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Friedrich Wöhler en ureum
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C2N2 + H2O + NH3  (NH2)2CO + HCN
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NH4+ + OH‒  NH3 + H2O
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Hij verwacht dat bij verwarmen de NH3 ontsnapt en het rode lakmoespapiertje blauw wordt door de
volgende reactie: NH3 + H2O  NH4+ + OH‒ omdat NH3 een zwakke base is.
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Dit is een redoxreactie:
CuO + H+ + 2 e‒  Cu + H2O
(NH2)2CO + H2O  CO2 + N2 + 6 H+ + 6 e‒
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3 CuO + (NH2)2CO  3 Cu + CO2 + N2 + 2 H2O
4p

5

In 0,26 g ureum aanwezig:
0,16 g H2O ≡ 0,16 g : 18,02 g/mol = 0,00888 mol H2O ≡ 2 x 0,00888 mol H = 0,0178 mol H ≡ 0,0178
mol x 1,008 g/mol = 0,0179 g H
% H = 0,0,0179 g : 0,26 g x 100% = 6,9 %
3
3
3
0,10 dm CO2 ≡ 0,10 dm : 24 dm /mol = 0,00417 mol CO2 ≡ 0,00417 mol x 12,01 g/mol = 0,0501 g C
% C = 0,0501 g : 0,26 g x 100% = 19%
0,10 dm3 N2 ≡ 0,00417 mol x 2 x 14,01 g/mol N = 0,116 g N
% N = 0,116 g : 0,26 g x 100% = 45%
% O = 100 – 6,9 – 19 – 45 = 29%
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De molecuulformule van ammoniumcyanaat en ureum is hetzelfde. Bij de omzetting van ammoniumcyanaat tot ureum worden dus geen andere stoffen gebruikt. Zonder contact met lucht gebeurt de omzetting niet Bij contact met lucht is dus een stof uit lucht katalysator.

Stabilisator voor PVC
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PVC bestaat uit ketenvormige macromoleculen. Bij verwarmen worden de vanderwaalsbindingen tussen
de ketens gedeeltelijk verbroken waardoor PVC een thermoplast is, of: PVC bestaat uit lange ketens zonder dwarsverbindingen. De ketens kunnen bij verwarmen langs elkaar bewegen.

4p

8

2p

9

Uit 1,0 g PVC ontstaat 1,0 – 0,80 = 0,20 g HCl.
0,20 g HCl ≡ 0,20 g: 36,64 g/mol = 0,00549 mol HCl
Per PVC-fragment kan 1 mol HCL ontstaan, dus is er 0,00549 mol aan PVC-fragmenten ontleed.
0,00549 mol PVC-fragmenten ≡ 0,00549 x 62,49 g/mol = 0,343 g PVC
Gereageerd heeft 0,343g : 1,0 g x100% = 34% PVC
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Proef 1: Ze kunnen aan een monster van de inhoud van de wasfles een oplossing van natriumcarbonaat
toevoegen. Als HCl in het monster aanwezig is, is de oplossing zuur. Er zal gasontwikkeling vanCO 2 te
zien zijn.
roef 2: Ze kunnen aan een monster van de inhoud van de wasfles wat van een oplossing van zilvernitraat
toevoegen. Als HCl in het monster aanwezig is, zal een wit neerslag van zilverchloride ontstaan.
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Benodigde hoeveelheid stabilisator: 0,01 x 2,5·107 ton = 2,5·105 Mg (1 ton = 1·106 g = 1 Mg)
2,5·105 Mg ≡ 2,5·105 Mg : 347 Mg/Mmol ≡ 720,5 Mmol Sn
massa Sn = 720,5 Mmol x 118,7 Mg = 8,6·104 Mg

In gevecht tegen bloedarmoede
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C6H8O6  C6H6O6 + 2 H+ + 2 e‒
Fe3+ + e‒  Fe2+

