

 6 Waterstofgas 

 7 De vaste stof I2 

 8 Het edelgas argon. 

  Water kookt bij 100 ºC en thermolyseert bij temperaturen boven 2500 ºC. 

 9 Welke bindingen worden verbroken bij het koken van water? 

 10 Welke bindingen worden verbroken bij de thermolyse van water? 

 Smelt- en kookpunten vergelijken 

  Hieronder staan in een tabel de smelt- en kookpunten van drie verbindingen. 

 

stof  smeltpunt  

0C 

kookpunt  

0C 

NH3  –77,8  –34,5 

AsH3  –116,3  –87,8 

AsBr3  + 31,2  + 221 

 

 1 Hoe komt het dat NH3 een hoger smelt- en kookpunt heeft dan AsH3? 

 2 Hoe komt het dat AsBr3 een hoger smelt- en kookpunt heeft dan AsH3? 

  AsBr3 reageert snel met water, waarbij onder andere HBr ontstaat. 

 3 Welk(e) type(n) binding in AsBr3 wordt (worden) daarbij verbroken? 



  EXAMENTRAINING VWO SCHEIKUNDE 2021 

 

 10 

 Ionbinding 

  Bij zeer lage temperaturen zijn de stoffen calciumbromide, ethaan, lood, koper(I)sulfaat allemaal vast. 

 1 Geef de formules van deze stoffen. 

 2 Noem voor iedere stof het rooster waarin de stof is gekristalliseerd. 

 3 Noem voor iedere stof alle bindingstypen die in de vaste stof aanwezig zijn en noem de deeltjes (met 

naam) die door deze bindingen bijeen worden gehouden. 

 4 Noem voor iedere stof, die in staat is elektrische stroom te geleiden, de fase(n) waarin de betreffende stof 

elektrische stroom geleidt.  

 5 Leg voor iedere geleider uit hoe die in staat is om stroom te geleiden. Geef deze uitleg aan de hand van 

de bouw van de stof. 

 De structuur van boorcarbide  

  Boorcarbide (B4C) is één van de hardste stoffen die bestaan. Ook heeft de stof een uitzonderlijk hoog 

smeltpunt van 3036 K. 

Boorcarbide wordt gemaakt door bij zeer hoge temperatuur koolstof te laten reageren met diboortrioxide 

(B2O3). Deze reactie is endotherm. Behalve boorcarbide ontstaat uitsluitend koolstofmonoöxide. 

 1 Geef de vergelijking van deze reactie. 

 2 Bereken de reactiewarmte van deze reactie in J per mol boorcarbide. (bij T = 298 K en p = p0). 

Maak hierbij gebruik van: 

- Binas-tabel 57; 

- de vormingswarmte van diboortrioxide: –12,74∙105 J mol–1; 

- de vormingswarmte van boorcarbide: –0,715∙105 J mol–1. 

  Vroeger kon je op internet onderstaande structuurformules van boorcarbide tegenkomen. 

 

  Als je naar de aantallen bindingen van het koolstofatoom in deze structuurformules kijkt, moet je conclu-

deren dat structuurformule II zeker onjuist is en dat structuurformules I en III goed zouden kunnen zijn. 

Tegenwoordig komt structuurformule II niet meer op internet voor. 

 3 Leg uit dat structuurformule II, gelet op de aantallen getekende bindingen van het koolstofatoom, onjuist 

is. 

  Booratomen kunnen, net als koolstofatomen, covalente bindingen (atoombindingen) vormen. In boorato-

men komen twee soorten elektronen voor: 

elektronen die aan de vorming van covalente bindingen kunnen deelnemen en elektronen die dat niet 

kunnen. Uit bovenstaande formules is af te leiden hoeveel elektronen een booratoom beschikbaar heeft 

om covalente bindingen te vormen. 

 4 Leg uit, aan de hand van structuurformules I en III, hoeveel elektronen een booratoom beschikbaar heeft 

om covalente bindingen te vormen. 

 5 Leg uit hoeveel elektronen in een booratoom niet aan het vormen van covalente bindingen deelnemen. 

 6 Beargumenteer met behulp van begrippen op microniveau (deeltjesniveau) waarom, gelet op het hoge 

smeltpunt van boorcarbide, geen van bovenstaande structuurformules juist is. 
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 Namen van stoffen 

  Geef de systematische namen van de volgende stoffen: 

HgO    CH4   

SiF2    AlBr3  

K2O     CO2  

P2S3    C6H14  

H2O2   N2O4   

     

 Namen en formules van zouten 

  Geef de formules en namen van de volgende zouten: 

Natriumfluoride  Aluminumnitride PbSO4   Fe(OH)3 

Magnesiumchloride  Calciumhydroxide CuI   SnCl2 

Ammoniumsulfaat  Zinkfosfaat  HgBr   BaF2 

Koperfosfaat  Zilverfosfide  NaNO3   Cu(OH)2 

Zilversulfiet   Fe(III)carbonaat MgSiO3   FeI2 

Mangaan(II)nitraat  Lood(II)ethanoaat ZnCO3   Fe(HCO3)3 

enz.Chroom(VI)fosfiet Magnesiumfluoride Ag2S   Pb(CH3COO)2 

Tin(II)oxide   Chroom(III)oxide KHCO3   Na3PO4 

Goudsulfide   Aluminiumsulfiet Ca(NO3)2  NH4S 

Koperwaterstofcarbonaat Kwik(II)nitraat  FeO   MgBr2 

Aluminiumsilicaat  Natriumnitriet  Al2(SO4)3  K2PO4 

 Reacties van zouten 

 1 Geef van de bovenstaande zouten die goed oplossen in water de oplosvergelijking. (Denk aan de toe-

standen.) 

  Ga na of er een neerslag ontstaat als de volgende zoutoplossingen met elkaar worden gemengd. 

Zo ja, noem dan eerst de ionsoorten die in de oplossingen aanwezig zijn en noteer daarna de reactiever-

gelijking. (Denk aan de toestanden.) 

 2 Een oplossing van magnesiumjodide en een oplossing van loodnitraat. 

 3 Een oplossing van kopersulfaat en natronloog. 

 4 Een oplossing van aluminiumbromide en barietwater.  

 Structuurformules 

 1 Geef de covalenties van fosfor, waterstof, stikstof, zuurstof en koolstof. 

P = 3, H =1, N =3, O =2 en  

 2 Teken structuurformules voor alle verbindingen met onderstaande molecuulformules. Denk erom dat je bij 

sommige molecuulformules verschillende structuurformules kunt bedenken. 

  a PH3 

  b C2H4  

  c H2CO2  

  d CO2  

 Vergelijking van verschillende verbindingen 

  Bij zeer lage temperatuur zijn de volgende stoffen allemaal vaste stoffen: Natriumbromide, butaan, alumi-

nium, methaan, bariumfluoride, zink en broom. 

 1 Geef de formules van deze stoffen. 

 2 Noem het rooster waarin elk van deze stoffen is gekristalliseerd. 

 3 Welke van deze stoffen kunnen in vaste toestand en/of vloeibare toestand stroom geleiden. 
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 4 Welk deeltje of welke deeltjes maken de stroomgeleiding in de bij onderdeel 3 genoemde stoffen moge-

lijk. 

 5 Welke van de genoemde stoffen zal het laagste kookpunt hebben? Licht je antwoord toe.. 

 Silicium 

  Chips voor elektronica worden gemaakt van dunne ronde schijven zeer zuiver silicium, wafers ge-

noemd. Het benodigde silicium wordt gewonnen uit de steensoort kwartsiet. Bij het productieproces 

reageert onzuiver silicium met HCl. Hierbij wordt het silicium omgezet tot SiHCl3 en waterstof. Het HCl 

reageert hierbij volledig. 

 1 Geef de vergelijking voor de reactie van Si (uit MGS) en HCl tot SiHCl3 en waterstof.  

  Behalve SiHCl3 en waterstof ontstaan nog allerlei andere reactieproducten in de betreffende reactor. 

De voornaamste reactieproducten en hun kookpunten staan vermeld in onderstaande tabel. De silici-

umverbindingen die worden gevormd, hebben verschillende kookpunten. Dit kan worden verklaard 

aan de hand van de sterkte van de bindingen tussen de moleculen. Tussen de moleculen van een 

aantal van de in de tabel genoemde stoffen is een dipool-dipoolbinding aanwezig. Deze binding wordt 

veroorzaakt door de aanwezigheid van één of meer polaire Si-Cl atoombindingen.  

     

 2 Leg uit bij welke van de in de tabel genoemde siliciumverbindingen dipool-dipoolbindingen tussen de mo-

leculen aanwezig zijn in de zuivere stof.  

 3 Leg uit welke soort binding(en) tussen de moleculen van de siliciumverbindingen de grootste bijdrage le-

vert (leveren) aan de hoogte van het kookpunt. 

 

  Een van de meest schadelijke verontreinigingen in silicium voor chips is het element boor. De aanwezig-

heid van deeltjes boor heeft invloed op de roosteropbouw en de geleidbaarheid van het silicium.  

 4 Geef twee aspecten waarom de aanwezigheid van boor gevolgen heeft voor de roosteropbouw van het 

silicium. 

 Carbon 

  Carbon is een netwerkpolymeer. Het netwerkpolymeer in carbon is een epoxyhars. De epoxyhars wordt 

gevormd uit twee monomeren: een amine en een zogeheten di-epoxide.  

Moleculen van het di-epoxide bevatten aan beide uiteinden een epoxi-

degroep. Wanneer het di-epoxide wordt gemengd met de amine treedt 

de hieronder weergegeven reactie op. 

   

  Met R1 en R2 worden de overige delen van de moleculen aangeduid. De amine treedt hierbij op als een 

nucleofiel deeltje. 
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  Hieronder is de reactie onvolledig weergegeven in twee stappen. In stap 2 verplaatst zich een H atoom. 

 

 1 Maak de stappen af door ontbrekende elektronenparen en atomen aan te vullen. Gebruik Lewisstruc-

turen. Geef met pijlen aan hoe elektronenparen zich verplaatsen. Geef formele ladingen aan. 

  Een epoxidegroep is op te vatten als een cyclische ethergroep. Van alle ethers blijken de stoffen met een 

epoxidegroep in de moleculen veel reactiever te zijn dan de lineaire ethers. De reden hiervoor is dat de 

bindingshoeken in de ring van een epoxidegroep afwijken van wat de VSEPR-theorie voorspelt. Hierdoor 

is de activeringsenergie voor het verbreken van de C–O binding in een epoxidegroep veel lager dan bij 

een lineaire ether. 

 2  Leg uit dat de bindingshoeken in de ring van een epoxidegroep afwijken van wat de VSEPR-theorie voor-

spelt. 

 Mosterdgas 

  Mosterdgas kan worden weergegeven als Cl−CH2−CH2−S−CH2−CH2−Cl. 

 1 Teken de lewisstructuur van mosterdgas. 

 2 Bepaal met VSEPR de ruimtelijke vorm van mosterdgasmoleculen. 

 3 Leg uit of mosterdgasmoleculen dipolen zijn. 

 4 Leg uit of mosterdgasmoleculen elektrofiel of nucleofiel zijn. 

 Lachgas 

  Distikstofmono-oxide, triviale naam lachgas, wordt gebruikt bij verdovingen. Het wordt ook gebruikt in mo-

toren om het motorvermogen te verhogen. In de atmosfeer is lachgas een broeikasgas. 

Harm tekent een lewisstructuur van lachgas: 

N O N 
  

 
 

 1 Leg uit dat in deze lewisstructuur elk atoom het juiste aantal valentie-elektronen om zich heen heeft. 

 2 Leg uit waarom de lewisstructuur van Harm toch niet juist kan zijn. 

  De juiste lewisstructuur bevat atomen met een formele lading. 

 3 Geef een kloppende lewisstructuur van lachgas. Geef duidelijk de formele ladingen aan. 

 4 Teken een mesomere grensstructuur van de structuur die je bij 3 hebt getekend. Geef met pijltjes aan 

hoe de ene structuur in de andere overgaat. 

 5 Geef ook een correcte lewisstructuur voor stikstofdioxide, NO2, waaruit blijkt dat het een radicaal is. 

 NMP 

  NMP is een oplosmiddel dat op grote schaal wordt gebruikt om koolwaterstoffen op 

te lossen. Het is ook goed oplosbaar in water. De oplosbaarheid van NMP in water 

is te verklaren met behulp van de Lewisstructuur van een mesomere grensstructuur 

van NMP. In deze Lewisstructuur komen formele ladingen voor. 

 1 Geef de Lewisstructuur van het hiernaast weergegeven NMP en van de andere me-

somere grensstructuur van NMP. Geef formele ladingen aan in de structuren. De 

Lewisstructuren moeten voldoen aan de octetregel. 
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 SO4
– 

  Het deeltje SO4
– is een radicaal. 

 1 Geef een mogelijke Lewisstructuur van het deeltje SO4
–, waaruit blijkt dat het deeltje een radicaal is. Geef 

formele ladingen aan. Neem aan dat de covalentie van zwavel zes is. 

 Reactie van methanal met een aldehyde 

  Methanal kan in basisch milieu reageren met andere aldehyden. Hieronder staat een voorbeeld van een der-

gelijke reactie: 

 

  Verbinding X is een alkanoaat. 

 1 Geef de naam van verbinding A. 

 2 Geef de Lewisstructuur èn de naam van verbinding X. 

 Enolvorming 

  Als men 2–methylbutanal in water oplost, stelt zich het volgende evenwicht in: 

C C C C
O

H

H

H H

H

HH

CH3

C C C C
OH

CH3H

H

H H

H

H
 

De alcohol in dit evenwicht is een zogenoemd enol. Dat wil zeggen een alcohol met C=C―OH als karakte-

ristieke groep. 

Enolvorming kan worden gekatalyseerd door OH–. Hierbij wordt een H+ van het 2e C-atoom door OH– gebon-

den. Er ontstaat een negatief ion: 

C C C
-

C
O

HH

H

H H

H

H  

 1 Leg uit dat het 2e C-atoom een formele lading heeft van -1. 

  Met behulp van grensstructuren kan de enolvorming aangetoond worden. 

 2 Teken beide grensstructuren en leg uit hoe de enolvorming tot stand komt. Gebruik Lewisstructuren (elektro-

nenformules). 

  Enolvorming kan optreden bij alkanalen met meer dan één C–atoom per molecuul. Er zijn echter alkanalen 

met meer dan één C–atoom per molecuul waarbij geen enolvorming optreedt. 

 3 Geef de structuurformule van een alkanal met meer dan één C–atoom per molecuul, waarbij geen enolvor-

ming optreedt en leg uit waarom de enolvorming niet optreedt. 

  Bij het enoliseren van 2–methylbutanal zullen twee soorten enolmoleculen ontstaan. 

 4 Leg uit of van het enol van 2–methylpropanal ook twee soorten moleculen zullen bestaan. Vergelijk in de 

uitleg de molecuulstructuren van de enolen van 2–methylbutanal en 2–methylpropanal.. 

 1,2-epoxyethaan 

  Onder bepaalde omstandigheden kan etheen omgezet worden in oxiraan (ook wel genoemd 

1,2-epoxyethaan). Hiernaast staat een ruimtelijke structuurformule van oxiraan:  

In deze structuurformule wordt met de gestreepte lijn aangegeven dat het 

zuurstofatoom naar achteren is gericht. 

Door een substitutiereactie met broom kunnen één of meer waterstofatomen worden 

vervangen door broomatomen. 
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 1 Geef van alle mogelijke substitutieproducten de (ruimtelijke) structuurformule en geef hierbij aan in welke 

gevallen er sprake is van stereoisomerie. Geef bovendien aan welke vorm van stereoisomerie optreedt en 

geef eventuele chirale koolstofatomen weer met een *. 
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2 Chemisch rekenen 

 Zwaveligzuur 

  In 1,60 liter water is 26,00 gram H2SO3 zwaveligzuur opgelost. 

 1 Bereken hoeveel mol zwaveligzuur 1,00 liter van deze oplossing bevat. 

 2 Bereken hoeveel mmol zwaveligzuur is opgelost in 40,00 ml van deze zwaveligzuuroplossing. 

 3 Bereken wat het massapercentage zwavel in zwavelzuur is. 

 Zoutzuur (1) 

  Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa % HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg.L-1. 

 1 Bereken hoeveel gram HCl(g) is opgelost in 600 mL geconcentreerd zoutzuur. 

 2 Bereken hoeveel mol HCl(g) 1 L geconcentreerd zoutzuur bevat. 

  Een T.O.A. wil een voorraadje van 5,0 L zoutzuur met een concentratie van 2,0 mol·L-1 maken. 

 3 Bereken hoeveel L geconcentreerd zoutzuur hij hiervoor nodig heeft en beschrijf hoe hij dat doet. 

 Chloroform 

  Men brengt 25,0 mL chloroform op kooktemperatuur om het daarna te verdampen.   

  Bereken hoeveel chloroformdamp er onder standaard omstandigheden ( p = p0 en T = 273 K) ontstaat. 

 Volumebepaling 

  Hans wil het volume bepalen van 1,00 mol acetondamp bij 60 C. Daarvoor gebruikt hij de hieronder ge-

tekende opstelling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De bak en de maatcilinder zijn gevuld met paraffineolie, die op een temperatuur van 60 C gehouden 

wordt. De hoeveelheid paraffineolie die verdampt, kan verwaarloosd worden. 

Hij brengt met behulp van een injectiespuit in de maatcilinder 0,125 g vloeibaar aceton, C3H6O(l). Alle 

aceton verdampt. Er ontstaat 58,9 cm³ acetondamp. 

 1 Bereken uit deze gegevens het volume van 1,00 mol acetondamp bij 60 C (in dm³).   2 Be-

reken uit het volume bij 60 0C (p = p0) het molaire volume bij 25 0C (p =p0). 

  Hans herhaalt de proef met een onbekende vloeistof X(l). Met het resultaat van de proef wil hij de molaire 

massa van stof X berekenen. De vloeistof geeft voor 0,115 g onder dezelfde omstandigheden een damp-

volume van 71,4 cm³. 

 3 Leid af hoe groot het volume van 1,00 mol damp X(g) bij 60 C is.  

 4 Bereken de molaire massa van stof X.   

  Hans probeert op dezelfde manier ook de molaire massa van vloeistof Y(l) te bepalen. Dit blijkt echter 

geen resultaat te geven: het volume van de damp is nihil. 
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 5 Geef daarvoor twee mogelijke oorzaken.  

 Reactie van aluminium met chloor 

  Bereken hoeveel gram chloor nodig is voor de reactie met aluminium waarbij 37,8 gram aluminium-

chloride ontstaat.  

 Loodchloride bereiden 

  Carla wil 1,39 gram loodchloride bereiden. Ze heeft de beschikking over 0,100 M loodnitraatoplossing en 

een 0,100 M natriumchlorideoplossing. 

 1 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt als beide oplossingen bij elkaar worden gevoegd. 

 2 Bereken hoeveel ml zij van elk van de beide oplossingen bij elkaar moet voegen om zonder verspilling 

van grondstoffen de gewenste hoeveelheid loodchloride te krijgen. 

 Koolstofdioxide in lucht 

  Het gehalte van koolstofdioxide in lucht is 0,035 volumeprocent. Neem aan dat de normale omstandighe-

den van 273 K en p = po gelden. 

 1 Bereken het massapercentage van koolstofdioxide in lucht.   

 2 Bereken [CO2(g)] in mol dm-3.   

  Uitgeademde lucht bevat veel meer koolstofdioxide. 

Om te bepalen hoeveel daarin aanwezig is, blaast Janine 20 dm3 uitgeademde lucht door een oplossing 

van calciumhydroxide. Alleen koolstofdioxide reageert:  

CO2(g) + Ca2+(aq) + 2 OH-(aq)  CaCO3(s) + H2O(l). 

  Janine bepaalt vervolgens dat er 220 mg calciumcarbonaat is gevormd. 

 3 Bereken het volumepercentage koolstofdioxide in de uitgeademde lucht (p = p0 en T = 298 K). 

 Zoutzuur (2) 

 1 Bij deze opgave geldt Vm = 24,0 dm3 mol-1. 

  Als je waterstofchloride, HCl(g), in water oplost, krijg je een oplossing die we zoutzuur, HCl(aq), noemen. 

Geconcentreerd zoutzuur bevat 36,0 massa-% HCl. De dichtheid van deze oplossing is 1,18 kg·L-1. 

 2 Bereken de molariteit van deze oplossing. 

 3 Bereken hoeveel liter waterstofchloride (p = p0 en T = 298 K) er in 1 L water moet worden opgelost om 

geconcentreerd zoutzuur (36,0 massa-% HCl, ρ = 1,18 kg·L-1 ) te verkrijgen. 

  Als je zoutzuur met een natriumsulfietoplossing laat reageren, ontstaat zwaveldioxide, volgens de 

vergelijking: 

2 H3O+(aq) + SO3
2-(aq)  3 H2O(l) + SO2(g)  

  Een leraar wil met zijn klas een proef doen om te controleren of de verhouding in mol in deze 

reactievergelijking wel juist is. Groepjes leerlingen moeten volgens zijn aanwijzingen 25,0 ml 0,100 M 

natriumsulfietoplossing en 25,0 ml 0,250 M zoutzuur bij elkaar voegen. 

 4 Ga met behulp van een berekening na welke stof, waterstofchloride of natriumsulfiet bij het begin van 

deze proef in overmaat aanwezig is. 

 5 Bereken hoeveel cm3 zwaveldioxide bij deze proef maximaal kan ontstaan. 

 6 Teken de opstelling, die de leerlingen bij deze proef kunnen gebruiken. 

  De grenswaarde van zwaveldioxide is 2,6 mg·m-3. Het lokaal heeft de volgende afmetingen: 7,20  9,00  

3,60 m. In het lokaal zijn 8 groepjes aan het werk. Deze voeren tijdens de les de proef allemaal één keer 

uit. 

 7 Bereken of tijdens deze proef in het lokaal de MAC-waarde van SO2 wordt overschreden. 
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 Hardheid van water 

  Hard water is water dat veel calciumionen en/of magnesiumionen bevat. De hardheid hangt af van het 

aantal ionen dat per liter water aanwezig is. Welk soort ionen, calciumionen of magnesiumionen, is daar-

bij niet van belang. 

Jeanine heeft een oplossing van calciumchloride en een oplossing van magnesiumchloride. Van beide 

zouten is evenveel gram per liter opgelost. 

De hardheid is 1 oD als het water 7,1 mg Ca2+(aq) bevat. 

 1 Beredeneer welke van beide oplossingen de grootste hardheid heeft.  

  In Den Haag bevat het leidingwater 1,921.10-3 mol calciumionen per liter. Er zijn geen magnesiumionen 

aanwezig. In een folder van het waterleidingbedrijf moet dit vermeld worden in Duitse hardheidsgraden, 

aangegeven als oD.  

