Eindtoets scheikunde hoofdstuk 6 en atoombouwVWO-3
Vermeld altijd de berekening, als een berekening gevraagd wordt. Als een gedeelte van de berekening
goed is, kan dat punten opleveren. Een goede uitkomst zonder berekening levert geen punten op.
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Moleculen en atomen
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Hieronder vind je de massa van 1,0 dm3 benzinedamp en 1,0 dm3 benzine.
benzinedamp
5,72 g
benzine
710 g.
Verklaar met behulp van het molecuulmodel het verschil in massa.
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Als kleding voor zware bergexpedities is de dure stof “GORETEX” heel geschikt. In een
advertentie staat hierover het volgende.

Goretex
De stof goretex is tegelijk waterdicht en
waterdoorlatend, omdat ze hele fijne
poriën bevat die de grote moleculen van
regenwater niet doorlaten, maar de kleine
moleculen van waterdamp en transpiratie wel.
Zo wordt u beschermt tegen de regen en toch
niet vochtig van uw eigen zweet.
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Rekenen aan reacties

3



Noteer de molekuulformules voor water en waterdamp.
Maak een verbeterde tekst voor de bovenstaande advertentie..

Anne-Marie wil onderzoeken in welke massaverhouding koperchloride reageert met
natriumhydroxide. Omdat zowel koperchloride als natriumhydroxide vaste stoffen zijn, lost ze
de stoffen eerst op in water. Zij voert vervolgens een aantal proeven uit waarbij ze telkens
uitgaat van 5 gram koperchloride, opgelost in water. Ze voegt hieraan een toenemend aantal
druppels natriumhydroxide-oplossing toe. In één druppel natriumhydroxide-oplossing is 83
mg natriumhydroxide opgelost. Bij deze reactie ontstaat de vaste stof koperhydroxide. Ze
filtreert het neerslag telkens af en weegt het. De resultaten zijn in onderstaande grafiek
weergegeven.

Reactie van 5 g koperchloride met
natriumhydroxide
koperhydroxide (g)
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Zie blad 2
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Maak de volgende reactievergelijking kloppend door de juiste coëfficiënten in te vullen:
... CuCl2(aq) + ... NaOH(aq) → ... CuO2H2(s) + ... NaCl(aq)
Bepaal in welke massaverhouding koperchloride en natriumhydroxide reageren.
In een nieuwe proef laat Anne-Marie 11 g koperchloride met 7 g natriumhydroxide reageren.
Bereken hoeveel van welke stof in overmaat aanwezig is. Heb je het antwoord op B nodig,
maar weet je het niet, neem dan 9 : 5.

Molecuulformules en reactievergelijkingen
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Geef de vergelijking van de volgende processen. Schrijf de juiste formules op en maak de
reactievergelijkingen kloppend en vergeet de toestanden niet.
De volledige verbranding van propanol, C3H8O (l).
De volledige verbranding van CH5SO3 (s).
De reactie van magnesium met verdund fosforzuur, H3PO4(aq). Hierbij ontstaan waterstof en
een oplossing van Mg3P2O8.

Algen maken waterstof
Onderzoekers van.de biotechnologieafdeling van de universiteit in Berlijn willen
in de Sahara in Marokko een honderdtal
fabriekjes bouwen waarin algen uit water
waterstofgas maken. Die fabriekjes zullen zijn opgebouwd uit twee compartimenten met een membraan als tussenschot. Daardoor is uitwisseling mogelijk
van stoffen tussen het ene en het andere
compartiment. In het ene compartiment
zitten bacteriën (zwavelbacteriën) die
voedingsstoffen, voornamelijk glucose,
C6H12O6, omzetten in waterstofgas en
koolstofdioxidegas. In het andere compartiment maken algen onder invloed van
zonlicht uit dat koolstofdioxide en water
weer glucose, waarmee die bacteriën
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weer kunnen worden gevoed. Bij die reactie komt zuurstof vrij. Zo is de kringloop
gesloten en werken bacteriën en algen in
een soort symbiose samen aan de ontleding van water in brandbaar waterstofgas
(met zuurstof als bijproduct) met zonlicht
als drijvende kracht. De compartimenten
zijn los van elkaar getest. Op basis daarvan hebben Duitse onderzoekers berekend dat een fabriekje bijna driehonderd
liter waterstofgas per dag zal produceren,
wat vergelijkbaar is met een elektrisch
vermogen van een kilowatt.
naar: De Volkskrant

Geef het proces in het bacteriëncompartiment weer in een kloppende reactievergelijking.
Denk aan de toestanden. (Aanwijzing: naast glucose heb je nog een stof nodig om de reactievergelijking kloppend te kunnen maken).
Geef het proces in het algencompartiment weer in een kloppende reactievergelijking. Denk
aan de toestanden.
Laat zien dat de optelsom van de processen van de bacteriën en algen de ontleding van water
is.
Zie blad 3

2



Het atoommodel van Rutherford
Als je voor de beantwoording van onderstaande vragen een periodiek systeem nodig hebt, dan vind je
dat op de achterzijde van dit blad.
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Van het element gallium (symbool Ga) bestaan twee isotopen: Ga-69 en Ga 71. In de natuur
komen deze isotopen voor in de verhouding 60,4% (Ga-69) en 39,6% (Ga-71).
Maak een tekening van Ga-69 volgens het atoommodel van Rutherford.
Bereken de gemiddelde atoommassa in u van het element Ga.
Noem twee andere elementen waarvan je verwacht dat ze vergelijkbare chemische eigenschappen met Ga hebben.
Leg uit hoeveel elektronen een Ga3+-ion heeft.
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