2x

C6H8O6 + 2 Fe3+  C6H6O6 + Fe2+ + 2 H+
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De dissociatieconstante van het evenwicht FeY2–  Fe2+ + Y4– is groter dan van het evenwicht
FeY–  Fe3+ + Y4–. Het evenwicht ligt dus meer naar rechts, waardoor meer ijzerionen in de vorm van
Fe2+ in oplossing aanwezig zijn.
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In zuur milieu is veel H+ aanwezig dat met Y4– zal reageren. De concentratie Y4– zal dus dalen waardoor
het evenwicht FeY2–  Fe2+ + Y4– naar rechts verschuift en er meer Fe2+ vrijkomt.
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E = Ɛ·[Fe2+-complex]·1,00
[Fe2+-complex] ≡ [Fe3+]·= 0,378 : (1,11·104 x 1,00) = 3,41·10‒5 mol/L
In de maatkolf van 100 mL was aanwezig: 3,41·10‒5 : 10 = 3,41·10‒6 mol Fe3+.
Deze hoeveelheid was aanwezig in 15 mL die uit 30 mL filtraat kwam,
dus aanwezig in 10 g meel: 2 x 3,41·10‒6 mol Fe3+ = 6,81·10‒6 mol Fe3+.
6,81·10‒6 mol Fe3+ ≡ 6,81·10‒6 mol x 55,85 g/mol = 3,80·10‒4 g Fe3+/10 g meel = 3,80·10‒5 g Fe3+/1,0 g
meel = 3,80·10‒5·106 g Fe3+/1,0·106 g meel = 38 g Fe3+/106 g meel = 38 ppm
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Er moet iets van een kleurenkaart ontwikkeld worden, waarop de kleuren staan aangegeven die de verschillende gehaltes NaFeY in meel opleveren, als ze op de voorgeschreven manier getest zijn. Als het
meel op deze wijze getest wordt, kan men aan de hand van de kleurenkaart vaststellen welke concentratie Ferrazone® in het meel aanwezig is.

Methylethanoaat
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In de eerste kolom wordt de stof met het laagste kookpunt afgescheiden. In de tweede kolom wordt dus
methanol afgescheiden. Het kookpunt van methanol is 65 °C. De minimale temperatuur is 65 °C.
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Doordat methylethanoaat door verdamping uit het evenwicht verdwijnt, wordt het evenwicht aflopend naar
rechts.
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Zowel ethaanzuurmoleculen als watermoleculen bezitten OH groepen en kunnen zodoende onderling waterstofbruggen vormen. Methylethanoaatmoleculen bezitten geen OH groepen en kunnen minder waterstofbruggen vormen. Daarom lost water beter op in ethaanzuur dan methylethanoaat.
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- compartiment B: stoffen die van boven komen: ethaanzuur en methanol
- compartiment B: stoffen die van beneden komen: methanol, methylethanoaat en water
- compartiment C: stoffen die van boven komen: ethaanzuur, methanol en water
- compartiment C: stoffen die van beneden komen: methanol en water
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In compartiment B komen alle vier de stoffen voor. Daar moeten dus water en methanol in ethaanzuur
oplossen en moet methylethanoaat verdampen. In compartiment B worden dus de extractiepakking en de
destillatiepakking toegepast.
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Het rendement van de omzetting van ethaanzuur en methanol tot methylethanoaat is 100% ten opzichte
van ethaanzuur. Ethaanzuur komt namelijk wel de kolom in, maar gaat de kolom niet uit.
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2,5·104 ton ester/jaar = 2,5·104 ton ester/(360 dg X 24 uur/dg) = 2,894 ton ester/uur
2,894 Mg ester : (3 x 12,01 + 6 x 1,008 + 2 x 16,00) Mg/Mmol = 39,06 kmol ester
39,06 kmol ester ≡ 39,06 kmol H2O ≡ 39,06 kmol x 18,016 kg/kmol = 703,7 kg
massa H2O : massa methanol = 19 : 1
massa methanol = 703,7 kg : 19 = 37,04 kg
massa mengsel = 703,7 + 37,04 = 7,4·102 kg/uur
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