 2 Bereken de hardheid van Haags leidingwater, uitgedrukt in oD. 

  De aanwezigheid van calciumionen in water heeft hinderlijke gevolgen. Bij wassen met zeep reageren de 

calciumionen met stearaationen uit de zeep, zodat een neerslag ontstaat. Op verwarmingselementen kan 

een kalkaanslag ontstaan.  

Om dit te voorkomen voegt de fabrikant aan het wasmiddel een onthardingsmiddel  toe, zoals natrium-

polyfosfaat, Na+
5P3O10

5-(s). De polyfosfaationen reageren met de calciumionen: 

  Ca2+(aq) + P3O10
5-(aq)  (CaP3O10)3-(aq) 

  Een wasmiddel bevat 25 massaprocent natriumpolyfosfaat. 

 3 Bereken hoeveel gram van het wasmiddel nodig is om 10 liter Haags leidingwater geheel te ontharden.  . 

 Fosfor 

  Fosfor komt voor als witte en als rode fosfor. Meestal worden beide vormen geschreven als P(s). Dat 

witte fosfor echter niet bestaat uit éénatomige moleculen, is af te leiden uit metingen aan de damp van 

witte fosfor.  

Een meting wijst uit dat 1,00 g damp van witte fosfor bij p = po en 230 C een volume heeft van  

334 cm³. Het molaire volume van gassen bij deze omstandigheden is 41,4 dm3 mol-1. 

Stel dat de formule voor de damp van witte fosfor Pn(g) is. 

 1 Bereken de grootte van n. 

  In een fosforfabriek wordt fosfaaterts omgezet in een oplossing van fosforzuur. Dat gebeurt in een aantal 

stappen. Hieronder volgt een schematische weergave daarvan: 

 

 

  fosfaaterts         fosfor   blok   P2O5(s)      fosforzuuroplossing, H3PO4(aq). 

 

 

  Om de stof fosfor te maken moet fosfaaterts reageren met zand, SiO2(s), en cokes, C(s). Fosfaaterts be-

vat onder andere calciumfosfaat. Calciumfosfaat, zand en cokes reageren in de molverhouding 

1 : 3 : 5. Bij de reactie, die bij hoge temperatuur plaats heeft, ontstaat behalve fosfor, ook calciumsilicaat, 

CaSiO3(s), en koolstofmono-oxide. 

 2 Schrijf van deze reactie de vergelijking op. Schrijf daarin fosfor als P(s).   

  Voor de reactie worden fosfaaterts, zand en cokes gemengd in de massaverhouding 100 : 30 : 10. Neem 

aan dat zand zuiver siliciumdioxide is en cokes zuivere koolstof. 

 3 Laat door een berekening zien of zand en cokes voor deze reactie in de goede massaverhouding ge-

mengd zijn.   
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3 Energie, reactiekinetiek en evenwicht 

 monochloormethaan en monobroommethaan   

 Als een mengsel van methaan en chloor door zonlicht wordt bestraald, vindt een reactie plaats waarbij 

monochloormethaan ontstaat. 

1 Geef de vergelijking van deze reactie. 

 Bij de reactie van methaan met broom onder invloed van zonlicht wordt monobroommethaan gevormd. 

Als men de reactie van een mengsel van 1 mol methaan met 1 mol broom vergelijkt met die van een 

mengsel van 1 mol methaan met 1 mol chloor bij overigens gelijke omstandigheden van temperatuur en 

druk, dan vallen twee belangrijke verschillen op: 

 de snelheid van de vorming van monobroommethaan is veel kleiner dan de snelheid van de vorming 

van monochloormethaan; 

 bij de vorming van 1 mol monobroommethaan komt minder energie vrij dan bij de vorming van 1 mol 

monochloormethaan. 

 Het energiediagram van de vorming van 1 mol monochloormethaan is weergegeven in figuur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In de diagrammen 1 tot en met 4 van figuur 2 is de schaalverdeling op de verticale as van de diagram-

men dezelfde als in het diagram in figuur 1. Eén van de diagrammen van figuur 2 geeft het energiedia-

gram van de vorming van 1 mol monobroommethaan op de juiste wijze weer. 
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2 Welk diagram is dat. Geef een verklaring voor je antwoord. 

 Ontleding van water  

 100 g water ontleedt in waterstof en zuurstof. Dit is een endotherme reactie. 

1 Leg uit welke stof(fen) de meeste chemische energie bezitten, water of de reactieproducten waterstof en 

zuurstof samen? 

2 Teken een energiediagram voor de ontleding van water. Geef ook de activeringsenergie aan. 

3 Waterstof en zuurstof reageren in de massaverhouding 1 : 8. Bereken hoeveel g waterstof en zuurstof uit 

100 g water gevormd zal worden. 

4 Zal de reactiewarmte voor de verbranding van waterstof kleiner zijn dan die voor de ontleding van water, 

even groot of groter? Leg je antwoord goed uit aan de hand van het energiediagram dat je bij onderdeel 2 

hebt getekend.. 

 Energiediagrammen 

 1 Teken een energiediagram voor een exotherme tweestapsreactie waarbij de eerste stap langzamer ver-

loopt dan de tweede stap. 

 2 Teken een energiediagram voor een exotherme tweestapsreactie waarbij de eerste stap sneller verloopt 

dan de tweede stap. 

 3 Leg uit dat bij de vorige opgave de eerste stap niet alleen sneller is, maar ook omkeerbaar (reversi-

bel) is. 

 Ontleding ethanal 

  Bij 527 0C ontleedt ethanal (C2H4O) in methaan en koolstofmono-oxide. 

 1 Geef de reactievergelijking van de ontleding van ethanal. 

  Uit experimenten blijkt dat de reactiesnelheidsvergelijking de volgende is: 

s = k[C2H4O]2 

 2 Stel een mogelijk reactiemechanisme op voor deze reactie dat in overeenstemming is met dit gegeven. 

 3 Geef aan welke stap snelheid bepalend is. 

 4 De reactiesnelheidsconstante k is bij de gegeven temperatuur 0,34 mol‒1 L s‒1. Je brengt bij 527 0C 0,010 

mol ethanal in een vat van 1,00 L. 

 5 Bereken de reactiesnelheid aan het begin van de reactie. 

  Na 98 seconden is 25% van de ingebrachte hoeveelheid ethanal ontleed. 

 6 Bereken de reactiesnelheid na 98 seconden. 

 7 Leg uit hoe lang het zal duren vanaf het begin van de reactie voordat 50% van de oorspronkelijke hoe-

veelheid ethanal is ontleed. Kies daarbij uit de antwoorden: 196 s, korter dan 196 s, langer dan 196 s.. 

 Chlorylfluoride 

  Je hebt met verschillende concentraties de snelheid van de productie van chlorylfluoride gemeten. 

  F2 + 2 ClO2  FClO2 

  De experimentele gegevens vind je hieronder. 

[F2] [ClO2] s (mol L‒1 s‒1) 

0,10 0,010 1,2·10‒2 

0,10 0,030 3,6·10‒2 

0,10 0,040 4,8·10‒2 

0,20 0,010 2,4·10‒2 
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 1 Stel met behulp van de gegevens uit de tabel de reactiesnelheidsvergelijking op. 

 2 Bereken de waarde van k uit de vergelijking van onderdeel 1. 

 3 Leg uit dat deze reactie niet in één stap verloopt. 

 4 Stel een reactiemechanisme voor deze reactie op dat in overeenstemming is met de gegevens. 

 5 Leg uit welke stap in dit mechanisme de snelheidsbepalende is. 

 Maleïnezuuranhydride 

  MZA maleïnezuuranhydride, is een grondstof voor veel soorten polymeren, onder andere polyesters. De mo-

lecuulformule van MZA is C4H2O3; de structuurformule is als volgt: 

MZA

C

CC

C
O

OO

H H  

  Een bereidingswijze van MZA is gebaseerd op de reactie van benzeen met zuurstof: 

  2 C6H6 + 9 O2 → 2 C4H2O3 + 4 CO2 + 4 H2O 

  Dit is een exotherme reactie die onder invloed van een katalysator plaatsvindt. De invloed van een katalysa-

tor op het verloop van een reactie kan met behulp van energiediagrammen duidelijk worden gemaakt. Hier-

onder zijn twee energiediagrammen voor een exotherme reactie gedeeltelijk weergegeven: één voor de re-

actie zonder katalysator en één voor de reactie met katalysator. Van beide energiediagrammen is slechts 

het energieniveau van de beginstoffen aangegeven met het bijschrift ‘beginstoffen’. 

 

 1 Neem de energiediagrammen over en geef door het plaatsen van energieniveaus met bijbehorende bijschrif-

ten, zodat duidelijk wordt wat de invloed van de katalysator is op het verloop van de reactie. 

  Bij de bereiding van MZA uit benzeen wordt uit 1,0 kg benzeen 1,0 kg MZA verkregen. 

 2 Bereken het rendement van deze bereiding van MZA uit benzeen. 

  Een tweede bereidingsproces van MZA is gebaseerd op de reactie van butaan en zuurstof uit de lucht. Bij 

deze reactie ontstaat behalve MZA uitsluitend water. 

 3 Geef de reactievergelijking in molecuulformules van de vorming van MZA uit butaan en zuurstof. 

 4 Bereken de atoomefficiëntie (atoomeconomie) en de E-factor van proces 1 en 2 ervan uitgaande dat het ren-

dement voor proces 1 en 2 respectievelijk 77% en 59% bedraagt. 

 5 Geef drie argumenten die aantonen dat proces 2 de voorkeur heeft boven proces 1. Geef argumenten geba-

seerd op informatie uit deze opgave en/of Binas-tabel 97A.. 

 6 Laat door een berekening zien dat het energie-effect van de reactie die hoort bij proces 1 groter is dan 

die van proces 2. 
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 Broomvorming 

  Men lost een bepaalde hoeveelheid kaliumbromide op in water. Aan de oplossing voegt men onder goed 

roeren een overmaat verdund zwavelzuur toe. Daarna een overmaat waterstofperoxide-oplossing. De 

volgende redoxreactie treedt op:2 H+ + H2O2 + 2 Br¯ → Br2 +2 H2O 

  Van het moment af dat men de overmaat waterstofperoxide-oplossing heeft toegevoegd meet men de 

concentratie van Br2 in de oplossing. Men krijgt onderstaand diagram. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bij de beantwoording van de volgende vragen mag worden aangenomen dat waterstofperoxide niet ont-

leedt en dat broom niet verdampt. 

  Teken in het diagram hoe de concentraties van H2O2 en Br‒ veranderen.  

De beginconcentratie van H2O2 is aangegeven door het punt A.. 

 Reactie van waterstof en stikstof in een afsloten vat.  

  Bekijk het volgende evenwicht in een afgesloten vat: 

  3 H2(g) + N2(g)  2 NH3 (g) 

  In de onderstaande grafiek is er evenwicht vanaf tijdstip t1. In de grafiek stelt reactie I de reactie naar 

rechts en reactie II de reactie naar links voor. 

 

 

 1 Welke stoffen zijn tussen het tijdstip t0  en t1  in het vat aanwezig? Leg dit kort uit. 

 2 Neem de grafiek over en schets het verloop van de reactiesnelheden na tijdstip t2, als er op dat moment 

plotseling extra stikstof wordt toegevoegd. Verder blijven alle omstandigheden gelijk. Geef, als de reactie-

snelheden niet gelijk zijn, aan welk deel van de grafiek bij welke reactie hoort. 

 3 Neem de grafiek nogmaals over en schets het verloop na t2 als er op dat moment een katalysator wordt 

toegevoegd. 

 4 Leg uit of de druk in het reactievat tussen tijdstip t0 en t1 groter wordt, kleiner wordt, of gelijk blijft.. 
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 Bereiding van waterstof 

  Het gas waterstof kan worden bereid door methaan en stoom met elkaar te laten reageren bij 900°C. Er 

stelt zich een evenwicht in, waarbij methaan en stoom in evenwicht zijn met waterstof en koolstofmo-

nooxide. De reactie naar rechts is endotherm. 

 1 Geef de reactievergelijking en de evenwichtsvoorwaarde voor dit evenwicht.    

  Geef aan of en zo ja hoe, het evenwicht zal veranderen als gevolg van de volgende gebeurtenissen. Doe 

dit indien mogelijk met behulp van de evenwichtsvoorwaarde. 

 2 De druk wordt verlaagd door volume vergroting. 

 3 Er wordt extra stoom in het reactievat gebracht. 
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4 Zuren en basen (inclusief titraties) 

 pH-berekeningen 

  Bereken de pH van de volgende oplossingen: 

 1 4,0 M zoutzuur; 

 2 1,5. 10 ‒3 M kalkwater (een oplossing van calciumhydroxide); 

 3 2,0 M natronloog; 

 4 3,0∙10‒2 M zwavelzuur;  

  Je hebt een oplossing van natronloog met een pH van 12,50. 250 mL van deze natronloog wordt met wa-

ter verdund tot pH = 11,60. 

 5 Bereken hoeveel mL water er is toegevoegd om de pH van 12,5 naar 11,6 te brengen. 

 Vergelijking van zure oplossingen 

  Men voegt aan 10 mL van een oplossing van een sterk zuur met pH = 2,00 natronloog toe tot de pH van de 

oplossing 4,00 is geworden. Hiervoor blijkt 7,0 mL van de natronloog nodig te zijn. Ook als men natronloog 

van dezelfde molariteit toevoegt aan 10 mL van een oplossing van een zwak zuur met pH = 2,00 zal na toe-

voeging van een aantal mL natronloog de pH van de oplossing 4,00 worden.  

 1 Leg uit of dan in dat geval 7,0 mL, meer dan 7,0 mL of minder dan 7,0 mL van de natronloog nodig is. 

 Vergelijking van zure oplossingen (2) 

  Je krijgt twee oplossingen: 2,0 L oplossing van 0,315 g salpeterzuur en 2,0 L van een oplossing van azijnzuur 

met dezelfde pH. 

 1 Geef de juiste notatie van beide oplossingen. 

 2 Bereken de pH van de salpeterzuur oplossing. 

  3 Leg uit of er meer, evenveel of minder mol azijnzuur moet worden opgelost om een oplossing met de-

zelfde pH als de salpeterzuur oplossing te maken.. 

   Beide oplossingen worden verdund tot 10,0 L. 

  4 Beredeneer (dus niet berekenen!) welke van de twee oplossingen de laagste pH zal hebben na het verdunnen 

of leg uit waarom beide oplossingen dezelfde pH zullen hebben na het verdunnen. 

  5 Geef de vergelijking van de reactie van een oplossing van azijnzuur met vast calciumcarbonaat. 

 6 Leg uit of een oplossing van azijnzuur zal reageren met een oplossing van natriumjodaat (NaIO3). 

 Oplossing van jodigzuur (waterstofjodiet) 

  Men lost 0,035 mol van het zwakke zuur HIO2 op in water; er ontstaat 1,00 L oplossing. 12% van het 

HIO2 ioniseert.  

 1 Bereken de pH van de ontstane oplossing. 

 2 Bereken de KZ van het HIO2. 

 3 Bereken de pH van een oplossing van 0,400 M NaIO2. (Als je KZ nodig hebt, maar niet hebt kunnen bere-

kenen, neem dan KZ = 7,5·10‒3. Dit is niet het goede antwoord op het vorige onderdeel. 

 pH van methaanzuur en meer 

 1 Bereken de pH van 0,0250 M ethaanzuur. 

 2 Bereken de pH van de oplossing die ontstaat als 4,69 g kaliumhydroxide wordt opgelost tot  50,0 mL. 

 3 Bereken hoeveel mol HIO3 je moet oplossen om 150 mL van een HIO3 oplossing met pH = 2,2 te ma-

ken.l 

 4 0,0763 mol van een zwak zuur HZ wordt opgelost in 1,00 L water. De pH van de oplossing die ontstaat 

is 3,37. Bereken de Kz van dit zuur. 
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 5 8,47 g ammoniak wordt opgelost tot 500 mL. Bereken de pH van de ontstane oplossing. 

 6 Bereken de pH van de oplossing die ontstaat als 2,50 g NaCN wordt opgelost 150 mL oplossing. 

 7 Bereken de pH van de oplossing die ontstaat als 3,50 g NaF en 2,75 g HF samen worden opgelost tot 

1,00 L. 

 HClOn 

  Er bestaan verschillende zuren met de formule HClOn. Deze opgave gaat over twee van deze zuren, HClO2 

en HClO3.  

 1 Geef de juiste notatie van een oplossing van HClO2 en van een oplossing van HClO3. 

  Je krijgt een 0,00634 M oplossing van HClO3. 

 2 Bereken de pH van deze oplossing. 

 3 Bereken hoeveel gram HClO2 je moet oplossen om 1,00 L van een oplossing met dezelfde pH te maken. 

  Van beide oplossingen wordt 100 mL genomen en vervolgens wordt aan beide oplossingen 250 mL water 

toegevoegd. 

 4 Bereken de pH die de HClO3 oplossing daarna heeft. 

 5 Leg zo nauwkeurig mogelijk uit hoe hoog de pH van de HClO2 oplossing na toevoegen van het water zal 

zijn. 

 Mengen van NaHCO3-opl. met een HCl-oplossing 

  Aan 500 mL van een 1,0·10‒3 M NaHCO3-oplossing wordt 500 mL van een 1,0·10‒3 M HCI-oplossing toe-

gevoegd.  

 1 Geef de reactievergelijking. 

 2 Bereken de pH van de gevormde oplossing.. 

 pH-verandering 

  Oplossingen van niet al te zeer verdunde sterke zuren of basen gedragen zich als buffer. Toevoeging van 

een kleine hoeveelheid zuur of base heeft vrijwel geen invloed op de pH van een dergelijke oplossing. 

 1 Bereken de pH-verandering die optreedt als 100 mL 0,10 M HCI-oplossing wordt toegevoegd aan 1,00 L 

van een oplossing van een sterk zuur, pH = 1,40. 

 Maagsap 

  Maagsap kan worden opgevat als een HCI-oplossing, pH = 1,4. De pH van maagsap zal dus niet echt 

veranderen door het slikken van voedingsmiddelen of medicijnen. Omgekeerd geldt echter wel, dat de in 

de maag heersende pH bepalend is voor de vorm waarin opgeloste stoffen in het maagsap aanwezig zijn. 

Zwakke zuren bijvoorbeeld zijn in maagsap nauwelijks geïoniseerd. 

 2 Leg dit uit aan de hand van een evenwichtsbeschouwing.. 

  Acetylsalicylzuur (aspirine) is een zwak zuur (Kz = 3,3·10‒4), waarvoor de formule HZ kan worden ge-

bruikt. Oplossingen van niet al te zeer verdunde sterke zuren of basen gedragen zich als een buffer. 

 3 Bereken de verhouding [HZ]/[Z ] voor acetylsalicylzuur dat is opgelost in maagsap, pH = 1,4. 

 pH-verandering in bloed 

  Bereken de pH-verandering die optreedt in bloed (pH = 7,35) als door een stofwisselingsstoornis plotse-

ling zoveel zuur zou vrijkomen, dat één procent van het aanwezige HCO3
‒ reageert tot CO2 + H2O. 

Onder de omstandigheden is 
koolzuurZK = 8,0·10‒7  

 Gebufferd? 

  Een van de eisen die men aan een bufferoplossing stelt, is dat de pH slechts weinig verandert bij toevoe-

ging van een kleine hoeveelheid zuur of base. In het volgende zal onder een kleine hoeveelheid base 
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steeds 0,1 millimol natriumhydroxide worden verstaan die aan 100 mL oplossing wordt toegevoegd. De 

volumeverandering kan hierbij buiten beschouwing worden gelaten.  

Een niet al te verdunde oplossing van een sterk zuur voldoet aan de gestelde eis van bufferoplossing. 

 1 Toon door berekening aan dat 0,1 molair zoutzuur aan deze eis voldoet.. 

 2 Beredeneer of zoutzuur met pH = 5,0 aan deze eis voor een bufferoplossing voldoet. 

  Een oplossing met pH = 5,0 kan men ook verkrijgen door een hoeveelheid van een éénwaardig zuur HZ 

met pKz = 5,0 op te lossen in water. 

 3 Bereken hoeveel mol van dit éénwaardig zuur (pKz = 5,0) men nodig heeft om 100 mL oplossing met  

pH = 5,0 te krijgen. 

 4 Beredeneer of de oplossing in het vorige onderdeel genoemd aan de gestelde eis voor een bufferoplos-

sing voldoet. 

  Een oplossing met pH = 5,0 kan men eveneens verkrijgen door 0,10 mol van hetzelfde zuur HZ en een 

berekende hoeveelheid natriumhydroxide op te lossen in water, zo dat het eindvolume 100 mL bedraagt. 

 5 Bereken hoeveel mol HZ in deze oplossing nog aanwezig is. 

 6 Beredeneer of de oplossing bij het vorige onderdeel aan de gestelde eis voor een bufferoplossing vol-

doet. 

 Boorzuurbuffer 

 1 12,37 g H3BO3 wordt opgelost tot 500,0 mL. Bereken de pH van deze oplossing. 

  Aan de oplossing die bij onderdeel 1 is ontstaan wordt 0,8534 mol van de stof NaH2BO3 toegevoegd. 

Vervolgens wordt het volume aangevuld tot 1,00 L. 

 2 Leg uit dat de oplossing die hierbij is ontstaan een buffer is. 

 3 Bereken de pH van deze buffer. 

  Onder de buffercapaciteit van een buffer verstaan we de hoeveelheid zoutzuur die aan 1,00 L van de buf-

fer moet worden toegevoegd om de pH met 0,10 eenheid te verlagen. 

 4 Bereken de buffercapaciteit van de buffer uit onderdeel 3 in mmol HCl. 

Ammoniakbuffer   

  Je wilt een ammonium/ammoniakbuffer pH = 8,25 maken. Daarvoor heb je de beschikking over zoutzuur 

en ammonia, beide van gelijke molariteit. 

 1 Bereken de molverhouding NH4
+ : NH3 in de buffer. 

 2 Beredeneer in welke volumeverhouding je zoutzuur en ammonia moet mengen om de gewenste buffer te 

verkrijgen. 

 Bepaling van de molaire massa van barnsteenzuur (butaandizuur)  

  Je krijgt de opdracht de molaire massa van barnsteenzuur te bepalen door middel een titratie. Hiervoor 

heb je 602,0 mg barnstaanzuur afgewogen, opgelost en overgebracht in een maatkolf van 100,00 mL. 

Hieruit heb je 25,00 mL in een erlenmeyer gepipetteerd, verdund tot ongeveer 40 mL en drie druppels 

indicator toegevoegd. Voor twee titraties was gemiddeld 25,24 mL van 0,101 M natronloog nodig. 

  Bereken de molaire massa van barnsteenzuur. 

 Ammonia-gehalte 

  Ammonia is een oplossing van ammoniak in water. Het heeft een sterk ontvettende werking en wordt 

daarom veel gebruikt als schoonmaakmiddel. 

Marleen heeft een fles ammonia waarvan zij de concentratie ammoniak nauwkeurig wil weten. 

Ze verdunt de ammonia met een factor 100. Vervolgens pipetteert ze hiervan 10,00 mL in een erlen-

meyer en titreert met 0,1020 M zoutzuur. Voor het bereiken van het equivalentiepunt is hiervan 4,77 mL 

nodig. Als indicator wordt methylrood gebruikt.  
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 1 Schrijf de vergelijking op van de reactie van zoutzuur met ammonia. 

 2 Schrijf op welke kleuromslag plaatsvindt. 

 3 Bereken de concentratie van de ammonia die Marleen gebruikte. 

 Soda 

  Van onzuivere soda (natriumcarbonaat) wordt een monster van 1414,4 mg afgewogen en overgebracht in 

een maatkolf van 100,0 mL. Hieruit wordt 25,00 mL in een erlenmeyer gepipetteerd. Hieraan wordt door 

middel van een pipet 50,00 mL 0,1208 M zoutzuur (oplossing van waterstofchloride) toegevoegd; het ge-

vormde koolstofdioxide wordt door  enige tijd komen uit de oplossing verdreven. De overmaat zoutzuur 

wordt getitreerd met 29,80 mL 0,1170 M natronloog (oplossing van natriumhydroxide). 

 1 Geef de reactievergelijking van de reactie waarbij zoutzuur aan de soda-oplossing wordt toegevoegd. 

 2 Bereken het massapercentage natriumcarbonaat in de onderzochte soda. 

5 Redoxreacties, elektrochemische cellen en redoxtitraties 

 Halfreacties opstellen 

  Stel de volgende halfreacties op: 

 1 De omzetting van ClO3
― in Cl2 in een zure oplossing 

 2 De omzetting van CrO4
2― in Cr(OH)3 in een neutrale oplossing 

 3 De omzetting H2BO3
― in B in een neutrale oplossing 

 4 De omzetting Ga in H2GaO3
― in een basische oplossing 

 5 De omzetting Sb2O3 in Sb2O5 in een zure oplossing 

 6 De omzetting H5IO6 in IO3
― in een zure oplossing 

 7 De omzetting van FeO4
― in Fe3+ in een zure oplossing 

 8 De omzetting van WO3 in W2O5 in neutrale oplossing. 

 Redoxreactie (1) 

  Leid de vergelijkingen van de volgende reacties af met behulp van halfreacties, of leg uit waarom er geen 

reactie verloopt. 

 1 Een korrel zink werd in een Pb(NO3)2 -oplossing gebracht. 

 2 Joodwater wordt gemengd met een oplossing van natriumchloride. 

 3 Een verdunde oplossing van salpeterzuur wordt over vast wolfraam(IV)oxide (WO2) geschonken. 

Hierbij ontstaat onder andere vast wolfraam(V)oxide (W2O5). 

 4 Een natriumsulfide-oplossing werd aan een broom-oplossing toegevoegd. 

 5 Een waterstofperoxide oplossing wordt gemengd met zoutzuur. 

 Redoxreactie (2) 

  Twee proeven leveren de volgende gegevens: 

  I Als men een aangezuurde oplossing van natriumseleniet, Na2SeO3, voegt bij een oplossing van een 

ijzer(II)zout, dan ontstaat de vaste  tof seleen. 

  II Als men een aangezuurde oplossing van natriumtelluriet, Na2TeO3, voegt bij een oplossing van een ij-

zer(lI)zout, dan treedt er geen reactie op. 

 1 Stel de reactievergelijking van de reactie die optreedt bij proef I met behulp van halfreacties op. 

 2 Rangschik de oxidatoren seleniet, telluriet en ijzer(Ill) naar afnemende sterkte. Licht je antwoord toe. 
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 Redoxreactie (3) 

  Nitraationen kunnen bijvoorbeeld vanuit meststoffen in het oppervlaktewater / grondwater terecht komen. 

Als er in de grond pyriet aanwezig is, kan dit er voor zorgen dat het nitraat het grondwater niet bereikt. 

Pyriet (FeS2) is een zout dat opgebouwd is uit ijzerionen en S2 
2‒ -ionen. Door de reactie met pyriet wordt 

nitraat omgezet tot stikstof. Het betreft een redoxreactie waarvan je de vergelijking met behulp van halfre-

acties kunt afleiden. In de eerste halfreactie reageert het nitraation met water, waarbij stikstofgas en hy-

droxide-ionen ontstaan. 

 1 Leid de eerste halfreactie af en geef aan of het nitraation als oxidator of als reductor optreedt. 

  In de tweede halfreactie reageert het pyriet met water tot ijzer(Il)-, H+- en sulfaationen. 

 2 Leid de tweede halfreactie af en geef aan of het pyriet als oxidator of als reductor optreedt. 

 3 Leid de totaalvergelijking af.‒ 

 Redoxreactie (4) 

  Ga na of de volgende verbindingen reageren met een oxidator. Geef de structuurformule(s) van de stof 

en het eventuele reactieproduct, inclusief de naam, dat ontstaat of geef aan waarom er geen reactie 

plaatsvindt. 

 1 3-methylbutaan-2-ol 

 2 3,5-dimethylheptaan-3-ol    

 Permanganaat - manganaat 

  Er zijn verschillende manieren om kaliloog te maken. Je kunt kaliumhydroxide, kaliumoxide of kalium in wa-

ter brengen. 

 1 Geef de drie reactievergelijkingen. 

  Aan 25,0 mL van de basische oplossing wordt eerst 40,2 mg kaliumpermanganaat toegevoegd en vervol-

gens een overmaat natriumsulfiet. Er treedt een reactie op waarbij onder andere manganaationen (MnO4
2–) 

ontstaan. 

 2 Geef met behulp van half reacties de vergelijking van deze reactie. 

 3 Welke kleurverandering neem je waar? 

 4 Bereken hoeveel mg bruinsteen er maximaal kan ontstaan. 

 Cel met ijzer(III)chloride en waterstofsulfide 

  Als waterstofsulfide in een oplossing van ijzer(III)chloride wordt geleid, ontstaat zwavel. 

 1 Geef de reactievergelijking. 

  Met behulp van ijzer(III)chloride en waterstofsulfide kan als volgt een elektrochemische cel worden ge-

bouwd: 

In bekerglas A, gevuld met een ijzer(III)chloride-oplossing, wordt een koolstofelektrode geplaatst. 

In bekerglas B, gevuld met gedestilleerd water, wordt ook een koolstofelektrode geplaatst. 

Van een zoutbrug wordt het ene been in de vloeistof van bekerglas A en het andere been in de vloeistof 

van bekerglas B geplaatst. 

Nadat beide elektroden via een gevoelige voltmeter met elkaar zijn verbonden, wordt een regelmatige 

stroom waterstofsulfide door het water in bekerglas B geleid. 

 2 Maak een schematische tekening van deze elektrochemische cel. 

 3 Leg uit waar de zoutbrug voor dient. 

 4 Verklaar het optreden van een potentiaalverschil tussen de elektroden. 

 5 Beredeneer wat in dit element de positieve elektrode is. 

  Als men in het beschreven elektrochemische element enkele druppels natronloog toevoegt aan de oplos-

sing in bekerglas B, slaat de voltmeter verder uit.  



  EXAMENTRAINING VWO SCHEIKUNDE 2021 

 

 29 

 6 Geef hiervoor een verklaring. 

 Cel met broom en kaliumbromide 

  Het linker bekerglas van de onderstaande opstelling is gevuld met een oplossing van broom en kalium-

bromide en het rechterbekerglas met water. In ieder bekerglas bevindt zich een inerte koolstofelektrode, 

aangeduid met A en B, die via een koperdraad met elkaar zijn verbonden. Je moet met deze opstelling 

een elektrochemische cel maken door in het water een stof op te lossen Je kunt hiervoor kiezen uit kali-

umchloride en kaliumjodide. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 1 Leg uit welke van deze stoffen je in het water moet oplossen om er een elektrochemische cel van de kun-

nen maken. 

 2 Geef de halfreacties die verlopen als de cel stroom levert. 

 3 Leg uit in welke richting de elektronen door de verbindingsdraad stromen. 

 4 Leg uit welke elektrode de positieve is. 

  Na enige tijd is de cel uitgeput. Toch is de vloeistof in het linker bekerglas nog duidelijk bruin gekleurd. 

 5 Geef een mogelijke verklaring dat deze cel is uitgeput.. 

 Cellen met natriumsulfiet- en kaliumpermanganaatoplossing 

  Sander bouwt een elektrochemische cel. Hij heeft de beschikking over een natriumsulfiet (Na2SO3)-

oplossing, een kaliumpermanganaat (KMnO4)-oplossing, twee inerte elektroden, een zoutbrug van 

gelatine met een oplossing van kaliumchloride en verder alles wat nodig is om een elektrische cel te 

bouwen.  

Aan de kaliumpermanganaat-oplossing is geen zuur toegevoegd!  

Hij sluit alles aan en meet eerst de bronspanning. 

  Vervolgens laat Sander de cel een tijdlang stroom leveren. Daarbij kijkt hij regelmatig of er iets 

verandert. Ook onderzoekt hij of in één van de bekerglazen chloride-ionen aanwezig zijn. Hij constateert 

het volgende: 

  – in het bekerglas met de kaliumpermanganaat-oplossing ontstaat een troebeling 

– in het bekerglas met de natriumsulfietoplossing is niets te zien. Omdat de cel stroom levert, 

 moet hier wel een reactie optreden 

– in één van de bekerglazen zijn chloride-ionen aanwezig 

 1 Maak een duidelijk tekening van de cel die Sander gemaakt heeft. Geef hierin aan wat alles voorstelt. 

Geef ook de elektronenstroom aan en kies het juiste elektrodemateriaal.  

 2 Geef de halfreacties die verlopen als de cel stroom levert. 

 4 Bereken de bronspanning als geldt dat alle concentraties van de aanwezige ionen 1,00 M is. 

 5 Leg uit in welk bekerglas chloride-ionen aangetoond kunnen worden. 

  De Na2SO3 oplossing wordt verdund met water. 

 6 Leg uit dat de bronspanning nu, vergeleken met de beginsituatie, lager wordt. 
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 Cellen met loodnitraat- en aluminiumnitraatoplossing 

  Je krijgt de beschikking over 250 mL van een oplossing van 1,0 M loodnitraat, 250 mL van een oplossing 

van 1,0 M aluminiumnitraat, loden en aluminium staafjes en verder alles wat nodig is om een elektrische 

cel te maken. 

  1 Maak een tekening van de gebruikte opstelling en geef duidelijk aan wat alle onderdelen voorstellen. 

Geef bovendien aan hoe de elektronenstroom loopt als de cel stroom levert.   

 2 Geef de vergelijkingen van de halfreacties die aan de elektroden verlopen. 

 3 Bereken de bronspanning die de cel levert. 

  Na enige tijd is de massa van de elektrode in de loodnitraatoplossing met 1,50 g veranderd. 

 4 Bereken hoeveel de massa van de andere elektrode veranderd is. 

 5 De loodnitraatoplossing van de oorspronkelijke cel wordt 10 keer verdund. Leg uit wat dit voor invloed 

heeft op de geleverde bronspanning.. 

 Suikerbatterij 

  In 2007 hebben onderzoekers van Sony een prototype ontwikkeld van een elektrochemische cel (batterij) 

die zijn energie haalt uit een reactie van glucose met zuurstof. In onderstaand figuur is deze suikerbatterij 

schematisch weergegeven. 

   

  De batterij bevat twee koolstofelektroden (A en B) die elk zijn bedekt met een laagje van een verschillend 

enzym. De elektroderuimtes worden gescheiden door een membraan. Aan elektrode A wordt glucose 

omgezet tot gluconolacton (C6H10O6) volgens de halfreactie: 

  C6H12O6 → C6H10O6 + 2 H+ + 2 e–  

 1 Is elektrode A de positieve of de negatieve pool van de suikerbatterij? Motiveer je antwoord. 

  Bij elektrode B wordt zuurstof omgezet tot water. Bij deze omzetting reageren ook H+-ionen. De vergelij-

king van de halfreactie van zuurstof die plaatsvindt bij elektrode B staat in Binas-tabel 48. 

 2 Leid met behulp van de vergelijking van de halfreactie van zuurstof en de vergelijking van de halfreactie 

bij elektrode A, de vergelijking af van de totale redoxreactie die plaatsvindt in de suikerbatterij. 

  De H+ ionen kunnen zich door het membraan verplaatsen. 

 3 Leg uit of de H+-ionen zich van elektrode A naar elektrode B verplaatsen of van elektrode B naar elek-

trode A. 

  Het prototype van de suikerbatterij heeft de vorm van een kubus met een ribbe van 4 cm. De elektrode-

ruimte van elektrode A wordt gevuld met 20 mL 0,40 M glucose-oplossing. 

De suikerbatterij kan worden gebruikt om een mp3-speler te voorzien van elektrische stroom. De mp3-

speler werkt op een stroomsterkte van 61 mA. 

 4 Bereken hoeveel uur de mp3-speler kan spelen op de glucose die aanwezig is in 20 mL 0,40 M glucose-

oplossing. Neem aan dat alle glucose wordt omgezet. Gegeven: 1 A = 1 C s–1. Maak gebruik van Binas 

tabel 7. 
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 Rhodoferax 

  De bacterie Rhodoferax ferrireducens leeft in anaëroob milieu (zuurstofloze omstandigheden). Voor zijn 

energievoorziening zet deze bacterie glucose om tot onder andere koolstofdioxide. Bij de omzetting van 

glucose tot koolstofdioxide is glucose reductor. Als oxidator in het anaërobe milieu treedt Fe3+ op, dat 

wordt omgezet tot Fe2+. De reactie, en de functie van de bacteriën daarbij, is onderzocht. Daartoe werden 

proeven uitgevoerd waarbij glucose-oplossingen en oplossingen met Fe3+ werden samengevoegd zowel 

in aanwezigheid van de bacteriën als zonder bacteriën. Zonder bacteriën treedt geen reactie op. De on-

derzoeksresultaten van een proef met bacteriën en een proef zonder bacteriën zijn verzameld in de on-

derstaande twee diagrammen. 

 

  Uit de diagrammen kan worden afgeleid dat per molecuul glucose bij de halfreactie voor de omzetting van 

glucose tot koolstofdioxide, 24 elektronen vrijkomen. 

 1 Leg dit uit met behulp van gegevens uit de diagrammen. Ga ervan uit dat de afname van de hoeveelheid 

glucose alleen wordt veroorzaakt door de reactie met Fe3+ en dat de toename van de hoeveelheid Fe2+ 

alleen wordt veroorzaakt door de reactie met glucose. 

  Men heeft onderzocht of de omzetting van glucose door Rhodoferax ferrireducens kan worden gebruikt in 

een elektrochemische cel om stroom op te wekken.  

De elektrochemische cel bestaat uit twee halfcellen. 

De ene halfcel van de elektrochemische cel bestaat uit een poreuze elektrode van grafiet die is geplaatst 

in een gebufferde glucose-oplossing. Op en rond de elektrode bevinden zich de bacteriën. Om te voorko-

men dat zuurstof in de oplossing terechtkomt, wordt stikstofgas doorgeleid. 
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De elektronen die bij de omzetting van glucose vrijkomen, worden overgedragen aan de elektrode. In de 

andere halfcel bevindt zich de oxidator. Dat is in de elektrochemische cel niet Fe3+, maar zuurstof. Deze 

halfcel bestaat uit een elektrode, eveneens van grafiet, die is geplaatst in een bufferoplossing  

(pH = 6,90), waar lucht doorheen wordt geleid. Als de twee elektroden worden verbonden, gaat een elek-

trische stroom lopen. De zuurstof uit de lucht wordt daarbij omgezet volgens: 

  O2 + 4 H+ + 4 e– → 2 H2O 

  De ontstane elektrochemische cel wordt een biobrandstofcel genoemd. 

 2 Geef de vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van glucose tot koolstofdioxide. Behalve de for-

mules van de genoemde stoffen komen in de vergelijking nog e–, H+ en H2O voor. 

 3 Leid de vergelijking af van de totale reactie waarop de stroomlevering door de biobrandstofcel berust. 

 4 Maak een schets van zo’n biobrandstofcel. Benoem de onderdelen van de cel en vermeld op de juiste 

plaats alle stoffen en oplossingen die worden gebruikt, evenals de bacteriën. Geef in je tekening ook aan 

wat tijdens de stroomlevering de positieve en de negatieve elektrode is. 

 

  De cel heeft gedurende een proefperiode van 600 uur een stroom geleverd van 0,20·10–3 A (A is ampère; 

1 ampère = 1 C s–1). Van de omgezette glucose werd 83% gebruikt voor de stroomlevering.  

 5 Bereken hoeveel g glucose gedurende de 600 uur van de stroomlevering werd omgezet. Maak bij je be-

rekening onder andere gebruik van het gegeven dat de lading van één mol elektronen gelijk is aan 

9,65·104 C.   

 Elektrosynthese  

  De bereiding van stoffen door middel van elektrolyse wordt wel elektrosynthese genoemd. 

Bij de elektrosynthese van 4-aminofenol gaat men uit van nitrobenzeen. De elektrolyse vindt plaats met 

onaantastbare elektroden. De vergelijking van de reactie die hierbij aan de negatieve elektrode op-

treedt, is: 

   
  De elektrosynthese van 4-aminofenol wordt uitgevoerd in een continu proces dat als volgt schematisch 

kan worden weergegeven: 



  EXAMENTRAINING VWO SCHEIKUNDE 2021 

 

 33 

 
  De poreuze wand is doorlaatbaar voor Na+, OH– en H2O, maar niet doorlaatbaar voor de organische 

stoffen. 

Behalve 4-aminofenol ontstaat bij het beschreven proces een stof X. 

 1 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt aan de positieve elektrode en geef de formule van stof 

X. 

 2 Leg uit in welke molverhouding nitrobenzeen en water bij  (zie blokschema) moeten worden ingeleid 

om er voor te zorgen dat het hele proces continu verloopt. 

  Een fabriek streeft ernaar om door middel van het beschreven continu proces per etmaal (24 uur) 100 

kg 4-aminofenol te produceren. Daarvoor is een hoge stroomsterkte nodig. 

 3 Bereken de stroomsterkte in ampère (1 ampère = 1 coulomb per seconde) die nodig is om per et-

maal 100 kg 4-aminofenol te produceren. Maak hierbij onder andere gebruik van het gegeven dat de la-

ding van een mol elektronen gelijk is aan 9,65·104 C. 

 Joodtintuur  

  jodiumtinctuur is een bekend ontsmettingsmiddel. Het kan worden gemaakt door jood en natriumjodide 

samen op te lossen in een mengsel van alcohol en water. 

Volgens een wettelijke norm moet bij het maken van 10,0 ml jodiumtinctuur 193 mg jood en 241 mg natri-

umjodide opgelost worden.  

Om te controleren of men jodiumtinctuur dat volgens deze norm is gemaakt niet verdund heeft (bijvoor-

beeld door toevoeging van extra water) kan gebruik worden gemaakt van de hieronder beschreven me-

thode. 

Aan 10,0 ml jodiumtinctuur wordt een hoeveelheid geconcentreerd zoutzuur toegevoegd. Tevens wordt 

een geschikte indicator toegevoegd. De verkregen oplossing wordt getitreerd met een 0,100 M oplossing 

van kaliumjodaat (KIO3). Tijdens de titratie treden achtereenvolgens de volgende redoxreacties op: 

  IO3
– + 6 H+ + 5 I– → 3 I2 + 3 H2O 

  IO3
– + 6 H+ + 2 I2 + 10 Cl– → 5 ICl2– + 3 H2O 

  Het eindpunt van de titratie wordt bereikt als juist alle I2 is omgezet in ICl2–. 

 1 Geef de vergelijking van de halfreactie waarbij I2 wordt omgezet in ICl2–. 

 2 Bereken hoeveel mL 0,100 M kaliumjodaatoplossing nodig is voor de titratie van 10,0 mL jodiumtinctuur 

waarvan de samenstelling voldoet aan de wettelijke norm. 

 H2S in afvalwater 

  Oplossingen van jood worden gemaakt door het jood te mengen met een kaliumjodide-oplossing. Een 

dergelijke oplossing wordt een joodkaliumjodide-oplossing genoemd.  

In een laboratorium wordt een joodkaliumjodide-oplossing gebruikt om het gehalte aan waterstofsulfide 

(H2S) in verschillende soorten afvalwater te bepalen. 
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Deze bepaling gaat als volgt: 

Men voegt eerst in overmaat een bepaalde hoeveelheid jood toe. Alle H2S wordt dan omgezet: 

  H2S + I2 → 2 H+ + 2 I– + S 

 1 Geef de beide halfreacties 

  Het overgebleven jood (dat niet heeft gereageerd met de H2S) wordt bepaald door middel van een titratie 

met een natriumthiosulfaat(Na2S2O3)-oplossing. 

 2 Geef de halfreacties en de totaalreactie van de reactie tussen jood en natriumthiosulfaat. 

  Een analiste voert deze bepaling uit om het H2S-gehalte in een bepaald soort afvalwater te meten. Zij pi-

petteert 25,00 mL van het water in een erlenmeyer. Hieraan voegt zij 1,000 mmol I2 toe. Na even te heb-

ben gewacht voegt zij als indicator wat zetmeel toe en start daarna de titratie. Bij de titratie van het over-

gebleven jood is 16,13 mL 0,100 M natriumthiosulfaatoplossing nodig. 

 3 Leg met behulp van Binas tabel 65B uit dat je zetmeel als indicator kunt gebruiken bij deze titratie. 

 4 Leg uit wat de kleur zal zijn van de oplossing na het equivalentiepunt. 

 5 Bereken het aantal mmol jood dat nog over was en daaruit het aantal mmol jood dat bij de reactie met 

H2S is verbruikt. 

 6 Bereken het aantal mg H2S in 1,00 liter van het onderzochte water. 

 Invar 

  Invar is een legering met een extreem lage uitzettingscoëfficiënt, bestaande uit nikkel, ijzer en eventueel 

kleine hoeveelheden van andere elementen. 

Twee leerlingen doen tijdens een praktische opdracht onderzoek naar de samenstelling van deze lege-

ring. 

In de eerste stap verpulveren ze een monster van 4,00 gram invar en brengen dit in een overmaat zwa-

velzuuroplossing. De metalen reageren met de zwavelzuuroplossing en na enige tijd is het poeder geheel 

verdwenen.  

 1 Geef voor de reactie van het metaal ijzer met de zwavelzuuroplossing de halfreacties en de totaalreactie.  

  Een van de leerlingen oppert het volgende idee: “misschien bevat invar ook een klein beetje koper” 

 2 Leg uit dat uit waarnemingen van de bovenstaande proef geconcludeerd kan worden dat dat niet het ge-

val kan zijn. 

  In de tweede stap van het onderzoek gaan zij met behulp van een titratie de samenstelling van invar be-

palen. Ze brengen de inhoud van het bekerglas met de oplossing die is ontstaan na stap 1 kwantitatief 

over in een maatkolf van 250,0 mL. Met gedestilleerd water vullen ze de maatkolf aan tot 250,0 mL. Van 

deze oplossing pipetteren ze 10,00 mL in een titratie-erlenmeyer en ze voegen 20 mL 2,0 M zwavelzuur-

oplossing toe. Uit een buret druppelen ze 0,0200 M kaliumpermanganaatoplossing toe tot het eindpunt is 

bereikt. Er blijkt 18,62 mL van de kaliumpermanganaatoplossing nodig te zijn. 

  De oplossing die na stap 1 is ontstaan bevat onder andere Fe2+ - en Ni2+ -ionen. Hiervan reageren alleen 

de Fe2+ -ionen met het permanganaation. 

 3 Leg uit met behulp van tabel 48 dat Fe2+ wel en Ni2+ niet reageert met het permanganaation. 

 4 Geef de halfreacties en de totaalreactie van de titratiereactie. 

 5 Welke kleuromslag zullen de leerlingen zien bij het eindpunt van de titratie? 

Noteer dit als volgt: 

voor het eindpunt is de oplossing: ……….. 

na het eindpunt is de oplossing: ………. 

 6 Bereken hoeveel gram Fe aanwezig was in het monster van 4,00 gram invar. 

 7 Bereken de samenstelling in massaprocenten van het invar-monster. Ga ervan uit dat invar uitsluitend uit 

ijzer en nikkel bestaat. 
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 Fles wijn 

  Wijn bevat alcohol (ethanol, C2H6O) die ontstaan is door vergisting van glucose. 

 1 Geef de vergelijking voor de vergisting van glucose in molecuulformules. 

  Door de aanwezigheid van opgeloste zuren heeft wijn een pH die tussen 2,9 en 3,9 ligt. In een aangebro-

ken fles wijn wordt dikwijls in de loop van enkele dagen een deel van de alcohol door reactie met zuurstof 

omgezet tot azijnzuur. De aanwezigheid van azijnzuur in wijn zorgt voor een onaangename smaak. De 

vorming van azijnzuur in wijn zorgt nauwelijks voor een verlaging van de pH. Dit komt doordat wijn een 

bufferende werking heeft. De bufferende werking van wijn wordt voor een groot deel veroorzaakt door 

een zuur HZ met KZ = 1,0·10–3. In wijn is van dit zuur een groot deel omgezet tot de geconjugeerde base. 

 2 Bereken hoeveel procent van dit zuur is omgezet tot de geconjugeerde base als de wijn een pH waarde 

van 3,2 heeft. 

  Bij een geopende fles wijn duurt het enkele uren voordat de zuurstof die in de wijn oplost en de zuurstof 

in de lucht boven de wijn met elkaar in evenwicht zijn. Vanaf dat moment geldt: 

O2 (wijn)  O2 (lucht) met: 2

2

[O  (lucht)]

[O  (wijn)]
 K  

  Bij 20 °C geldt voor de waarde van de evenwichtsconstante K = 29.  

Een fles wijn met een inhoud van 720 mL wordt ontkurkt. Op dat moment bevat de wijn nog geen opge-

loste zuurstof. Er wordt wijn uitgeschonken, in de fles blijft 360 mL wijn achter. De fles wordt niet afgeslo-

ten. 

 3 Bereken het aantal mg zuurstof dat na enkele uren, als het evenwicht zich heeft ingesteld, aanwezig is in 

de 360 mL wijn in de fles. Het molair volume van een gas is bij de heersende temperatuur (20 °C) en druk 

(1,0 bar) 24 dm3 mol–1. Lucht bevat 21 volumeprocent zuurstof. 

  Een fles wijn van 720 mL wordt voor de helft uitgeschonken (nog 360 

mL wijn in de fles met 360 mL lucht daarboven, zie de figuur hier-

naast). Daarna wordt de druk in de fles verlaagd van 1,0 bar tot 0,25 

bar. Dan blijkt dat in de wijn zelfs nog wat minder zuurstof oplost dan 

een kwart van de bij vraag 3 berekende hoeveelheid. De temperatuur 

verandert tijdens het wegpompen van de lucht niet. 

 4 Leg uit dat de hoeveelheid zuurstof die in dit geval in de wijn zal op-

lossen minder is dan een kwart van de bij vraag 3 berekende hoeveel-

heid. 

  Om het ontstaan van azijnzuur tegen te gaan, voegt men in sommige 

wijnsoorten sulfiet aan de wijn toe, voordat de wijn de fles in gaat. De 

werking van het sulfiet berust onder andere op het feit dat de bacteriën die alcohol tot azijnzuur omzetten 

door het sulfiet worden gedood. 

 5 Geef nog een verklaring voor het feit dat sulfiet het ontstaan van azijnzuur tegengaat. 

  Een groepje leerlingen krijgt als practicumopdracht het sulfietgehalte van witte wijn te bepalen. In het 

practicumvoorschrift staat onder meer: 

   Pipetteer 10,0 mL van een 0,0500 M joodoplossing in een erlenmeyer van 300 mL. 

Voeg ongeveer 150 mL water toe en zuur aan met 5 mL 1 M zwavelzuur. Voeg langzaam 

100,0 mL van de witte wijn toe onder voortdurend roeren. Het sulfiet reageert met een 

deel van het jood: 

   SO3
2– + H2O + I2 → SO4

2– + 2 H+ + 2 I–  

Titreer het jood dat na deze reactie nog over is met een 0,0400 M oplossing van natriumthiosulfaat. 

Gebruik zetmeel als indicator. 

  De vergelijking van de reactie die tijdens de titratie optreedt is: 

  2 S2O3
2– + I2 → S4O6

2– + 2 I– 

  Er blijkt 12,1 mL van de oplossing van natriumthiosulfaat nodig te zijn. 
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 6 Bereken het aantal mg sulfiet per liter van de onderzochte witte wijn. 

 Chloordioxide 

  Rond 1944 had het drinkwater nabij de Niagara watervallen in de staat New York na de gebruikelijke be-

handeling met chloor een ziekenhuisachtige bijsmaak. Onderzoek naar de oorzaak van de bijsmaak le-

verde op dat in het gezuiverde water een zeer geringe hoeveelheid 2-chloorbenzenol aanwezig was.  

 1 Beschrijf hoe je door middel van chromatografie kunt aantonen dat 2-chloorbenzenol in gezuiverd water 

voorkomt. Geef ook aan waaruit blijkt dat in het onderzochte water inderdaad 2-chloorbenzenol voorkomt. 

  Onder andere door dit probleem wordt sinds 1944 chloordioxide (ClO2) gebruikt. Het 2-chloorbenzenol 

was gevormd uit benzenol afkomstig van industrieel afvalwater. Als benzenol in zuur milieu met chloordi-

oxide reageert, wordt het in een halfreactie omgezet tot buteendizuur en ethaandizuur. De chloordioxide-

moleculen worden daarbij in een halfreactie omgezet tot chloride-ionen en water. 

In waterzuiveringsinstallaties wordt ClO2 in een beperkte voorraad opgeslagen. Het ClO2 gehalte in een 

voorraadvat wordt regelmatig gecontroleerd. Dat gebeurt door middel van een jodometrische titratie. 

Voor deze titratie wordt een oplossing met pH = 7,00 gebruikt. In deze oplossing zijn zowel deeltjes mo-

nowaterstoffosfaat als diwaterstoffosfaat aanwezig. 

 2 Bereken de molverhouding waarin de deeltjes monowaterstoffosfaat en diwaterstoffosfaat in de oplossing 

met pH = 7,00 voorkomen. 

Geef de uitkomst van je berekening weer als: 

monowaterstoffosfaat : diwaterstoffosfaat = … : … 

  Hieronder staat een beschrijving van een dergelijke controle. 

 

 

 

 

  Er vormt zich eerst jood volgens onderstaande reactievergelijking: 

  2 ClO2 + 2 I– → 2 ClO2
– + I2 

  Tijdens de titratie treedt de volgende reactie op: 

  2 S2O3 
2– + I2 → S4O6 2– + 2 I– 

  Vlak voor het bereiken van het eindpunt wordt een kleine hoeveelheid van een indicatoroplossing toege-

voegd. 

Het eindpunt bij de bepaling van het gehalte ClO2 van een monster vloeistof uit een voorraadvat werd be-

reikt nadat 17,1 mL 0,050 M natriumthiosulfaat was toegevoegd. 

 3  Geef aan welke indicatoroplossing wordt toegevoegd en geef aan welke kleurverandering zichtbaar is bij 

het eindpunt van deze bepaling. 

 4 Bereken het gehalte ClO2 in het voorraadvat in g L–1. 

 Bepaling van het gehalte oxaalzuur in spinazie 

  Oxaalzuur (H2C2O4) is een giftige stof die voorkomt in verschillende groenten zoals spinazie en rabarber. 

De hoeveelheid oxaalzuur in spinazie kan met behulp van een titratie met kaliumpermanganaat bepaald 

worden. Voor de bepaling van het gehalte oxaalzuur wordt 100 gram spinazie afgewogen en enige tijd 

gekookt. Het kookvocht wordt overgebracht in een 250 mL maatkolf en met water aangevuld tot de 

streep. Van de oplossing wordt 50,0 mL in een erlenmeyer gepipetteerd. De vloeistof wordt aangezuurd 

met zwavelzuur en getitreerd met 17,50 mL 0,0200 M KMnO4-oplossing. 

 1 Leid de vergelijking van de reactie die verloopt af met behulp van halfreacties. 

 2 Wat zal je waarnemen als het eindpunt bereikt is? 

 3 Bereken het aantal mg oxaalzuur per gram spinazie. 

Neem 25,0 mL ClO2 oplossing en voeg de oplossing met pH = 7,00 toe. 

Voeg hieraan een grote overmaat KI oplossing toe. Titreer met een oplossing van  

natriumthiosulfaat (Na2S2O3). 
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 4 Leg uit waarom je de oplossing ook niet mag aanzuren met salpeterzuur. 

6 Koolstofchemie inclusief kunststoffen 

 Naamgeving 

  Geef de namen van de onderstaande verbindingen. 
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 Isomerie 

 1 Leg zo volledig mogelijk uit wat onder het begrip isomerie wordt verstaan. 

  Men heeft een stof met de molecuulformule C3H8O.Er zijn drie stoffen die aan deze molecuulformule vol-

doen. 

 2 Geef de drie structuurformules en de namen van twee van deze stoffen die aan deze molecuulformule 

voldoen.  

 3 Geef de structuurformules en de namen van de stoffen die aan deze molecuulformule C4H9Cl. 

 Reactietypen  

  Hieronder staan vergelijkingen van verschillende typen reacties. 

 a 

 
CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3H H+

 

 b 
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  Geef voor elke reactie aan tot welk type deze behoort. Licht je antwoord toe. 

 Additie (1) 

  De additie van water aan but-2-een levert slecht één reactieproduct op. 

 1 Geef de structuurformule en de naam van dit reactieproduct. 

  Jesse addeert water aan een alkeen. Hij krijgt twee reactieproducten, 1-butanol en 2-butanol. 

 2 Geef de structuurformule en de systematische naam van het alkeen dat Jesse heeft gebruikt. 

  In plaats van water zou Jesse ook waterstofbromide kunnen adderen. 

 3 Hoeveel reactieproducten levert dat op? Licht je antwoord toe met een reactievergelijking en geef de na-

men van de (het) reactieproduct(en). 

 Propaan-2-ol met azijnzuur (ethaanzuur) 

 1 Geef de vergelijking van de reactie van propaan-2-ol met azijnzuur in structuurformules. 

Laat bovendien duidelijk zien in welke stof de verschillende atomen van de beginstoffen terug te vinden 

zijn. 

 2 Geef de naam van de koolstofverbinding die hier ontstaat. (Een beschrijvende naam is niet toegestaan.) 

  Na afloop van de reactie van propaan-2-ol met azijnzuur zijn er twee lagen ontstaan. 

 3 Leg uit waarom er twee lagen ontstaan. 

 4 Leg uit of het kookpunt van de koolstofverbinding die is ontstaan hoger of lager is dan het kookpunt van 

de beginstoffen. 

  Aminen kunnen op een vergelijkbare manier met carbonzuren reageren. 

 5 Geef de reactievergelijking in structuurformules van de reactie van butaan-2-amine en mierenzuur (me-

thaanzuur). 

 Additie (2) 

  But-1,3-dieen kan ook onverzadigde verbindingen adderen. Zo ontstaat met etheen een additie-product 

C6H10 (kookpunt 83 oC). Men kan but-1,3-dieen ook met propenal (kookpunt 52 oC) laten reageren. Het 

reactieproduct van de laatstgenoemde reactie blijkt een vloeistof te zijn die bij 164 oC vrijwel volledig 

overdestilleert. Dit destillaat heeft een smeltpunt van -96 0C. Het heeft nog additievermogen voor broom.  

Het reactieproduct wordt nader onderzocht om antwoord op de volgende vragen te krijgen: 

I of but-1,3-dieen een 1,2- dan wel een 1,4-additiereactie aangaat met propenal; 

II of bij de additiereactie de C=C-binding dan wel de C=O-binding van propenal is betrokken.  

Men heeft een proef uitgevoerd waaruit blijkt dat de C=O groep niet betrokken is bij de additie aan de 

C=C binding. Hiertoe heeft men aan het additieproduct van but-1,3-dieen en propenal enkele druppels 

van een aangezuurde kaliumpermanganaatoplossing toegevoegd. Deze bleken te ontkleuren. 

 1 Verklaar waarom uit dit proefje kan worden geconcludeerd dat de C=O binding niet betrokken is bij de 

additie aan but-1,2-dieen. 

 2 Geef de structuurformule(s) van de stof(fen) die je kunt verwachten als but-1,3-dieen een 1,2-additiereac-

tie aangaat met propenal. 

 3 Geef ook de structuurformule(s) van de stof(fen) die je kunt verwachten als but-1,3-dieen een 1,4-additie-

reactie aangaat met propenal. 

 4 Welke conclusie trek je nu uit de overige resultaten van het onderzoek? Licht je antwoord toe. 
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 Onbekende stof 

  Een onbekende stof heeft de molecuulformule C4H8O3. 

  Om te bepalen welke stof het is, worden enkele proeven gedaan. Hierbij worden de volgende waarnemin-

gen gedaan: 

a. De stof wordt gemengd met water; hij blijkt goed op te lossen. 

b. De ontstane oplossing kleurt blauw lakmoes rood. 

c. De stof reageert niet met broom. 

d. De stof reageert met een oxidator. 

e. Uit de stof kan een polymeer ontstaan. 

 1 Leg voor elk van de experimenten uit wat je hieruit over de structuur van de stof kunt afleiden. 

 2 Teken een mogelijke structuurformule van de onbekende stof die in overeenstemming is met de resulta-

ten van de proeven.  

 3 Geef de systematische naam van de stof. 

 4 Geef de structuurformule van het reactieproduct als de stof reageert met een overmaat van een sterke 

oxidator. 

 5 Geef de polymerisatie van de stof weer in een reactievergelijking in structuurformules. 

Geef het polymeer weer met behulp van de repeterende eenheid. 

 6 Teken een stukje uit het midden van het polymeer dat uit de stof kan ontstaan. Dit moet uit minstens drie 

monomeereenheden bestaan. 

 7 Leg uit of dit polymeer geschikt is om er lange soepele draden van te spinnen.. 

 Crotylchloride 

  Er zijn verschillende stoffen met de molecuulformule C4H7Cl. Eén daarvan is crotylchloride: 

CH3―CH=CH―CH2Cl. 

 1 Geef de systematische naam van crotylchloride. 

  Crotylchloride kan worden gemaakt door but-2-een te laten reageren met chloor. 

 2 Leg uit of de vorming van crotylchloride uit but-2-een en chloor een additiereactie of een substitutiereactie is. 

  Bij deze reactie van but-2-een met chloor ontstaat ook een andere stof met de formule C4H7Cl. 

 3 Geef de structuurformule van deze andere stof. 

  Bij de reactie tussen crotylchloride en kaliloog ontstaat een alkenol met de structuurformule 

CH3―CH=CH―CH2OH. 

 4 Geef de vergelijking van deze reactie. Schrijf hierin de koolstofverbindingen in structuurformules. 

  Bij deze reactie ontstaat ook een ander alkenol. Men verklaart het ontstaan van twee alkenolen aan de hand 

van het volgende reactieverloop: 

  - eerst splitst een molecuul crotylchloride een chloride-ion af waarbij een carboniumion (een ion met de posi-

tieve lading op het C-atoom) ontstaat; 

CHCHCH3 CH2Cl CHCHCH3 CH2

+
+ Cl

-
 

  - het ontstane carboniumion gaat over in een andere grensstructuur; 

- op de plaats van de positieve lading hecht zich een OH– ion. 

 5 Geef de beide grensstructuren van het carboniumion. 

 6 Geef de structuurformule van de andere alkenol die ontstaat bij de reactie tussen crotylchloride en kaliloog. 

  De verbinding hieronder reageert op overeenkomstige wijze met kaliloog. Hierbij ontstaat echter maar één 

alkenol. 

 

 

CCH2 CH2Cl

CH3
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 7 Geef voor dit geval het reactieverloop in vergelijkingen weer en leg aan de hand hiervan uit dat hierbij 

slechts één alkenol ontstaat. 

 Alkanalen 

  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 wa-

terstof 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 achtereenvol-

gende 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 koolstofmo-

nooxide. Men veronderstelt dat deze omzetting volgens eenzelfde reactiemechanisme verloopt als het ge-

val 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 wor-

den verklaard. 

  In het reactiemengsel dat ontstaat bij de bereiding van butanal wordt ook een kleine hoeveelheid polypro-

peen 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 propaga-

tiereacties. 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 weerge-

geven 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 mo-

gelijke initiatiereactie en de eerste propagatiereactie in vergelijkingen met structuurformules weer. 
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 Polyvinylalcohol 

  Ethenol wordt ook wel vinylalcohol genoemd. Het hiervan afgeleide polymeer heet polyvinylalcohol 

(PVA). 

 1 Teken de structuurformule van een stukje van 3 eenheden uit het midden van de keten van 

polyvinylalcohol. 

  PVA wordt niet rechtstreeks uit ethenol gemaakt omdat dit monomeer niet stabiel is.  

De bereiding van PVA vindt plaats in twee stappen. 

Eerst wordt het polymeer polyvinylacetaat gemaakt door polyadditie van vinylacetaat. De structuurfor-

mule van polyvinylacetaat is hieronder afgebeeld.  

   

 2 Schrijf de structuurformule op van het monomeer waaruit polyvinylacetaat gemaakt wordt. 

  Polyvinylacetaat wordt daarna in basisch milieu verzeept waarbij o.a. PVA ontstaat. 

 3 Schrijf de vergelijking op van het verzepen van polyvinylacetaat. Schrijf de koolstofverbindingen in 

structuurformules. Schrijf polyvinylacetaat zoals hierboven is weergegeven. 

  Polyvinylalcohol wordt gebruikt in oogdruppels. Daarbij wordt PVA gemengd met water. 

 4 Leg uit waardoor PVA mengt met water. Geef in je uitleg aan welke groepen in de   

polymeermoleculen daarbij een rol spelen.. 

 Oxiranen 

  Oxiranen zijn verbindingen die een karakteristieke groep hebben die er als volgt uitziet: 

  

O

R
1 R

4

R
2 R

3

 

  Het is een cyclische ether bestaande uit een gelijkzijdige driehoek van twee koolstofatomen en één zuurstof-

atoom. Aan de niet-getekende koolstofatomen kunnen nog vier andere atoomgroepen (R1, R2, R3 en R4) 

zitten. Doordat de bindingshoeken van de gelijkzijdige driehoek (ongeveer) 60° zijn, is de spanning in de ring 

groot. Dit is de reden dat oxiranen zeer reactief zijn. Een meer dagelijkse naam voor oxiranen zijn epoxiden. 

Als twee moleculen van het eenvoudigste oxiraan onder bijzondere omstandigheden reageren (in aanwezig-

heid van NaHSO4 en bij 110 − 160 °C), ontstaat dioxaan. Men noemt dit een dimerisatie. Verder ontstaan er 

geen andere stoffen. De reactievergelijking is deels afgebeeld. Voor de pijl staat de structuurformule van het 

eenvoudigste oxiraan (ethyleenoxide). 

  

CH2 CH2

O

2 NaHSO 4

110-160  
o
C

 

 1 Geef de structuurformule van dioxaan. 

  Het eenvoudigste oxiraan (ethyleenoxide) kan ook polymeriseren tot een polyether. 

 2 Teken een stukje van het ontstane polymeer, bestaande uit drie monomeereenheden.   

 3 Leg uit of deze polymerisatie een additie-, een condensatie- of een ander soort polymerisatie is. 

 4 Leg uit of het polymeer een thermoplast of een thermoharder is. 

 Isopreen 

  Isopreen is de grondstof voor ‘natuurlijke’ rubber. De structuurformule van isopreen zie je hieronder. 
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  Door de aanwezigheid van twee dubbele bindingen in het isopreenmolecuul kan het op verschillende manie-

ren polymeriseren.  

 1 Teken de structuurformule van een deel van het polymeer als bij de polymerisatie alleen de dubbele binding 

tussen het eerste en het tweede koolstofatoom betrokken is. Teken drie monomeereenheden. 

  

 2 Wat is de systematische naam van dit polymeer? 

  Bij de polymerisatie van isopreen kunnen ook beide dubbele bindingen ‘open springen’. Hierbij wordt één 

nieuwe dubbele binding gevormd. 

 3 Teken de structuurformule van een stuk van het beschreven polymeer dat bestaat uit twee monomeereen-

heden. 

 4 Leg uit of het polymeer dat zo ontstaat een thermoharder of een thermoplast is. 

  De gemiddelde molaire massa van poly-isopreen is 120 000 u. 

 5 Bereken het gemiddelde aantal monomeermoleculen in dit polymeer. 

 Superlijm 

  Een veelgebruikte superlijm bestaat uit methyl-2-cyanoacrylaat. De structuurformule is hier afgebeeld. 

  

C C

CN

C OH

H

O CH3

 

  Het monomeer methyl-2-cyanoacrylaat kan polymeriseren waarbij een plakkerige substantie ontstaat, de 

superlijm. 

 1 Teken een stukje polymeer gevormd uit 3 monomeereenheden van methyl-2-cyanoacrylaat. 

 2 Van welk type polymerisatie is hier sprake? 

 3 Leg uit of het polymethyl-2-cyanoacrylaat een thermoharder is of een thermoplast. 

 4 Beschrijf, uitgaande van je antwoord bij 3, wat er gebeurt als polymethyl-2-cyanoacrylaat wordt verhit.. 

 Verf 

  Verf bevat behalve pigment ook een oplosmiddel en een bindmiddel. Bij veel soorten verf vormt het bindmid-

del na verdampen van het oplosmiddel een vast laagje op het geverfde voorwerp. De pigmentdeeltjes zitten 

dan in het vaste bindmiddel opgesloten. Bindmiddelen die in deze soorten verf voorkomen, zijn additiepoly-

meren van onverzadigde verbindingen. 

Een voorbeeld van zo’n bindmiddel is het polymeer dat kan worden verkregen uit de volgende monomeren: 

  

CH3 C CH2

Cl

CH2 CH O C

O

CH3

stof A stof B

en

 

  De vorming van dit copolymeer vindt plaats via additiepolymerisatie. 

 1 Geef de structuurformule van een stukje uit het midden van het polymeer dat uit stof A en stof B kan ont-

staan. Dit stukje moet vier monomeereenheden bevatten: twee van stof A en twee van stof B. 
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 2 Leg uit hoe de ketenlengte verandert als tijdens de polymerisatie de propagatie sneller gaat dan de termina-

tie. 

 3 Waarom is de snelheid van de initiatiestap van het polymerisatieproces niet van invloed op de ketenlengte? 

 Etheen met but-1-een en methylpropeen 

  Als bij de polymerisatie van etheen een hoeveelheid but-1-een wordt toegevoegd krijg je een kunststof waar-

van onderstaande structuur een onderdeel kan zijn van het polymeermolecuul. 

  

CH2 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH2

CH2

CH3

CH2

CH3

  

 

  Een dergelijk onderdeel van de structuur kun je ook schematisch weergeven: 

   

  Als er meer but-1-een gebruikt wordt bij de polymerisatie dan heeft dit invloed op de eigenschappen van het 

polymeer. 

 1 Leg uit welke eigenschap verandert en hoe deze verandert. 

  Bij het polymeriseren van etheen kan, in plaats van but-1-een, ook methylpropeen in de keten worden inge-

bouwd. De kunststof die dan ontstaat, kan ook schematisch worden weergegeven; bijvoorbeeld door een 

onderdeel van de structuur te nemen zoals hierboven, maar nu met twee moleculen methylpropeen inge-

bouwd. 

 2 Geef de schematische voorstelling van het bedoelde onderdeel van de structuur. 

 Additiepolymerisatie 

  Sommige polymeren hebben de eigenschap dat ze water absorberen. Een polymeer met deze eigenschap 

kan via additiepolymerisatie gevormd worden uit het monomeer met de volgende structuurformule: 

  
CH2 CH C

O

OH
 

 1 Teken een stukje uit het midden van de structuurformule van het polymeer dat uit dit monomeer gevormd 

wordt. In het getekende stukje moeten drie monomeer-eenheden zijn verwerkt. 

 2 Geef de systematische naam van het polymeer. 

  Behalve waterstofbruggen is er nog een ander type binding tussen de moleculen van dit polymeer. 

 3 Hoe heet dat type binding? 

 4 Leg uit of dit polymeer een thermoharder of een thermoplast is. 

  Het vocht absorberende vermogen wordt sterk vergroot als men dit polymeer laat reageren met natronloog. 

Het ontstane polymeer, dat kan worden weergegeven met de formule (-C2H3COONa-)n, kan per monomeer-

eenheid 300 watermoleculen opnemen. Dit polymeer wordt gebruikt als vocht absorberend materiaal in weg-

werpluiers. 

 5 Bereken hoeveel gram van dit polymeer nodig is om 1,0·103 gram water op te nemen. 

 Melkzuur 

  Glucose wordt bij normale inspanning in de spieren omgezet in koolstofdioxide en water (‘verbranding’). 

Wanneer in korte tijd een grote lichamelijke inspanning wordt verricht, zoals bij de 100 meter sprint, wordt de 

energie geleverd doordat de glucose wordt omgezet tot melkzuur (2-hydroxypropaanzuur). 

 1 Geef de structuurformule van melkzuur. 
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  Bij het concentreren van waterige oplossingen van melkzuur kan polymelkzuur worden bereid door conden-

satiepolymerisatie. Het ontstane water verdampt nooit volledig zodat een polymeer kan worden bereid met 

een moleculaire massa van maximaal 5000 u. 

 2 Geef in structuurformules de reactievergelijking van de vorming van polymelkzuur uit n mol melkzuur. 

 3 Bereken hoeveel moleculen melkzuur er maximaal aan elkaar zitten gekoppeld in polymelkzuur dat wordt 

bereid volgens de methode in het stukje tekst. 

  Polymelkzuur wordt in de chirurgie toegepast als hechtgaren. Het voordeel van polymelkzuur is dat het li-

chaam de hechtingen na verloop van tijd afbreekt en dus hoef je deze niet meer operatief te verwijderen. Bij 

poly-D-melkzuur duurt het verwijderen uit het lichaam veel langer dan bij poly-L-melkzuur. 

 4 Geef hiervoor een mogelijke verklaring. 

 Barnsteenzuur 

  Barnsteenzuur (butaandizuur) is een belangrijk product van de petrochemische industrie. Het dient onder 

andere als grondstof voor verschillende polymeren, zoals PBS. PBS is een polymeer van barnsteenzuur en 

butaan-1,4-diol. Het benodigde butaan-1,4-diol wordt ook bereid uit barnsteenzuur. De reactievergelijking 

voor de vorming van PBS uit barnsteenzuur en butaan-1,4-diol is deels weergegeven: 
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 1 Neem de reactievergelijking over en maak deze af. Houd daarbij rekening met de bijbehorende coëfficiënt 

die geplaats dient te worden voor de ontbrekende stof na het +-teken. 

 2 Leg uit van welke soort polymerisatie hier sprake is. 

 Formica 

  Kunststof aanrechtbladen en tafelbladen in kantines zijn vaak gemaakt van ‘formica’. Formica® is een poly-

meer dat gemaakt wordt uit methanal (formaldehyde) en melamine. 

Melamine heeft de volgende structuurformule: 
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  In de reactie reageert een van de waterstofatomen van een NH2-groep met methanal. Daarbij ontstaat wa-

ter. 

 1 Teken een stukje van het polymeer formica met twee eenheden melamine en twee eenheden methanal.

   

 2 Leg uit of formica een thermoplast of een thermoharder is. 

 3 Leg uit of er bij de vorming van formica een additie- of een condensatiepolymerisatie optreedt. 

 4 Leg uit of je formica een polyamide mag noemen. 

 5 Leg uit of er bij de vorming van formica sprake is van initiatie, propagatie en terminatie. 

  Bij het toevoegen van weekmakers aan formica neemt de flexibiliteit van het polymeer niet toe. 

 6 Geef een verklaring hiervoor. 
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 Nomex®  

  Nomex® is een aromatisch polyamide dat te vergelijken is met Kevlar. Doordat het buitengewoon goed te-

gen hitte en vuur bestand is, wordt het toegepast in de bovenkleding van brandweerlieden. Het wordt ook 

gebruikt als vezel voor ruimtepakken en parachutekoorden. 

Nomex is het polymeer van benzeen-1,3-diamine en benzeen-1,3-dicarbonzuur. 

 1 Geef de repeterende eenheid van Nomex. 

 2 Uit welke toepassing kun je afleiden dat Nomex een sterke vezel moet zijn? 

  De sterkte van een vezel wordt veroorzaakt door een interactie tussen de polymeerketens. 

 3 Leg uit waardoor Nomex tot de sterke vezels behoort. 

  Een andere sterke vezel is Perlon L. Deze is gemakkelijk in draden te trekken en wordt gebruikt in textiel en 

touwen. Perlon L maakt men door een cyclische verbinding, caprolactam, te verhitten bij 500 K. Tijdens de 

reactie gaat de amidebinding stuk waardoor de ring zich opent. Naburige moleculen vormen dan samen een 

polyamideketen. Hieronder zie je de structuurformule van caprolactam. 

  

C
N

O
H

 

 4 Teken een deel van een Perlon L-molecuul met twee eenheden.   

 5 Is de vorming van Perlon L uit caprolactam een condensatie- of een additiepolymerisatie? 

 PHB 

  PHB is een polyester die gevormd wordt uit het monomeer 3-hydroxybutaanzuur. 

 a Geef de structuurformule van 3-hydroxybutaanzuur. 

 b Laat met een reactie in structuurformules zien hoe PHB gevormd wordt. 

  In twee opzichten is de productie van PHB door de katoenplant goed voor het milieu. 

 c Welke twee voordelen levert de productie van PHB voor het milieu op? 

 Copolymeer 

  Hieronder zie je de structuurformule van een copolymeer: 
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 1 Geef de structuurformule van elk van de monomeren. 

  Een copolymeer van twee monomeren, A en B, heeft vaak één van de volgende twee structuren: 

  –A–B–A–B–A–B–A–B–A–B–  (structuur 1) 

  In structuur 1 zijn de monomeren A en B om en om aan elkaar gekoppeld. 

  –A–A–A–B–A–A–B–B–A–B–  (structuur 2) 

  In structuur 2 is de volgorde van de monomeren A en B onregelmatig. 

  Je maakt een bepaald polyamide door een mengsel van 6-aminoheptaanzuur en 5-amino-5-methylhexaan-

zuur te laten polymeriseren. Hierbij ontstaat een polymeer met een structuur zoals structuur 2. Als je een 

polyamide wilt maken met een structuur zoals structuur 1, dan moet je van een ander soort monomeren uit-

gaan. 

 2 Geef de structuurformules van twee mogelijke monomeren die bij copolymerisatie een polyamide met een 

structuur zoals structuur 1 opleveren.:  
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 Styreen-butadieen-rubber 

  Voor het maken van autobanden is jaarlijks een enorme hoeveelheid rubber nodig die op grote schaal 

van synthetisch rubber wordt gemaakt. 

Hierbij is 1,3-butadieen (CH2=CH–CH=CH2) een belangrijke grondstof. 1,3-butadieen ontstaat bij het 

stoomkraken van mengsels van verzadigde koolwaterstoffen. Uit het hierin aanwezige heptaan (C7H16) 

worden 1,3-butadieen, propaan en nog één andere stof gevormd. 

 1 Geef de reactievergelijking in molecuulformules van bovengenoemde reactie. 

  De meest gebruikte rubbersoort voor autobanden is het zogeheten styreen-butadieen-rubber (SBR), een 

zogenoemd copolymeer van buta-1,3-dieen en styreen (fenyletheen). Buta-1,3-dieen kan op twee manie-

ren polymeriseren met styreen:  

  - 1,4-additie. In het polymerisatieproces worden de koolstofatomen nummer 1 en 4 van 1,3-butadieen elk 

verbonden met een andere monomeereenheid. De hierbij in elke gepolymeriseerde monomeereenheid 

1,3-butadieen gevormde dubbele binding tussen koolstofatomen nummer 2 en 3 kan zowel de cis- als de 

trans-configuratie aannemen; 

  - 1,2-additie. De reactie verloopt via koolstofatomen nummer 1 en 2 van buta-1,3-dieen. 

 2 Geef een fragment uit het midden van een SBR-polymeer weer met behulp van structuurformules. Dit 

fragment moet bestaan uit twee styreeneenheden, één butadieen-eenheid met de trans-structuur die is 

ontstaan na 1,4-additie en één butadieen-eenheid die is ontstaan na 1,2-additie. 

  Voor de productie van een autoband wordt vloeibaar SBR gemengd met zwavel en enkele andere hulp-

stoffen. De band wordt opgebouwd uit een aantal lagen van dit mengsel, waartussen versterkende staal-

draden aanwezig zijn. Aan het eind van het proces laat men de gehele band enige tijd in een mal uithar-

den bij 290 °C. Tijdens het uitharden worden de SBR ketens op een beperkt aantal plaatsen onderling 

verbonden door zwavelatomen. Het resultaat is een stevige, elastische rubber band. 

Rubber afkomstig van oude autobanden kan niet worden gebruikt voor de productie van nieuwe banden. 

 4 Leg uit hoe rubber van een autoband er op deeltjesniveau uitziet en leg uit: 

- waarom dit rubber niet kan worden gebruikt voor de productie van nieuwe banden; 

- waarom dit rubber elastisch is. 

  Een manier om autobanden nuttig te gebruiken is door ze in korrelvorm in cementovens te verbranden. 

Bij de verbranding ontstaan H2O en CO2 en twee andere oxides. Deze twee andere oxides worden in het 

cement opgenomen. De beide oxides vormen een nuttige grondstof voor het cement. In vergelijking met 

gewone verbranding, kan zo milieuoverlast door één van deze oxides worden voorkomen. 

 5 Geef de formules van de twee oxides die ontstaan naast H2O en CO2 bij de volledige verbranding van 

een autoband. Geef aan welk milieuvoordeel wordt bereikt doordat één van de oxides in het cement 

wordt opgenomen. Gebruik Binas-tabel 97A. 

 Vaatwasmiddelen 

  Voor gebruik in vaatwasmachines bestaan verschillende vaatwasmiddelen. Eén daarvan bestaat uit een 

tablet die verpakt is in een hoesje dat oplosbaar is in water. Het hoesje is gemaakt van het polymeer 

PVA. Wanneer het hoesje in contact komt met water lost het binnen een paar minuten helemaal op. Hier-

onder is een gedeelte van de structuurformule van PVA weergegeven. 

 

C C C C C C 
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H OH

H
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H H

OH H
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 1 Leg aan de hand van dit gedeelte van de structuurformule uit waardoor PVA goed oplosbaar is in water. 

 2 Geef de structuurformule van de stof die gebruikt is om dit polymeer te maken. 

 3 Leid de systematische naam van PVA af. 

 4 Leg uit of PVA een thermoharder of een thermoplast is. 
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  Verpakkingsmateriaal dat niet in water moet oplossen is vaak gemaakt van polypropeen. 

 5 Geef een stukje uit het midden van de structuurformule van polypropeen. In dit stukje moeten twee mono-

meereenheden zijn verwerkt. 

 Acrylonitrilstyreen 

  Veel voorwerpen van kunststof worden verchroomd waardoor ze een metaalachtig uiterlijk krijgen. Hier-
onder staat een deel van de structuurformule van een kunststof die vaak wordt verchroomd. 
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 1 Leg uit of deze kunststof een additiepolymeer of een condensatiepolymeer is. 

 2 Leg uit of deze kunststof een thermoplast of een thermoharder Is. 

 3 Leg uit of deze kunststof een copolymeer is. 

 4 Geef de structuurformule(s) van het monomeer (de monomeren) waaruit deze kunststof is ontstaan. 

  Om de kunststof een beter aanhechtingsvermogen voor metalen te geven, voegt men bij de polymerisatie 

wat buta-1,3-dieen toe. De kunststof die ontstaat is ABS, acrylonitril-butadieen-styreen. 

 5 Teken de structuurformule van een fragment van een polymeermolecuul ABS, waarin buta-1,3-dieen is 

verwerkt. 

  De moleculen waar buta-1,3-dieen is ingebouwd, kunnen via crosslinks aan elkaar worden gekoppeld. 

 6 Leg uit waardoor deze koppeling tussen de polymeermoleculen mogelijk is. 

  Behalve een betere hechting aan metaal zorgt het inbouwen van buta-1,3-dieen en de daaruit volgende 

crosslinks ook dat een andere eigenschap van de kunststof verandert. 

 7 Leg uit welke eigenschap dat is en hoe deze verandert. 
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7 Chemie van het leven 

 Volgorde aminozuren    

  Een klein deel van een eiwit wordt twee keer, met behulp van verschillende enzymen gedeeltelijk gehy-

drolyseerd. De eerste keer zijn de volgende brokstukken ontstaan: 

Lys-Ala-Lys; Ser-Gly-Ala; His-Ala-Phe; Glu-Phe-Gly. 

De tweede keer zijn de volgende brokstukken onstaan: 

Ser-Gly; Ala-Phe; Gly-Lys; Ala-Glu-Phe; Ala-Lys-His. 

 1 Bepaal de primaire structuur van het eiwit. 

 2 Teken de structuurformule van het tripeptide Glu-Phe-Gly. Primaire structuur is:  

  Bij de in stand houding van de tertiaire structuur van een eiwit zijn zowel aantrekkingskrachten tussen 

geladen zijketens als waterstofbruggen belangrijk. 

 3 Leg uit welke van de genoemde aminozuren een geladen zijketen kunnen hebben en welke van de ge-

noemde aminozuren met hun zijketen waterstofbruggen kunnen vormen. 

  Een DNA molecuul is opgebouwd uit twee strengen: de coderende streng en de matrijsstreng. Aan de 

matrijsstreng wordt bij de eiwitsynthese het mRNA gevormd. 

 4 Geef een mogelijke basenvolgorde op de matrijsstreng en de bijpassende code op de coderende  streng 

die codeert voor het tripeptide Glu-Phe-Ala. 

  Het tripeptide Glu-Phe-Ala bestaat uit de aminozuren 63, 64 en 65 van het eiwit.  

 5 Leg uit welk aminozuur in het eiwit wordt ingebouwd als base nr. 191 op de coderende streng van het 

DNA door een mutatie verandert in de base G. 

 Tetrapeptide    

  In tabel 67H vind je de structuurformules van de aminozuren die in levende organismen voorkomen. Uit 

deze aminozuren ontstaan polypeptiden die ieder voor zich een eiwit kunnen zijn of waaruit ingewikkelder 

eiwitten ontstaan. 

 1 Teken de structuur van asp-gly-ala-lys. 

  Dit tetrapeptide vormt gemakkelijk een tertiaire structuur. 

 2 Geef de binding aan die de tertiaire structuur in stand houdt, vereenvoudigd, je hoeft niet weer alle ato-

men te tekenen. 

  Het tetrapeptide asp-gly-ala-lys bestaat uit de aminozuren 121 tot en met 124 van een groot eiwit. Een 

deel van de basenvolgorde op de coderende streng van het DNA die onder andere codeert voor het ge-

noemde tetrapeptide is hieronder weergegeven. De nummers van de basen zijn eveneens vermeld. 

  …TATGATGGTGCTAAGCCT… 

         |                        | 

      360                   370 

 3 Bepaal de basenvolgorde op het bijbehorende mRNA dat hoort bij deze code op de coderende streng 

van het DNA. 

  Tijdens het kopiëren van het DNA gaat wel eens iets mis. Zo komt het voor dat één of meer basen niet 

worden gekopieerd. 

 4 Geef de aminozuur volgorde van het tetrapeptide dat bestaat uit de aminozuren 121 tot en met 124 dat 

gevormd wordt als base 366 niet wordt gekopieerd. 

 Sikkelcel-anemie 

  Zuurstof wordt in het bloed getransporteerd door hemoglobine. Hemoglobinemoleculen bestaan onder 

andere uit vier polypeptideketens: twee ketens van zogenoemd globine α en twee ketens van globine β.  

In een keten van globine β is de volgorde van de eerste acht aminozuren als volgt: 

  Val – His – Leu – Thr – Pro – Glu – Glu – Lys ~  globine β 
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  Bij een bepaalde ziekte, sikkelcel -anemie, is in de ketens van globine β een verandering opgetreden. 

De hemoglobine van mensen met sikkelcel -anemie wordt hemoglobine S genoemd. Normaal hemo-

globine wordt hemoglobine A genoemd.  

De globine β in hemoglobine S wordt in het vervolg van deze opgave aangeduid met globine βS. 

Globine βS en globine β verschillen van elkaar in het zesde aminozuur: in globine βS is dat valine (Val) 

en in globine β is dat glutaminezuur (Glu). De volgorde van de eerste acht aminozuren in een keten 

van globine βS is dus als volgt: 

    Val – His – Leu – Thr – Pro –Val – Glu – Lys ~  globine βS 

 1 Geef het gedeelte  ~ Thr – Pro – Val ~  van globine βS  in structuurformule weer. 

 

  In een hemoglobinemolecuul is de structuur van de globineketens zodanig dat de zijketens van de gluta-

minezuureenheden op de zesde positie van de ketens van globine β zich aan de buitenkant van het he-

moglobinemolecuul bevinden.  

Bij mensen met sikkelcel-anemie bevinden de zijketens van de valine-eenheden op de zesde positie van 

de ketens van globine βS zich eveneens aan de buitenkant van het hemoglobinemolecuul.  

Wat betreft de structuur van eiwitten maakt men onderscheid tussen de primaire, de secundaire en de 

tertiaire structuur.  

 2 Leg uit welk van de gegevens die vanaf het begin van deze opgave zijn verstrekt, betrekking heeft op de 

tertiaire structuur.  

  Mensen met sikkelcel- anemie hebben sikkelvormige rode bloedcellen in hun bloed. Men veronderstelt 

dat deze afwijkend gevormde cellen ontstaan doordat onder bepaalde omstandigheden de hemoglobine 

samenklontert. Daarbij worden bindingen gevormd tussen 

CH3 – CH – CH3 groepen van de valine-eenheden die zich aan de buitenkant van de hemoglobinemole-

culen bevinden. Omdat er per molecuul hemoglobine S twee ketens globine βS aanwezig zijn, kunnen 

moleculen hemoglobine S polymeerachtige structuren vormen. 

Moleculen hemoglobine A kunnen dergelijke polymeerachtige structuren niet vormen. De reden daarvoor 

is dat in globine β de COOH groepen van de glutaminezuureenheden grotendeels zijn omgezet tot COO– 

groepen. 

 3 Leg uit welk type binding tussen de CH3 – CH – CH3 groepen van de valine-eenheden wordt gevormd 

wanneer moleculen hemoglobine S bovengenoemde polymeerachtige structuren vormen. 

 4 Geef aan waarom moleculen hemoglobine A bovengenoemde polymeerachtige structuren niet kunnen 

vormen. 

  De sikkelvormige cellen in het bloed van mensen met sikkelcel- anemie ontstaan vooral wanneer geen 

zuurstof is gebonden aan de hemoglobine, dus op plaatsen waar de zuurstofconcentratie in het bloed 

laag is, bijvoorbeeld in kleine adertjes. 

Hemoglobine S, waaraan zuurstof is gebonden, klontert niet samen. Daarvan maakt men gebruik bij een 

methode om de vorming van de afwijkende cellen tegen te gaan. Bij deze methode wordt de patiënt be-

handeld met ureum. In het bloed kan uit ureum isocyaanzuur (HN = C = O) worden gevormd: 

 

 

  De isocyaanzuurmoleculen reageren met de NH2 uiteinden van de globineketens. Deze reactie kan wor-

den opgevat als een additiereactie aan de N = C binding van het isocyaanzuurmolecuul. De hemoglobine 

die zo ontstaat, bindt zuurstof en klontert dus niet samen. De reactie tussen isocyaanzuur en de NH2 

groep van een globineketen kan als volgt worden weergegeven: 

 



  EXAMENTRAINING VWO SCHEIKUNDE 2021 

 

 51 

tekst- 
fragment 1 
 

 

 5 Geef de structuurformule van de groep die in bovenstaande reactievergelijking met X is weergegeven. 

  Deze behandeling vermindert de gevolgen van de aanwezigheid van globine βS in de hemoglobine van 

mensen met sikkelcel-anemie. 

Men zou ook kunnen proberen om ervoor te zorgen dat in het lichaam van lijders aan deze ziekte de aan-

maak van globine βS stopt en in plaats daarvan globine β wordt aangemaakt. Om dat te bereiken zou 

men in staat moeten zijn de eiwitsynthese te veranderen. 

 6 Leg uit welke stof die bij de eiwitsynthese is betrokken in dat geval moet worden veranderd.. 

 Vislucht 

  Trimethylamine, (CH3)3N, is bij kamertemperatuur een gasvormige stof met een onaangename geur 

(rotte vis). Deze stof wordt onder invloed van bacteriën in het lichaam uit voedsel gevormd. In de lever 

wordt trimethylamine omgezet tot trimethylamineoxide, (CH3)3NO. Deze omzetting gebeurt onder in-

vloed van een enzym dat wordt aangeduid met FMO. Trimethylamineoxide is reukloos en wordt via de 

urine uitgescheiden. 

Er zijn mensen die het enzym FMO niet, of in onvoldoende hoeveelheid, kunnen aanmaken. De omzet-

ting van trimethylamine tot trimethylamineoxide gebeurt daardoor niet of in zeer geringe mate. Trime-

thylamine hoopt zich bij deze mensen op in het lichaam. Uitscheiding van trimethylamine gebeurt via de 

urine, maar voor een niet onbelangrijk deel ook via de adem en het zweet. Deze mensen verspreiden 

daarbij een onaangename vislucht. Ze geraken daardoor vaak in een sociaal isolement. Deze aandoe-

ning staat bekend als het visluchtsyndroom. 

Voedsel bestaat hoofdzakelijk uit eiwitten, koolhydraten en vetten. Mensen die lijden aan het vislucht-

syndroom krijgen vaak een eiwitarm dieet voorgeschreven. 

 1 Leg uit waarom een dieet met weinig eiwit wel helpt bij het visluchtsyndroom en een dieet met weinig 

vet niet. Betrek in je uitleg de samenstelling van de genoemde stoffen. 

 2 Geef aan waarom niet een dieet zonder eiwit wordt voorgeschreven. 

  Zweet bestaat uit water waarin een groot aantal verschillende stoffen is opgelost. Zweet heeft als functie 

de temperatuur van het lichaam te reguleren. Bij het verdampen van zweet wordt warmte aan het li-

chaam onttrokken. Wanneer trimethylamine in het zweet is opgelost, verdampt dat mee, waardoor de 

betreffende persoon naar vis ruikt. 

Wassen met bepaalde soorten zeep kan de vislucht verminderen. In een Engels tijdschrift staat hierover 

het volgende: 

  Uit onderzoek is gebleken dat door gebruik van zepen met een pH waarde 5,5 – 6,5 bij sommige patiënten de 

stank drastisch afnam. De werking van die zepen berust erop dat uitgescheiden trimethylamine (een sterke 

base) wordt vastgehouden in de vorm van een veel minder vluchtig zout. 

  vertaald naar: H. U. Rehman, Fish odour syndrome, Postgrad Med J 1999 

 3 Geef een verklaring voor het ontstaan van het zout dat in tekstfragment 1 wordt bedoeld. 

 4 Leg uit dat trimethylamine een vluchtiger stof is dan het zout waarvan in tekstfragment 2 sprake is. Betrek 

in je uitleg soorten bindingen die in de desbetreffende stoffen voorkomen. 

  Of iemand wel of niet aan het visluchtsyndroom lijdt, is niet altijd duidelijk. Mensen met een milde vorm 

van deze afwijking verspreiden slechts af en toe een vislucht. 

De ernst van de aandoening kan door onderzoek worden vastgesteld. De man of vrouw die wordt on-

derzocht, krijgt een hoeveelheid trimethylamine toegediend waarna zijn/haar urine gedurende een pe-

riode van 8 uur wordt verzameld. Bij dit onderzoek wordt de waarde van  

het quotiënt
[TMAO]

[TMA] [TMAO]
 berekend. . Hierin is [TMAO] de concentratie van 
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trimethylamineoxide in de verzamelde urine en [TMA] de concentratie van trimethylamine in de verza-

melde urine. Bij mensen die niet aan het visluchtsyndroom lijden, is de waarde van dit quotiënt 0,9 of 

hoger. Bij de ernstige vorm van het visluchtsyndroom is de waarde van de breuk kleiner dan 0,4. Bij de 

milde vorm schommelt de waarde van het quotiënt tussen de genoemde grenzen. 

Bij deze bepaling, die met een gaschromatograaf wordt uitgevoerd, wordt aan de verzamelde urine 

eerst een kleine hoeveelheid 2-propaanamine toegevoegd. Dit 2-propaanamine dient uitsluitend als 

referentiestof; tijdens de bepaling reageert het niet met andere stoffen. De oplossing die is ontstaan na 

het toevoegen van 2-propaanamine wordt in twee delen verdeeld, oplossing A en oplossing B. 

Aan oplossing A wordt een Ti3+ oplossing toegevoegd. Alle aanwezige trimethylamineoxide wordt hier-

door omgezet tot trimethylamine; Ti3+ reageert hierbij tot Ti4+. 

 5 Leid met behulp van de vergelijkingen van de twee halfreacties de vergelijking af van de totale redoxreac-

tie tussen trimethylamineoxide en Ti3+. In de vergelijking van de halfreactie van trimethylamineoxide ko-

men behalve de formules van trimethylamineoxide en trimethylamine ook nog H2O, H+ en elektronen 

voor. 

  Aan oplossing B worden geen andere stoffen toegevoegd. 

In een gaschromatograaf wordt een hoeveelheid (5,0 µL) van oplossing B gebracht. Een gedeelte van het 

chromatogram (chromatogram 1) dat daarbij ontstaat, is hieronder afgebeeld. De piek bij retentietijd 2,1 

minuten is van trimethylamine en de piek bij retentietijd 3,4 minuten is van 2-propaanamine. 

 

  Van de oplossing die is ontstaan nadat de Ti3+ oplossing aan oplossing A is toegevoegd, wordt ook een 

chromatogram opgenomen (chromatogram 2 – niet afgebeeld). Bij het maken van de chromatogrammen 

wordt in beide gevallen dezelfde hoeveelheid oplossing (5,0 µL) in de gaschromatograaf gebracht. 

In chromatogram 2 is de oppervlakte van de piek van trimethylamine aanzienlijk groter dan in chromato-

gram 1. Bovendien is de oppervlakte van de piek van 2-propaanamine in chromatogram 2 kleiner dan in 

chromatogram 1. Dit laatste verschil heeft op de uitkomst van het onderzoek geen invloed. 

Bij een onderzoek van iemand die aan het visluchtsyndroom lijdt, was de verhouding tussen de piekop-

pervlaktes van trimethylamine en 2-propaanamine in chromatogram 1 gelijk aan 0,35 : 1,0. Na de behan-

deling met de Ti3+ oplossing was de verhouding tussen de piekoppervlaktes van trimethylamine en 2-pro-

paanamine 0,89 : 1,0. 

 6 Geef een verklaring voor het feit dat de piekoppervlakte van 2-propaanamine in chromato-

gram 2 kleiner is dan in chromatogram 1. 

 7 Leg uit waarom dit op de uitkomst van het onderzoek geen invloed heeft. 
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 8 Ga door middel van een berekening na of de onderzochte persoon lijdt aan een milde of aan een ernstige 

vorm van het visluchtsyndroom. 

  Het enzym FMO is een eiwit dat 533 aminozuren lang is. De primaire structuur is bekend. Een deel van 

het enzym is hieronder weergegeven: 

  Aminozuur nummer    152 153 154 

  Afkorting aminozuur ~ Tyr  -  Pro   -   Asn ~ 

3p 9 Geef het hierboven weergegeven fragment uit het enzym FMO in structuurformule weer. 

  De oorzaak dat het enzym FMO bij sommige mensen niet of onvoldoende wordt aangemaakt, is gene-

tisch van aard. Er zijn verschillende DNA mutaties bekend die de afwijking veroorzaken. Eén van deze 

mutaties is een zogenoemde puntmutatie in het gen dat codeert voor de aminozuurvolgorde in het en-

zym FMO. Bij deze puntmutatie is op de coderende streng één base in het triplet CCC anders: op de 

plaats van één van de cytosinegroepen zit een andere base. Daardoor komt op plaats 153 in het en-

zym geen proline maar leucine. 

 10 Leg mede met behulp van Binas-tabel 70 uit welke andere base op de plaats van de cytosinegroep zit. 

 11 Leg mede met behulp van Binas-tabel 70E uit wat het nummer van het basenpaar van het gen is dat in 

het DNA is gemuteerd. Ga ervan uit dat de code voor het eerste aminozuur in FMO begint bij het eerste 

basenpaar van het gen in het DNA dat codeert voor FMO. 

 Joodgetal 

   Voordat een partij olie aan het hardingsproces wordt onderworpen, voert men in de praktijk een onder-

zoek uit naar de mate van onverzadigdheid van de desbetreffende olie. Hieruit kan dan worden berekend 

hoeveel H2 bij benadering nodig zal zijn om de olie te harden tot een product met de gewenste “vastheid”. 

Een voorbeeld voor zo’n onderzoek is de bepaling van het joodgetal. Dit wordt gedefinieerd als het aantal 

gram I2 dat geaddeerd kan worden aan 100 gram olie of vet. 

 1 Licht toe dat bepaling van het joodgetal inzicht verschaft in de mate van onverzadigdheid van een trigly-

ceride. 

 2 Een bepaalde olie heeft het joodgetal 88. Bereken het aantal mol C=C bindingen per ton olie (1 ton = 

1∙103 kg). 

  Verzeping kan worden toegepast bij onderzoek naar de samenstelling van een olie of vet. Een voorbeeld 

van zo’n onderzoek is de bepaling van het verzepingsgetal. Dit getal is gedefinieerd als het aantal mg 

KOH dat minimaal nodig is voor de verzeping van 1,00 gram olie of vet. Uit het verzepingsgetal kan ver-

volgens de gemiddelde molaire massa van het triglyceride berekend worden. 

 3 De olie waar van in vorige opgave het joodgetal werd bepaald heeft het verzepingsgetal van 196. Bere-

ken de gemiddelde molaire massa van deze olie. 

 4 Bereken gebruikmakend van je antwoorden bij onderdeel 2  en 3 , het gemiddeld aantal C=C-bindingen 

per oliemolecuul. 
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8 Analysetechniek  

 Massaspectrum van MTBE 

  MTBE is een stof die aan benzine wordt toegevoegd voor een betere verbranding (de 

klopvastheid wordt vergroot). Door middel van onderstaande opdrachten wordt geoefend 

met het interpreteren van een massaspectrum. Gebruik hiervoor BINAS, tabel 39D. Hieronder is het 

massaspectrum van MTBE afgebeeld. 

 

   

 

 1 Wat is de officiële naam van MTBE? 

  De meeste koolstofverbindingen verliezen 1 elektron onder de omstandigheden waarbij een 

massaspectrum wordt gemaakt. Hierbij ontstaat het zogenoemde molecuulion, dat 

vrijwel dezelfde massa heeft als het complete molecuul. 

Vervolgens wordt het molecuulion verder afgebroken, waarbij ionen met een kleinere 

massa ontstaan. Een massaspectrometer kan deze ionen scheiden door gebruik te maken 

van de verschillen in de waarde van m/z (massa/lading) van deze ionen. Meestal zijn de 

ionen eenwaardig positief geladen, dus z = 1. Dan is m/z = m. In de rest van deze opdracht 

gebruiken we de term 'massa' voor de waarde van m/z. Bestudeer het massaspectrum van 

MTBE.  

 2 Leg uit of er sprake is van een molecuulion. 

 3 Er is een grote piek te zien bij massa 73. Leg uit hoe een brokstuk met deze massa kan 

ontstaan. 

 4 Verder zijn er pieken te zien bij massa 57, 43, 41, 29 en 15. De piek bij massa 57 is 

ontstaan doordat het MTBE-molecuul een brokstuk met massa 31 heeft verloren. Leg uit 

welk brokstuk dat geweest kan zijn. 

  MTBE heeft de molecuulformule C5H12O. Dus is pentaan-1-ol een isomeer van MTBE. Er zijn nog meer 

isomeren. Bij een onderzoek blijkt dat een stof de molecuulformule C5H12O heeft. 

 5 Geef de structuurformules en namen van alle isomere ethers en alcoholen met formule C5H12O. Laat 

hierbij spiegelbeeldisomeren achterwege. 

 6 Leg uit of je met behulp van spectra gemakkelijk kunt uitmaken om welk isomeer van C5H12O het gaat.  

 7 Leg uit of je in een massa- of IR-spectrum spiegelbeeldisomeren van elkaar kunt onderscheiden. 
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  Er zijn meer voorbeelden van isomerie. Zo zijn alkylalkanoaten (esters) isomeer met alkaanzuren. 

 8 Geef de structuurformule van ethaanzuur en van de isomere ester. 

 9 Geef van naam van deze ester. 

 10 Hieronder zie je twee massaspectra die toebehoren aan azijnzuur en methylmethanoaat. Echter de na-

men staan er niet bij. Jij moet uitzoeken welk spectrum bij azijnzuur en welk bij methylmethanoaat 

hoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hexaan en hexenen  

  In een reageerbuis bevindt zich of hexaan of hex-1-een. Men wil met een reagens uitzoeken welke stof 

in de reageerbuis zit. 

 1 Welk reagens gebruikt men hiervoor en wat is dan de mogelijke waarneming?  

 2 Wat voor type reactie treedt er op. 

 3 Leg uit of met gebruikte reagens bij onderdeel 1 een onderscheid gemaakt kan worden tussen hex-1-

een en hex-2-een. 

 4 Leg uit of je met behulp van massaspectrometrie een onderscheid kunt maken tussen hex-1-een en 

hex-2-een. 

 5 Leg uit of met het gebruikte reagens bij onderdeel 1 een onderscheid gemaakt kan worden tussen 

trans-hex-3-een en cis-hex-3-een. 
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 6 Leg uit of je met behulp van massaspectrometrie een onderscheid kunt maken tussen trans-hex-3-een 

en cis-hex-3-een. 

 Ethoxyethaan en ethaanzuur  

  In een massaspectrum van een stof werden brokstukken gevonden met m/z = 15, 29 en 45. 

 1 Leg uit dat zowel ethoxyethaan als propaanzuur deze brokstukken kunnen geven. 

 2 Welke extra informatie is nodig om te bepalen van welke stof het massaspectrum is? 

 3 Welke pieken in een massaspectrum zeggen het meest over een stof: de pieken van brokstukken met 

een grote of juist met een kleine massa? 

 Massaspectra van propanal, propanon en prop-2-een-1-ol 

  De stoffen propanon, propanal en prop-2-een-1-ol 

hebben dezelfde molaire massa. Hun massaspec-

tra zijn echter verschillend. Hiernaast en hieronder 

staan de drie massaspectra weergegeven en aan-

geduid met a, b en c. 

 1 Leg uit welk massaspectrum bij welke stof hoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bepaling van het aantal C-atomen 

  Hieronder staat het spectrum van een verbinding waarin koolstof voorkomt. In dit spectrum zie je naast 

de molecuulionpiek een klein piekje van 13C. Doordat het 12Cisotoop ongeveer 99 keer zo vaak in de na-

tuur voorkomt als het 13C-isotoop (Binas tabel 25) is de piek veel hoger. 

Met behulp van de verhouding tussen de molecuulionpiek M en M + 1 pieken kan het aantal C-atomen in 

de stof worden bepaald. 

a 

b c 
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 1 De verhouding tussen de M en de M + 1 pieken in het bovenstaand spectrum is 1 : 0,033. Bepaal daar-

mee het aantal C-atomen in de verbinding. 

 Gaschromoatografie van vinchlozolin in sla 

  Met behulp van een gaschromatograaf kun je de verschillende bestanddelen in een mengsel analyseren. 

  Bij de Voedsel en Waren Autoriteit wordt GLC op grote schaal toegepast, onder meer bij onderzoek naar 

de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen. 

  Een veel toegepast middel is vinchlozolin, een stof met de volgende structuurformule: 

 

  Bij een onderzoek werd fijngemalen sla geëxtraheerd met cyclohexaan, om zo het mogelijk aanwezige 

vinchlozolin uit het voedingsmiddel vrij te maken. 

 1 Verklaar het gebruik van cyclohexaan als extractiemiddel. 

  3 μL van het sla-extract werd geïnjecteerd in een gaschromatograaf. Hierbij werd chromatogram a verkre-

gen, zie het onderstaande figuur. 
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  Vervolgens werd 3 μL van het sla-extract gemengd met 1,8 μL van een vinchlozolinoplossing. Ook dit 

mengsel werd in de gaschromatograaf geïnjecteerd. Hierbij werd chromatogram b verkregen. 

 2 Leid uit de beide chromatogrammen af of de onderzochte sla het bestrijdingsmiddel vinchlozolin bevatte. 

Licht je antwoord toe. 

  Stel dat je 50 gram sla hebt geëxtraheerd met 75 mL cyclohexaan. Berekening van de concentratie van 

vinchlozolin in het sla-extract maakt het dan mogelijk de hoeveelheid vinchlozolin in 75 mL oplossing te 

bepalen, waarna je de massa van het aanwezige bestrijdingsmiddel per gram sla kunt bepalen. 

Hiertoe kun je een oplossing van vinchlozolin in cyclohexaan met bekende concentratie maken, hiervan 3 

μL injecteren in de gaschromatograaf en vervolgens kun je de verhouding van de beide piekoppervlakken 

(cyclohexaan en vinchlozolin) bepalen. Doe je hetzelfde met chromatogram a, dan kun je met behulp van 

de beide berekende verhoudingen de concentratie vinchlozolin in het sla-extract bepalen. 

 3 Licht het principe van deze berekeningswijze toe met behulp van twee geschetste chromatogrammen. 

 

  Als je te maken hebt met zeer verdunde oplossingen, is de beschreven berekeningsmethode niet goed 

bruikbaar. 

De verhouding oplosmiddel/opgeloste stof is dan zeer groot en om toch een waarneembare piek voor de 

opgeloste stof te krijgen, zet je de apparatuur op zo’n gevoelige stand, dat de oplosmiddelpiek van het 

papier afloopt (zie chromatogram a). 

De methode wordt daarom verfijnd door een extra stof toe te voegen, waarvan de concentratie nauwkeu-

rig bekend is. Deze stof dient als referentie en wordt meestal aangeduid met ‘interne standaard’. Hieron-

der zijn twee chromatogrammen geschetst, waarin een interne standaard voorkomt. Zie onderstaand fi-

guur. 

 

 

  De concentratie van de interne standaard bedraagt in beide oplossingen (referentieoplossing en sla-ex-

tract) 1,0·10–5 mol L–1. 

De verhouding van de oppervlakken van de pieken II en I bedraagt 2,0. Die van de pieken IV en III be-

draagt 3,6. De vinchlozolinconcentratie in de referentieoplossing bedraagt 1,0·10–5 mol L–1. 

 3 Bereken de vinchlozolinconcentratie in het sla-extract. 
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 4 Het sla-extract werd verkregen door extractie van 50 g sla met 75 mL cyclohexaan. Bereken met behulp 

van dit extra gegeven het gehalte vinchlozolin van de onderzochte sla in mg per kg. 

 5 Het maximaal toelaatbare gehalte bedraagt 5 mg vinchlozolin per kg sla. Voldoet de onderzochte  sla aan 

deze norm? 

 6 Bedenk een verklaring voor het verschil in oppervlak van de pieken I en II, gelet op de gelijke concentra-

ties van de desbetreffende stoffen. 

 7 Zou het bij gebruik van een interne standaard van belang zijn of iedere keer een exact gelijk volume in de 

gaschromatograaf wordt geïnjecteerd? Licht je antwoord toe. 

9 Industriële chemie (“groene”chemie) 

 Nitromusks 

  Nitromusks zijn geurstoffen ter vervanging van muskus die in vrijwel alle parfums voorkomen. Het is een-

voudig te bereiden uit goedkope grondstoffen. Zo kan muskxyleen (MX) worden bereid in slechts twee 

stappen die hierna zijn weergegeven. 

   

  In stap 1 laat men 1,3-dimethylbenzeen reageren met methylpropeen. Deze omzetting heeft een rende-

ment van 75%. Vervolgens laat men de ontstane stof na zuivering reageren met geconcentreerd salpeter-

zuur tot MX en water. Deze tweede stap heeft een rendement van 88%. 

 2 Bereken de E-factor voor deze bereiding van MX uit 1,3-dimethylbenzeen. De molaire massa van MX be-

draagt 297,3 g mol-1. Neem aan dat bij de zuivering geen stof verloren gaat. 

 Ammoniakfabriek 

  In een ammoniakfabriek is de conversie 20%. De ammoniak wordt afgescheiden en de niet-omgezette stik-

stof en waterstof worden, aangevuld met een nieuwe hoeveelheid, teruggevoerd naar de reactor. 

Doordat lucht wordt gebruikt bij de bereiding van het gasmengsel bevat dit een laag percentage argon. Dit 

edelgas komt ook in de reactor terecht. Als het argon niet wordt afgescheiden, zou de argonconcentratie in 

de reactor voortdurend stijgen. 

 1 Leg uit waarom de argonconcentratie stijgt. 

  Om het oplopen van de argonconcentratie te voorkomen, wordt een klein deel van het reactiemengsel niet 

gerecirculeerd, maar gespuid. In onderstaand blokschema is een en ander weergegeven. 
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  In het gasmengsel van stikstof, waterstof en argon dat langs punt A wordt ingeleid, is de molverhouding N2 : 

H2 = 1,0 : 3,0. 

De gasstromen die langs de punten A en E komen zijn zo op elkaar afgestemd dat bij punt B een gasmeng-

sel passeert met constante samenstelling. Per minuut passeert bij B 80 kmol N2, 240 kmol H2 en 4,0 kmol 

argon.  

Om een continuproces te verkrijgen waarin het percentage argon in de gasstroom constant is, wordt van het 

gasmengsel dat langs punt C de scheidingsruimte verlaat 1/16 deel via punt D gespuid. 

 2 Bereken hoeveel kmol N2 en hoeveel kmol H2 per minuut bij punt A moet worden ingeleid om een continu-

proces te verkrijgen. 

 3 Laat met een berekening zien dat het argonpercentage nu niet toeneemt indien in het gasmengsel van stik-

stof, waterstof en argon dat langs punt A wordt ingeleid, de molverhouding  

N2 : H2 : Ar = 80 : 240 : 1,0 is. 

 Nikkelerts 

  Uit nikkelerts kan op verschillende manieren nikkel bereid worden. Bij één van die bereidingswijzen ontstaat 

als tussenproduct een mengsel waarin Ni en NiO, naast verschillende andere vaste stoffen, aanwezig zijn. 

Dit mengsel kan reageren met koolstofmono-oxide; hierbij wordt zowel Ni als NiO omgezet in Ni(CO)4 (nik-

keltetracarbonyl): 

  Ni(s) + 4 CO(g)  Ni(CO)4(g)  (reactie 1) 

  NiO(s) + 5 CO(g)  CO2(g) + Ni(CO)4(g) (reactie 2) 

  Uit Ni(CO)4 kan zuiver Ni worden bereid. Het beschreven proces, dat als continu proces wordt uitgevoerd, 

is weergegeven in onderstaand blokschema. 
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  Je mag aannemen dat in reactor a geen andere reacties plaatsvinden dan de hierboven genoemde reac-

ties 1 en 2.  

De omstandigheden in reactor a zijn zodanig dat alle Ni en NiO worden omgezet in Ni(CO)4. Het even-

wicht van reactie 1 is in dit geval dus aflopend naar rechts. Het Ni(CO)4, dat in reactor b wordt geleid, 

wordt daar volledig omgezet in Ni en CO; het evenwicht van reactie 1 is dan dus aflopend naar links. De 

temperatuur in reactor b is nagenoeg gelijk aan die in reactor a. De druk die in reactor b wordt toegepast, 

verschilt echter aanzienlijk van de druk in reactor a. 

 1 Leg uit of de druk in reactor b hoger dan wel lager moet zijn dan de druk in reactor a. 

Verwerk in de uitleg de reden waarom het evenwicht van reactie 1 naar links afloopt. 

  De hoeveelheid teruggeleid CO is niet voldoende om het hele proces continu te laten verlopen. Via Q (zie 

blokschema) moet daarom voortdurend een extra hoeveelheid CO worden toegevoerd. 

Om het proces continu te laten verlopen, moet het aantal mol CO dat per minuut bij Q in reactor a wordt toe-

gevoerd gelijk zijn aan het aantal mol NiO dat per minuut (via het mengsel bij P) wordt toegevoerd. 

 2 Leg uit waarom het aantal mol CO, dat per minuut bij Q wordt toegevoerd, gelijk moet zijn aan het aantal mol 

NiO dat per minuut wordt toegevoerd. 

  Per kg mengsel dat bij P wordt toegevoerd, wordt 220 g CO bij Q ingeleid en wordt 210 g vast afval uit reac-

tor a afgevoerd. 

 3 Bereken hoeveel gram Ni(s) bij R (zie blokschema) uit reactor b komt per kg mengsel dat bij P wordt toege-

voerd. 

 Synthese van ibuprofen 

  Ibuprofen is een pijnstiller, die in grote hoeveelheden wordt gemaakt. Hieronder is de schematische struc-

tuurformule van ibuprofen weergegeven. 

   

 

  Er bestaan verschillende methodes om ibuprofen te synthetiseren. In de zestiger jaren van de vorige 

eeuw is de zogenoemde ‘Brown-synthese’ ontwikkeld. Deze synthese bestaat uit zes reactiestappen en 

heeft als belangrijkste beginstof iso-butylbenzeen, waarvan de schematische structuurformule als volgt is:
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  Een belangrijk aspect van een synthese is het rendement van het proces. Wanneer een proces uit meer-

dere reactiestappen bestaat, heeft dat vaak een verlaging van het rendement tot gevolg. Zo is het totale 

rendement van de Brown-synthese 53%. 

 1 Bereken hoeveel gram ibuprofen kan worden bereid uit 50,0 g iso-butylbenzeen, als het rendement van 

het gehele proces 53% is. 

Neem aan dat alle andere beginstoffen in overmaat aanwezig zijn en dat de molverhouding iso-butylben-

zeen : ibuprofen gelijk is aan 1 : 1. (Misobutylbenzeen = 134,21 g/mol en Mibuprofen = 206,27 g/mol) 

  De atoomeconomie van de Brown-synthese is vrij laag, namelijk 35%. Op basis van het rendement en de 

atoomeconomie kan ook de E-factor van de Brown-synthese worden berekend. 

 2 Bereken de E-factor van de Brown-synthese met behulp van het rendement en de atoomeconomie. 
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10 Nieuwe materialen 

 Nanomotors  

  Nanomotors zijn apparaatjes van enkele nanometers lang die in staat zijn zichzelf voort 

te bewegen. Een groep wetenschappers heeft een nanomotor gemaakt die kan voortbe-

wegen als gevolg van de polymerisatie van norborneen. Norborneen wordt gemaakt uit 

een alkadieen en etheen. 

  In figuur 1 is met schematische structuurformules weergegeven hoe 1,3-butadieen met 

etheen reageert. Met pijltjes is aangegeven hoe elektronenparen zich verplaatsen tijdens de reactie. De 

stof waaruit norborneen gevormd wordt, reageert op vergelijkbare wijze met etheen. 

 

 1 Geef de schematische structuurformule van de stof waaruit norborneen ontstaan is. 

 

 

 

 

 

 

  Norborneen polymeriseert volgens een zogeheten ROMP-reactie. 

Deze polymerisatie van norborneen verloopt hierbij op vergelijkbare wijze als de polymerisatie van cyclo-

hexeen. De polymerisatie van cyclohexeen volgens een ROMP-reactie is in figuur 2 schematisch weerge-

geven. 

 

De atoomgroep         katalyseert de polymerisatie. 

 2 Geef een gedeelte uit het midden van een molecuul polynorborneen in schematische structuurformule 

weer. Dit gedeelte moet zijn ontstaan uit twee norborneen-eenheden. 

In figuur 3 is een onderzochte nanomotor weergegeven. Een nanomotor bestaat uit een klein bolletje sili-

ciumdioxide. Op 50% van het oppervlak zijn de katalysatormoleculen bevestigd waar zich polymeerke-

tens vormen. 

Het andere deel is bedekt met goud. De polymerisatiereactie zorgt voor de voortbeweging van de nano-

motor. 

 

  Een student brengt een hoeveelheid nanomotors in een oplossing van norborneen. Na verloop van 25 

seconden analyseert hij het gevormde polymeer en stelt vast dat de gemiddelde ketenlengte van de poly-

meerketens 3,6·102 eenheden bedraagt. 

 3 Bereken de gemiddelde molecuulmassa van de gevormde polymeerketens. Neem aan dat de massa van 

de katalysatordeeltjes verwaarloosd mag worden. 

  De omzettingsfrequentie geeft aan hoeveel moleculen norborneen er per seconde worden gekoppeld per 

nanomotor. Hoe hoger de omzettingsfrequentie, hoe sneller de motor kan bewegen. 
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 4 Bereken de gemiddelde omzettingsfrequentie voor de onderzochte nanomotor tussen 0 en 25 seconden. 

Maak gebruik van eerder in deze opgave verstrekte gegevens en onderstaande gegevens. 

- Het totale oppervlak van het siliciumbolletje is 2,90·10–8 cm2 

- Er bevindt zich 1,0·10–10 mol cm–2 katalysatoren op het SiO2 deel van een nanomotor. 

 Water zuiveren met aerogel  

  Aerogels zijn materialen met een extreem lage dichtheid. Aerogels hebben een zeer groot inwendig op-

pervlak, wat ze zeer geschikt maakt als adsorptiemateriaal bij de zuivering van water. 

De eerste aerogel werd gemaakt op basis van Si(OH)4. Deze stof werd gemaakt door natriumsilicaat 

(Na2SiO3) aan zoutzuur toe te voegen. Hierbij reageren de silicaationen met H3O+ tot de moleculaire stof 

Si(OH)4 en water. 

 1 Geef de vergelijking van de vorming van Si(OH)4 uit silicaationen. 

  De vorming van een aerogel uit Si(OH)4 vindt plaats in een organisch oplosmiddel. In het begin van het 

proces reageren moleculen Si(OH)4 met elkaar, waarbij Si–O–Si bindingen worden gevormd onder af-

splitsing van water. Hierbij worden in het begin alleen nanodeeltjes gevormd. Vervolgens reageren nano-

deeltjes met elkaar via enkele OH groepen aan het oppervlak van de nanodeeltjes. Hierdoor ontstaat een 

netwerk van aan elkaar verbonden bolletjes. Door verdamping van het oplosmiddel wordt de aerogel ver-

kregen. In het netwerk zijn moleculen uit lucht aanwezig. Hieronder is een schematische weergave van 

een aerogel en een nanodeeltje gegeven. 

   

  Door andere beginstoffen te kiezen, kan men de grootte van de nanodeeltjes beïnvloeden. Als beginstof-

fen worden dan Si(OH)4 en RSi(OH)3 gebruikt. Een belangrijke voorwaarde voor de keuze van de groep 

R is dat deze niet met andere groepen R of met OH groepen kan reageren. Alleen dan zullen deze groe-

pen aan het oppervlak van de nanodeeltjes terechtkomen. Als voor de molverhouding RSi(OH)3 : Si(OH)4 

een grotere waarde wordt gekozen, worden kleinere nanodeeltjes gevormd. 

 2 Geef een verklaring voor de waarneming dat kleinere nanodeeltjes worden gevormd wanneer de molver-

houding RSi(OH)3 : Si(OH)4 groter wordt. 

  De verhoudingsformule voor een dergelijke aerogel kan worden weergegeven als RxSiyOz. De waarden 

van x, y en z in deze verhoudingsformule hangen af van de molverhouding waarin Si(OH)4 en RSi(OH)3 

worden gemengd. 

 3 Leid af wat de waarden voor x, y en z zijn wanneer Si(OH)4 en RSi(OH)3 in de molverhouding 1 : 2  

reageren. Ga ervan uit dat alle H atomen worden opgenomen in watermoleculen. 

  Wanneer voor de groep R propylamine, ~C3H6–NH2, wordt genomen, is de aerogel geschikt om metaalio-

nen te binden. Bij aerogels met propylaminegroepen aan het oppervlak hangt de hoeveelheid metaalio-

nen die gebonden wordt, sterk af van de zuurgraad. 

 4 Leg uit op microniveau (deeltjesniveau) waarom aerogels met propylaminegroepen aan het oppervlak, 

geschikt zijn om metaalionen te binden. 

 5 Leg uit of te verwachten is dat bij een lage pH-waarde van de oplossing de metaalionen beter, even goed 

of slechter gebonden zullen worden dan bij een neutrale pH. 
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  De mercaptopropylgroep (~C3H6–SH) is ook geschikt om metaalionen te binden. In een experiment is ge-

meten hoeveel procent van de aanwezige metaalionen uit een oplossing werd gebonden aan deze ae-

rogel. 

Bij dit experiment werden oplossingen gebruikt die 50 mg L–1 Cu2+ of 50 mg L–1 Hg2+ bevatten. 

Uit de resultaten van dit experiment bleek dat voor het volledig uit de oplossing verwijderen van deze io-

nen per mL oplossing ongeveer drie keer zoveel aerogel nodig is voor het verwijderen van de Cu2+ ionen 

als voor de Hg2+ ionen. 

 6 Leg uit waarom per mL oplossing ongeveer drie keer zoveel aerogel nodig is voor het verwijderen van 

Cu2+ als voor Hg2+. Neem aan dat Cu2+ en Hg2+ op eenzelfde manier aan de mercaptopropylgroepen bin-

den. 

  Voor het verwijderen van de kwikionen uit 1,0 mL oplossing was in het experiment 0,60 mg aerogel no-

dig. De verhoudingsformule van de gebruikte aerogel is (C3H7S)Si4O7. Eén kwik(II)ion bindt aan twee 

mercaptopropylgroepen. 

 7 Bereken hoeveel procent van het maximale aantal bindingsplekken in deze aerogel bezet is, wanneer de 

kwik(II)ionen uit 1,0 mL van een oplossing van 50 mg L–1 Hg2+ zijn verwijderd. Neem aan dat 100% van 

de kwik(II)ionen is verwijderd. 
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11 Selectie uit eerdere examenopgaven 

 Fotonenboer 

  Een Nederlandse melkveehouder voorziet sinds 2010 met zonnecellen in de eigen energiebehoefte. Voor 

de opslag van overdag teveel geproduceerde energie is op de boerderij een zogeheten Vanadium Redox 

Flow Battery (VRFB) geplaatst. In deze VRFB worden oplossingen met verschillende vanadiumionen 

vanuit twee opslagtanks door een aantal geschakelde elektrochemische cellen gepompt. Dit proces is in 

de figuur hieronder vereenvoudigd weergegeven met één elektrochemische cel. In deze opgave wordt de 

term vanadiumionen gebruikt voor (combinaties van) de deeltjes VO2
+, VO2+, V3+ en V2+. 

In beide oplossingen is verder alleen opgelost zwavelzuur aanwezig.

  

  Wanneer de VRFB voor het eerst in gebruik wordt genomen, is van de genoemde vanadiumionen in de 

linker opslagtank alleen VO2+ aanwezig en in de rechter opslagtank alleen V3+. In deze situatie levert de 

VRFB geen stroom. Doordat in de VRFB selectieve membranen worden toegepast, worden tijdens het 

opladen en de stroomlevering vrijwel uitsluitend H+ ionen doorgelaten. 

4p 1 Geef de vergelijking van beide halfreacties die tijdens het opladen optreden. Geef je antwoord als volgt 

weer: 

linker halfcel: … 

rechter halfcel: … 

2p 2 Leg uit in welke richting de H+ ionen door het membraan passeren tijdens het opladen. 

  De VRFB van de fotonenboer is een CellCube type FB 10-100. Het typenummer geeft informatie over de 

twee belangrijkste kenmerken van de VRFB: 

  ‒ Het vermogen (de hoeveelheid energie die per seconde kan worden geleverd) bedraagt 10 kJ s–1. 

  ‒ De opslagcapaciteit (de maximale hoeveelheid elektrische energie die kan worden geleverd) bedraagt 

100 kWh. 

  Het totale rendement van de omzetting van chemische energie in elektrische energie van deze VRFB be-

draagt 67%. Bij stroomlevering geeft 1 mol elektronen 1,35·105 J energie af aan het lichtnet. 

3p 3 Bereken hoeveel m3 oplossing voor één opslagtank nodig is om de VRFB voor het eerste gebruik te vul-

len. Gebruik onder andere de volgende gegevens: 

  ‒ Vóór het eerste gebruik bedraagt de concentratie van de vanadiumionen in de gebruikte oplossingen 

1,7 M. 

  ‒ Een kWh is 3,6·106 J. 

  Uit onderzoek is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden een neerslag van de vaste stof 

V2O5·3H2O ontstaat in de linker opslagtank.  

Deze stof wordt gevormd uit VO2
+ ionen en één andere stof. Bij deze reactie ontstaat één ander soort 

deeltje. 

3p 4 Geef de reactievergelijking van de vorming van V2O5·3H2O uit VO2
+. 

  Een andere boer wil een VRFB aanschaffen met een hogere opslagcapaciteit en een hogere maximale 

stroomsterkte dan de genoemde CellCube. In onderstaande  tabel staan vijf aanpassingen die de fabri-

kant kan doen om tegemoet te komen aan de eisen van deze boer. 

Uit de tabel valt onder andere op te maken dat een hogere concentratie vanadiumionen zorgt voor een 

toename van de opslagcapaciteit en de maximale stroomsterkte van de VRFB. 
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2p 5 Verklaar aan de hand van het botsende-deeltjes-model dat een hogere concentratie vanadiumionen zorgt 

voor een toename van de maximale stroomsterkte van de VRFB. 

2p 6 Geef in de tabel op de uitwerkbijlage met een kruisje aan welke aanpassingen een toename van de op-

slagcapaciteit en/of een toename van de maximale stroomsterkte veroorzaken. 

Neem steeds aan dat de overige factoren geen beperking vormen. 

 Fluoride in tandpasta  

  Twee leerlingen gaan voor hun profielwerkstuk het fluoridegehalte bepalen van een bepaald merk tand-

pasta. Ze hebben op internet een bepaling gevonden waarbij het aanwezige fluoride als PbClF wordt 

neergeslagen. Door daarna de massa van het PbClF te wegen, kan het fluoridegehalte in de tandpasta 

worden berekend. 

De leerlingen wegen een hoeveelheid tandpasta af en lossen dit in verdund salpeterzuur op. Terwijl zij dit 

doen, nemen zij een gasontwikkeling waar. Omdat in de tandpasta calciumcarbonaat aanwezig is als po-

lijst- en schuurmiddel, vermoeden ze dat dit gas koolstofdioxide is. Ze leiden het gas daarom door kalk-

water. 

3p 1  Geef de vergelijking van de reactie die verloopt als koolstofdioxide door kalkwater wordt geleid. Geef de 

waarneming die de leerlingen zullen doen. 

  De oplossing die is ontstaan na de reactie van tandpasta met salpeterzuur wordt enige minuten verhit om 

het nog opgeloste koolstofdioxide te verwijderen. Daarna brengen de leerlingen de oplossing op een 

pHwaarde  van ongeveer 5 door het toedruppelen van natronloog. 

Vervolgens voegen ze een NaCl oplossing toe, waarna ze onder voortdurend roeren een Pb(NO3)2 oplos-

sing toevoegen. 

Tijdens het toedruppelen ontstaat een suspensie doordat zich een heterogeen evenwicht instelt: 

  PbClF  Pb2+ + Cl– + F–   (evenwicht 1) 

  Doordat een overmaat NaCl oplossing en een overmaat Pb(NO3)2 oplossing is toegevoegd, is de [F–] in 

de vloeistof verwaarloosbaar klein. 

2p 2 Geef de evenwichtsvoorwaarde voor evenwicht 1. 

2p 3 Leg met behulp van de evenwichtsvoorwaarde uit dat het gebruik van een overmaat NaCl oplossing en 

een overmaat Pb(NO3)2 oplossing ervoor zorgt dat de concentratie opgeloste F– verwaarloosbaar klein 

kan worden. 

  Het verwijderen van de opgeloste koolstofdioxide is noodzakelijk om te voorkomen dat behalve PbClF 

ook PbCO3 neerslaat; PbCO3 is buitengewoon slecht oplosbaar. Om te voorkomen dat tijdens de bepa-

ling ook PbCO3 neerslaat, moet de [CO3
2–] beslist kleiner zijn dan 10–11 mol L–1. De leerlingen vragen zich 
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af of het uitkoken wel echt nodig is. Ze hebben in een scheikundeleerboek onderstaand diagram gevon-

den. 

Hierin staan hoeveelheden van de deeltjes CO2, HCO3
– en CO3

2– uitgezet als percentage van de totale 

hoeveelheid opgeloste koolstofdioxide, tegen de pH. Het diagram geldt voor oplossingen van 25 °C. Een 

deel van dit diagram is hieronder weergegeven.   

 

  Volgens de leerlingen kun je uit dit diagram afleiden dat bij pH = 5 geen CO3
2– voorkomt en dat uitkoken 

dus niet nodig is. Maar de leraar vindt dat de leerlingen daar iets te makkelijk over denken. Volgens de 

leraar is het best mogelijk dat in een oplossing van 25 °C die verzadigd is aan koolstofdioxide, bij pH = 5 

de [CO3
2–] groter is dan 10–11 mol L–1. Onder deze omstandigheden bedraagt de totale hoeveelheid van 

de deeltjes CO2, HCO3
– en CO3

2– samen 1,10·10–5 mol L–1. 

4p 4 Laat door middel van een berekening zien of de [CO3
2–] groter kan zijn dan 10–11 mol L–1 in een verza-

digde oplossing van koolstofdioxide bij 25 °C en pH = 5,00. Gebruik het diagram. 

  De leerlingen hebben een hoeveelheid tandpasta van 20,0143 g afgewogen en het fluoride omgezet in 

PbClF. De verkregen suspensie wordt gefiltreerd over een vooraf gedroogd filter. De massa van het filter 

is bepaald: 7,1842 g. 

Het neerslag van PbClF wordt in het filter verzameld en gewassen. Hierna wordt het filter gedroogd en 

met het daarin verzamelde neerslag gewogen: 7,5836 g. 

4p 5 Bereken het fluoridegehalte van de onderzochte tandpasta in massa-ppm. Neem aan dat al het fluoride is 

neergeslagen als PbClF. 

 PAL  

  PAL is een enzym dat voorkomt in planten en micro-organismen. PAL zet het aminozuur fenylalanine om 

tot kaneelzuur. De omzetting van fenylalanine door PAL is in figuur 1 weergegeven met een onvolledige 

vergelijking. 

 

1p 1 Geef de formule van het ontbrekende deeltje. 
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  Uit onderzoek naar de structuur van PAL bleek dat in PAL een opvallende kenmerkende groep aanwezig 

is: de zogeheten MIO-groep. De MIO-groep is in figuur 2 weergegeven. De MIO-groep wordt bij de syn-

these van PAL gevormd door ringsluiting van een deel van de eiwitketen dat kan worden weergegeven 

met ~ Ala – Ser – Gly ~. 

 

  De eerste stap in de vorming van de MIO-groep is de sluiting van de in figuur 2 weergegeven vijfring door 

een additiereactie binnen het enzymmolecuul. In de reacties die leiden tot MIO worden twee watermole-

culen afgesplitst. Hierbij wordt onder andere de C=C binding gevormd. 

4p 2 Geef de structuurformule van het gedeelte ~ Ala – Ser – Gly ~. 

Geef in de structuurformule met een pijl/pijlen aan welke twee atomen met elkaar worden verbonden bij 

de ringsluiting.  

Omcirkel in de structuurformule de H atomen en de O atomen die bij de vorming van de MIO-groep wor-

den afgesplitst. 

  De onderzoekers vermoedden dat de MIO-groep een rol speelt in de omzetting van fenylalanine tot ka-

neelzuur. Om vast te stellen welke aminozuureenheden nog meer een rol spelen bij de omzetting, heb-

ben ze rondom de MIO-groep veranderingen aangebracht in de aminozuursamenstelling van PAL. Wan-

neer op positie 110 het aminozuur Phe werd ingebouwd, bleek de gevormde PAL nauwelijks nog katalyti-

sche activiteit te vertonen. In actieve PAL is op plaats 110 de aminozuureenheid Tyr (Tyr110) aanwezig. 

2p 3 Geef twee chemische redenen waarom Phe is gekozen als vervanger van Tyr110. Licht je antwoord toe, 

zodat duidelijk wordt waarom dit voor het onderzoek relevante redenen zijn. 

  Om deze PAL-variant te kunnen produceren, hebben de onderzoekers in een micro-organisme een punt-

mutatie aangebracht in het deel van het DNA dat codeert voor PAL. Een puntmutatie is de vervanging 

van een basenpaar in het DNA door een ander basenpaar. De code voor het eerste aminozuur van PAL 

begint bij het basenpaar met nummer 1. 

3p 4 Geef de symbolen van het basenpaar van de puntmutatie, zowel voor de actieve PAL met Tyr110 als 

voor de inactieve PAL met Phe110. Gebruik Binas-tabel 71G.  

Noteer je antwoord als volgt en licht je antwoord toe:  

       actieve PAL   inactieve PAL 

  base op coderende streng:    …..      …..  

  base op matrijsstreng:    …..      …..  

  Toelichting: ….. 

2p 5 Geef aan wat het nummer is van het basenpaar van de puntmutatie. 

Licht je antwoord toe. 

  Het pH-optimum van PAL ligt bij pH = 8,80. Bij deze pH komen moleculen fenyla-

lanine vooral voor in de vorm zoals hiernaast is weergegeven. De Kz van de 

~NH3
+ groep in fenylalanine bedraagt 7,4·10–10. 

4p 6 Bereken hoeveel procent van de aminogroepen van fenylalanine aanwezig is als 

~NH3
+ bij pH = 8,80 (T = 298 K).  

  Nader onderzoek leidde uiteindelijk tot opheldering van de rol van de MIO-groep 

en van Tyr110 bij de omzetting van fenylalanine tot kaneelzuur. De volgende pun-

ten zijn vastgesteld: 
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  ‒ De MIO-groep bevindt zich in een holte van het enzym en katalyseert de omzetting van fenylalanine; 

  ‒ de restgroep van Tyr110 bevindt zich bij de ingang van deze holte; 

  ‒ bij het pH-optimum van PAL heeft de restgroep van Tyr110 een negatieve lading. 

In figuur 3 is schematisch weergegeven hoe volgens de onderzoekers een fenylalanine-deeltje het ac-

tieve centrum van een molecuul PAL nadert. 

 
  Tyr110 oefent aantrekkende en afstotende krachten uit op atoomgroepen van een fenylalanine-deeltje. 

Door deze interacties wordt het fenylalaninedeeltje georiënteerd zoals in figuur 3 is weergegeven. 

2p 7 Leg uit welke twee elektrostatische interacties tussen een fenylalaninedeeltje en het Tyr110 ervoor zorg-

dragen, dat een fenylalanine-deeltje de holte binnengaat op de manier zoals is weergegeven in figuur 3. 

Geef ook aan welke atoomgroep van het fenylalanine-deeltje betrokken is bij elke afzonderlijke interactie.  

  In een meting bleek een monster van 148 mg onzuivere PAL de vorming van 158 μmol kaneelzuur per 

minuut te katalyseren.  

Het monster bestond voor 90 massa% uit PAL. De overige 10 massa% bestond uit enzymen zonder kata-

lytisch effect op de reactie. 

Met behulp van deze gegevens is het mogelijk de turnover frequency (TOF) te berekenen. De TOF is ge-

definieerd als het aantal substraatmoleculen dat per minuut door één molecuul PAL kan worden omgezet. 

3p 8 Bereken de TOF van PAL. De molaire massa van PAL bedraagt 2,75·105 g mol–1. 

 Vitamine A  

  Hieronder is de schematische structuurformule van vitamine A (retinol) weergegeven. 

 

3p 1 Leid af hoeveel stereo-isomeren maximaal mogelijk zijn van retinol. Gebruik in je uitleg nummers van de 

koolstofatomen zoals in de structuurformule hierboven.  

  Een veel gebruikte methode om vitamine A (retinol) op grote schaal te produceren begint met  

reactie 1. In reactie 1 reageert 1 mol van stof X met ethyn en waterstof, zoals hieronder is weergegeven. 

 

  Reactie 1 kan worden opgevat als een additiereactie.  

2p 2 Geef de structuurformule van stof X.  



  EXAMENTRAINING VWO SCHEIKUNDE 2021 

 

 71 

  In reactie 2 wordt stof A vervolgens omgezet tot stof B. Het mechanisme van reactie 2 is hierna in twee 

stappen onvolledig weergegeven. Behalve stof B en H+ wordt in stap 2 nog één andere stof gevormd.  

 

2p 3 Geef de tweede stap van het mechanisme van reactie 2 weer met behulp van Lewisstructuren.  

‒ Geef met pijlen weer hoe elektronenparen worden verplaatst tijdens de reactie;  

‒ geef de Lewisstructuur van het deeltje dat ook vrijkomt in de tweede stap van het mechanisme. 

  Stof B wordt in reactie 3 vervolgens omgezet tot stof C. Deze omzetting verloopt volgens een mecha-

nisme zoals hieronder is weergegeven. De beide dubbele bindingen van hetzelfde molecuul komen bij 

elkaar in de buurt. In de zo gevormde zeshoek verplaatsen elektronenparen zich. 

 

3p 4 Geef de structuurformule van stof C.  

  Door de verbeterde syntheses is vitamine A op grote schaal beschikbaar. Het kan daarom goedkoop wor-

den toegevoegd aan voedingsmiddelen.  

Een hoeveelheid poedermelk bevat 3,0 μg vitamine A per gram. Vanuit een voedselproject wordt een 

hoeveelheid poedermelk naar Afrika verscheept. Na aankomst blijft de vracht nog drie maanden in de ha-

ven in het volle zonlicht staan, voordat het verder getransporteerd wordt. Omdat men vermoedt dat de 

vitamine A gedurende de opslag voor een deel afgebroken is, wordt voor verder transport het gehalte vi-

tamine A in de poedermelk bepaald.  

1p 5 Geef aan op grond van welke chemische kennis men vermoedt dat een deel van het vitamine A is omge-

zet gedurende de opslag.  

  Bij de bepaling wordt 140 g poedermelk gemengd met water tot het volume 1,00 L bedraagt. Het verkre-

gen mengsel wordt met hexaan geëxtraheerd, waardoor alle vitamine A in het hexaan oplost. De hexaan-

laag wordt gescheiden van de waterlaag en met hexaan aangevuld tot 750 mL. Met behulp van gaschro-

matografie wordt het mengsel geanalyseerd. Het piekoppervlak van vitamine A bedraagt 89. Onder de-

zelfde omstandigheden wordt ook van een standaardoplossing die 1996 μg L–1 vitamine A bevat een 

chromatogram gemaakt. Het piekoppervlak bedraagt nu 934.  

4p 6 Bereken hoeveel procent van het vitamine A in de poedermelk is omgezet. 

 Diesel uit houtafval 

  Bij de verwerking van hout tot bijvoorbeeld papier komt veel afvalwater vrij. In een onderzoek is gekeken 

of het mogelijk is om op industriële schaal dieselachtige koolwaterstoffen te produceren op basis van dit 

afvalwater. Afvalwater van de papierindustrie bevat een hoog gehalte xylose-oligomeren. Een xylose-oli-

gomeer is een sacharide met de formule H–(C5H8O4)n–OH met 3 ≤ n ≤ 20. 

Xylose (C5H10O5) kan worden voorgesteld als een eenheid (α)D-glucose, waarbij de CH2-OH-groep op C-

atoom nummer 5 is vervangen door een H-atoom. 
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In een xylose-oligomeer zijn de xylose-eenheden aan elkaar verbonden door middel van de OH-groepen 

aan de C-atomen met nummers 1 en 4. 

3p 1 Geef een gedeelte uit het midden van een xylose-oligomeer in structuurformule weer. Dit gedeelte moet 

zijn ontstaan uit twee eenheden xylose. 

‒ Gebruik de notatie die ook in het informatieboek wordt gehanteerd. 

‒ Gebruik Binas-tabel 67F1. 

  De onderzoekers hebben op basis van het onderzoek een productieproces ontworpen. Hieronder is het 

vereenvoudigde blokschema voor dit proces onvolledig weergegeven. 

 

  Het proces start met de volledige hydrolyse van de xylose-oligomeren tot xylose. Hiertoe worden in reac-

tor 1 (R1) zoutzuur en een oplossing van xylose-oligomeren geleid. Beide oplossingen worden zo gedo-

seerd, dat aan het begin van de reacties het gehalte xylose-oligomeren  

2,1 massa% is. Er is dan 3,1 mol HCl aanwezig per mol xylose-eenheden. 

4p 2 Bereken de pH van het reactiemengsel (T = 298 K).  

‒ De dichtheid van de gebruikte xylose-oplossing is 1,08·103 g L–1. 

‒ De molaire massa van een xylose-eenheid is 132 g mol–1. 

‒ Neem hier aan dat nog geen xylose is ontstaan. 

  Aan het mengsel wordt tevens THF toegevoegd. De structuurformule van THF is 

hiernaast weergegeven.  

Omdat de oplosbaarheid van THF in water laag is, ontstaan in R1 twee vloeistof-

lagen. 

3p 3 Voer de volgende opdrachten uit: 

‒ Leg uit op microniveau waardoor THF oplosbaar is in water. 

‒ Leg uit dat deze oplosbaarheid laag is. 

  In R1 verloopt ook de omzetting van xylose tot furfural en bijproducten. De 

structuurformule van furfural is hiernaast weergegeven. 

In R1 ontstaat 1 mol furfural uit 1 mol xylose. Het gevormde furfural lost op in 

de THF-laag, waardoor volgreacties van furfural met water worden beperkt. 

Na afloop van de reacties wordt natriumchloride toegevoegd aan het reactie-

mengsel. Hierdoor wordt THF volledig onoplosbaar in water en kan in schei-

dingsruimte 1 (S1) de THF-laag volledig worden gescheiden van de water-

laag. De waterlaag met daarin zoutzuur, natriumchloride en bijproducten wordt opgeslagen.  

De THF-laag met daarin alleen furfural wordt doorgevoerd naar reactor 2 (R2). In R2 wordt aan het 

mengsel dat afkomstig is uit S1 één mol propanon per twee mol furfural toegevoegd en een overmaat na-

tronloog. 

In R2 worden furfural en propanon volledig omgezet tot stof A. De vergelijking voor deze omzetting is 
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hieronder weergegeven. 

 

  De vorming van stof A verloopt via een aantal tussenstappen. Twee stappen uit het reactiemechanisme 

zijn hieronder weergegeven. 

 

 

 

In stap 2 wordt stof B gevormd.  

Hierbij neemt een OH–-ion eerst een H+-ion op van het organische deeltje dat in het kader is weergege-

ven. Het OH–-ion treedt in stap 2 op als katalysator. 

2p 4 Voer de volgende opdrachten uit: 

‒ Geef de in het kader weergegeven formule alle niet-bindende elektronenparen weer. 

‒ Geef met pijlen weer hoe elektronenparen worden verplaatst tijdens stap 2. 

  In scheidingsruimte 2 (S2) wordt de THF-laag met daarin uitsluitend stof A volledig afgescheiden van de 

vloeistoflaag met daarin het natronloog. 

Omdat het natronloog geen organische stoffen bevat, kan het worden hergebruikt in het proces. Om de 

reactie in R2 telkens onder gelijke omstandigheden te laten verlopen, moet het natronloog in een ruimte Z 

worden bewerkt voordat het wordt teruggevoerd in R2. 

2p 5 Leg uit welke bewerking in ruimte Z wordt uitgevoerd zodat het natronloog uit S2 geschikt is voor herge-

bruik. 

  Het mengsel van THF en stof A wordt doorgevoerd naar reactor 3 (R3). In R3 reageert stof A volledig met 

waterstof tot tridecaan (C13H28) en water. Het ontstane tridecaan is onvertakt.  

Het mengsel afkomstig uit R3 wordt ten slotte in scheidingsruimte 3 (S3) gescheiden in drie stromen: tri-

decaan, water en THF. Het tridecaan kan worden gebruikt als toevoeging aan diesel of een andere 

brandstof. 

4p 6 Maak het blokschema op blz. 1 compleet. 

  ‒ Noteer ontbrekende pijlen en stoffen bij de pijlen. Houd daarbij rekening met hergebruik van stoffen. 

  ‒ Wanneer bij een stofstroom al stofnamen zijn vermeld, hoeft niets te worden aangegeven.   

3p 7 Geef de totaalvergelijking voor de vorming van tridecaan uit xylose. Gebruik molecuulformules. 
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 Fenolproductie  

  Fenol (benzenol) is een belangrijke grondstof voor veel synthetische producten, waaronder geneesmid-

delen en kunststoffen. Fenol wordt geproduceerd volgens het zogeheten cumeen-proces. Een vereen-

voudigd blokschema van dit proces staat hierna weergegeven.  

 

  Uit het blokschema kan de totaalvergelijking voor de vorming van fenol volgens het cumeenproces wor-

den afgeleid. 

2p 1 Geef de totaalvergelijking voor de vorming van fenol volgens het cumeenproces. Gebruik structuurformu-

les voor de koolstofverbindingen. 

  In reactor 1 (R1) reageert propeen volledig met benzeen. Daarbij ontstaat cumeen. In R2 reageert een 

deel van het gevormde cumeen met zuurstof tot cumeenhydroperoxide (CHP), zoals weergegeven in on-

derstaande reactievergelijking. 

 

  In scheidingsruimte 1 (S1) wordt een groot deel van het overgebleven cumeen afgescheiden. Het meng-

sel dat overblijft, bevat 82,5 massa% CHP en 17,5 massa% cumeen.  

In R3 wordt CHP grotendeels omgezet tot fenol en propanon. Fenol en propanon ontstaan in de molver-

houding 1 : 1. Hierbij wordt zwavelzuur als katalysator gebruikt. Omdat de reactie in R3 zeer exotherm is, 

is het belangrijk om de temperatuur in deze reactor nauwkeurig te regelen. 

Als de temperatuur te hoog oploopt, leidt dat namelijk tot veiligheidsrisico’s. Tevens ontstaan dan onge-

wenste nevenproducten.  

1p 2 Geef een mogelijke verklaring waarom de vorming van nevenproducten in R3 alleen optreedt bij een 

hoge temperatuur. 

  Reactor 3 is een buisreactor. Door het grote oppervlak van de buis kan R3 goed worden gekoeld. Voor-

dat het mengsel afkomstig uit S1 in R3 wordt gepompt, wordt nog extra propanon toegevoegd. 

Het toevoegen van propanon aan de instroom in R3 draagt bij aan een veilig proces in R3. 

2p 3 Geef twee redenen waarom het toevoegen van propanon aan de instroom in R3 bijdraagt aan een veilig 

proces in R3.  
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  Aan de instroom in R3 wordt extra propanon toegevoegd, zodat in de uitstroom van R3 de molverhouding 

fenol : propanon gelijk is aan 1,00 : 1,50. De molaire massa van propanon is 58,1 g mol–1 en die van CHP 

is 152 g mol–1. 

3p 4 Bereken hoeveel ton propanon er aan 1,0 ton van de instroom in R3 moet worden toegevoegd om de 

juiste molverhouding fenol : propanon in de uitstroom van R3 te handhaven. Een ton is 103 kg. Neem hier 

aan dat CHP volledig wordt omgezet tot fenol en propanon. 

  Het CHP-gehalte in de uitstroom van R3 wordt voortdurend gecontroleerd. Een gehalte hoger dan 2 

massa% leidt namelijk tot explosiegevaar in de scheidingsruimten die erna komen. Deze controle gebeurt 

door een klein gedeelte van de uitstroom van R3 naar een microreactor te leiden. In de microreactor rea-

geert het aanwezige CHP volgens dezelfde reactie als in R3, waardoor de temperatuur van de vloeistof-

stroom stijgt. Uit de temperatuurstijging van de vloeistofstroom kan het gehalte CHP in de uitstroom van 

R3 worden berekend. Op een gegeven moment wordt een temperatuurstijging van  

7,3 °C gemeten. 

De soortelijke warmte van een stof kan worden gedefinieerd als het aantal joule dat nodig is  

om 1 g stof 1 K in temperatuur te laten stijgen. 

3p 5 Ga door berekening na of er in dit geval sprake is van explosiegevaar. De reactiewarmte van de reactie is 

–252 kJ per mol CHP. De soortelijke warmte van de vloeistof is 2,4 J g–1 K–1. 

  In scheidingsruimten S2, S3 en S4 wordt het mengsel afkomstig uit R3 gescheiden door destillatie. De 

kookpunten (p = p0) van de stoffen bedragen: propanon (56 °C); cumeen (152 °C); CHP (153 °C); fenol 

(182 °C); zwavelzuur (330 °C). 

2p 6 Leg mede met behulp van het blokschema uit tussen welke grenzen de temperatuur in S2 moet liggen. 

  Op de wereldmarkt stijgt de vraag naar fenol sneller dan de vraag naar propanon. 

Om te voorkomen dat propanon afval wordt, heeft het Japanse bedrijf Mitsui een methode ontwikkeld om 

de ontstane propanon om te zetten tot propeen.  

In een extra reactor (R4) verloopt de additie van waterstof aan de C=O groep van het propanon. In een 

volgende reactor (R5) ontstaan door een eliminatiereactie water en propeen uit de in R4 gevormde stof. 

Na een scheidingsstap (S5) wordt het gevormde propeen weer gebruikt in het cumeen-proces. 

4p 7 Vul het blokschema aan met de methode die Mitsui heeft ontwikkeld. Geef ontbrekende blokken en pijlen 

weer en vermeld stofnamen bij de pijlen. Neem aan dat er hierbij geen andere stoffen nodig zijn, dat er 

geen nevenproducten ontstaan en dat de reacties aflopend zijn. 

 Papieren batterijen  

  Zweedse onderzoekers hebben een lichtgewicht oplaadbare batterij van papier ont-

wikkeld. Deze batterij is gebaseerd op een polymeer van pyrrol. De structuurformule 

van pyrrol is hiernaast weergegeven. De bereiding van het polymeer verloopt in twee 

stappen die in één proces na elkaar verlopen.  

Stap 1: pyrrol wordt opgelost in ethanol en in contact gebracht met een overmaat ij-

zer(III)chloride-oplossing, waarmee het reageert.  

Er treedt een zogenoemde elektrochemische polymerisatiereactie op, waarbij onder 

andere polypyrrol (PPy) en ijzer(II)ionen ontstaan. 

 

3p 1 Geef de vergelijking van de halfreactie voor de vorming van PPy uit pyrrol. Gebruik voor PPy de notatie 

H–(C4H3N)n–H. In de vergelijking van deze halfreactie komt ook H+ voor.  

2p 2 Geef de vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van ijzer(III)ionen in ijzer(II)ionen en geef de 

vergelijking van de totaalreactie.  
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  In het reactievat zijn ook cellulosevezels aanwezig. Het slecht in water oplosbare PPy hecht het zich aan 

de cellulosevezels. De hechting van PPy aan cellulose is stevig. De aldus gevormde vezels kunnen wor-

den gebruikt om een materiaal te bereiden dat lijkt op papier.  

2p 3 Geef een verklaring met behulp van begrippen op microniveau voor de goede hechting van PPy aan cel-

lulose. Gebruik Binas-tabel 67F3.  

  Stap 2: het ontstane PPy reageert verder met de ijzer(III)chloride-oplossing. Hierbij staan PPy-moleculen 

elektronen af aan ijzer(III)ionen. De PPy-moleculen worden hierdoor positief geladen. De aanwezige chlo-

ride-ionen compenseren de positieve lading van de PPy-moleculen.  

Het gevormde positief geladen PPy is een voorbeeld van een geleidend polymeer. Mede met behulp van 

mesomere grensstructuren is te verklaren dat positief geladen PPy een geleidend polymeer is. Hieronder 

is één mesomere grensstructuur van positief geladen PPy weergegeven.  

 

2p 4 Geef in de onderste structuur een andere mesomere grensstructuur van de gegeven PPy-keten, waar-

mee verklaard kan worden dat PPy een geleidend polymeer is. Doe dit door de ontbrekende elektronen-

paren en positieve ladingen weer te geven. 

  De cellulose-PPy vezels worden samengeperst tot platen. Het zo gevormde materiaal wordt in de rest 

van deze opgave aangeduid als composiet. In figuur 1 is de papieren batterij schematisch weergegeven. 

De batterij is samengesteld uit twee gelijke platen composiet, twee platina elektroden en filtreerpapier ge-

drenkt in een oplossing van natriumchloride in water. De batterij moet vóór gebruik worden opgeladen. Bij 

het opladen ontstaat een ladingsverschil tussen beide composietplaten doordat het aanvankelijk positief 

geladen PPy in één van de platen minder positief geladen wordt, terwijl het PPy in de andere plaat ster-

ker positief geladen wordt. Tijdens stroomlevering vinden de omgekeerde processen plaats. 

 

2p 5 Leg uit of tijdens stroomlevering de Cl– ionen in het filtreerpapier tussen de composietplaten in de richting 

van de positieve elektrode of in de richting van de negatieve elektrode zullen bewegen.  

  De papieren batterij is zeer snel oplaadbaar. De batterij heeft echter in vergelijking met de veelgebruikte 

lithiumbatterij maar een lage maximale spanning. De maximaal haalbare spanning van de papieren batte-

rij is afhankelijk van de tijd dat het PPy reageert met de ijzer(III)chloride-oplossing.  

Als de reactietijd kort is, is de hoeveelheid positieve ladingen in de PPy-moleculen klein. Als de reactietijd 
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lang is, is het aantal positieve ladingen in de PPy-moleculen groot.  

Het aantal positieve ladingen dat kan ontstaan in de PPy-moleculen kent een maximum. Het materiaal 

dat ontstaat als de PPy-moleculen het maximale aantal positieve ladingen hebben, is ongeschikt om een 

batterij van samen te stellen. De reactietijd in stap 2 moet daarom goed worden gecontroleerd.  

1p 6 Leg uit dat het materiaal waarin PPy-moleculen het maximaal aantal positieve ladingen hebben niet bruik-

baar is om een batterij uit samen te stellen.  

  Het percentage van het maximaal aantal positieve ladingen is van belang om de maximaal haalbare 

spanning te kunnen bereiken. Daarom wordt de reactietijd zo gekozen dat het percentage positieve ladin-

gen in de PPy-moleculen een bepaalde waarde heeft.  

2p 7 Leg uit tot welk percentage van het maximaal aantal positieve ladingen de PPy-moleculen moeten reage-

ren met de ijzer(III)chloride-oplossing tijdens stap 2, zodat de maximaal haalbare spanning van de batterij 

bereikt kan worden bij het opladen. 


