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Stofeigenschappen (onder- en bovenbouw)
Opgave 1
1
Verslag

Lees het volgende verslag goed door. Je ziet dat daarin stukjes fout zijn. Schrijf de verbetering van deze
stukjes op.
“Als je de brander aansteekt, doe je het volgende:
Open de luchtregelring en de gastoevoer en steek daarna de vlam aan.
Als de brander aan is en hij wordt even niet gebruikt, moet hij met een gele vlam branden.
Bij verwarmen moet je altijd een ruisende (blauwe) vlam gebruiken.
Bij verwarmen van een reageerbuis met vloeistof mag de reageerbuis voor driekwart gevuld zijn.
Je moet de buis bij het verwarmen in de vlam heen en weer schudden.
Als je de brander uitdoet moet je eerst de gastoevoer en de luchtregelring van de brander dichtdraaien en
daarna de gastoevoer op de practicumtafel”.

Opgave 2
1

Lees het volgende verslag goed door. Schrijf daarna de stukjes die fout zijn over en schrijf de verbetering
erachter.

Verslag

“Als je de brander aansteekt, doe je het volgende:
Open de gastoevoer en de luchtregelring en steek daarna de vlam aan.
Als de brander aan is en hij wordt even niet gebruikt, moet hij met een ruisende blauwe vlam branden.
Bij verwarmen moet je altijd een niet-ruisende blauwe vlam gebruiken.
Bij verwarmen van een reageerbuis met vloeistof mag de reageerbuis maar voor drie centimeter gevuld
zijn.
Je moet de buis bij het verwarmen in de vlam stilhouden.
Als je de brander uitdoet moet je eerst de luchtregelring omhoog draaien en daarna de gastoevoer op de
practicumtafel dichtdraaien”.

Opgave 3
1

Leg uit of je het wel of niet eens bent met de volgende uitspraken.
A Een stof die geen kleur heeft, noemen we een witte stof.
B De vorm van een voorwerp is een eigenschap die helpt om een stof te herkennen.
C Een suspensie is een mengsel van twee vloeistoffen die niet goed in elkaar oplossen.
D De oplosbaarheid van een stof in water neemt toe als je goed roert.
E De kristalvorm is een stofeigenschap.
F Na het indampen van een oplossing blijft altijd een zuivere stof over.
G Een alliage is een oplossing van jood in alcohol.
H De dichtheid van een stof is een eigenschap die helpt om een stof te herkennen

Opgave 4
1

Kies het juiste antwoord. Een emulsie kun je maken door het mengen van
A wasbenzine en water.
B water en alcohol.
C krijt en water
D jood en alcohol.

2

Geef de algemene naam voor stoffen die voorkomen dat emulsies ontmengen.

Opgave 5
(Een publicatie van Daaldrop, Koninklijke Metaalwarenfabriek e Tiel)
1. Tin is een zacht metaal en dit geldt wel speciaal voor tin met een hoge zuiverheidsgraad.
2. Dit nobele metaal heeft recht op een zorgvuldige behandeling.
3. Niet stoten, laten vallen of buigen.
4. Tin ook niet gedurende lange tijd aan vocht of een temperatuur onder het vriespunt blootstellen.
5. Tin heeft een laag smeltpunt en het is daarom vanzelfsprekend dat bijvoorbeeld een theepot niet droog
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6. op een theelichtje geplaatst mag worden.
7. Geeft u tin wat het toekomt en als goede vriend zal het u voor een juiste behandeling dankbaar zijn en
7. blijven.
8. Royal Holland Pewter bevat ongeveer 95% zuiver tin en is loodvrij.
1

Lees de voorgaande tekst. In regel 1 wordt gesproken over een hoge zuiverheidsgraad. Wat is een
zuivere stof?

2

Uit welke twee regels blijkt dat tinnen voorwerpen niet van zuiver tin zijn gemaakt?

3

In regel 2 wordt gesproken over dit “nobele” metaal. De betekenis van “nobel” is volgens Van Dale “edel”.
Wat is een edel metaal?

4

Uit welke regel blijkt dat tin geen edel metaal is?

5

Hoe heet het proces dat in het eerste deel van regel 4 wordt beschreven?

Opgave 6
Jens probeert een kleurstof te maken door een witte vaste stof en een kleurloze vloeistof te mengen. Tijdens het mengen merkt hij dat de kolf waarin hij de stoffen mengt, heet wordt. Na een tijdje roeren ziet hij
dat de vloeistof troebel wordt. Na filtreren houdt hij een oranje vaste stof over. De vloeistof in het bekerglas is kleurloos. Als Jens de oranje vaste stof smelt, ziet hij een volgende grafiek ontstaan:

2
3

Hoe heet zo’n troebele vloeistof (regel 3)?
A emulsie.
B oplossing.
C schuim.
D suspensie.
Haal uit bovenstaande tekst minimaal 4 waarnemingen en schrijf
deze op.
Leg uit of er meer energie vrijkomt tijdens de reactie dan dat er
wordt ingestopt.
Na het proefje trekt Jens de volgende drie conclusies:
a. De oranje stof is een zuivere stof.
b. De kleurloze vloeistof is een zuivere stof
c. De oranje stof lost niet op in water.

4
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Leg bij elke conclusie uit of je het ermee eens bent of niet.

Opgave 7
tekst

Engelse onderzoekers hebben eindelijk ontdekt waarom roestvrij staal soms toch roest. Een type roestvrij
staal bevat behalve ijzer ook 18% chroom, 8% nikkel en 2% mangaan. Chroom is hierin belangrijk, omdat
het met zuurstof een beschermend oxidelaagje vormt. Roestvrij staal is lang niet zo roestbestendig als de
naam doet vermoeden. In het glimmende metaaloppervlak ontstaan soms piepkleine putjes, die kunnen
uitgroeien tot grote scheuren of zelfs breuken. Hoe die putjes ontstaan was tot nu toe een groot raadsel,
maar onderzoekers denken de verklaring gevonden te hebben. Het begin van zo’n putje ontstaat tijdens
het stollen van gesmolten staal. In het vloeibare metaalmengsel zitten hele kleine zwaveldeeltjes, afkomstig uit ijzererts. Het smeltpunt van zwavel is lager dan het smeltpunt van de rest van het staal. Daardoor
blijven de plekken met veel zwavel het langst vloeibaar. In deze fase reageert dit zwavel met chroom.
Rond de zwaveldeeltjes ontstaan dus chroomloze plekken. Op die plaatsen kan het ijzer gaan roesten.
naar:Intermediair
1

Hoe noemt men het aantasten van metalen door stoffen uit de lucht?

2

Leg aan de hand van gegevens uit de tekst uit of roestvrij staal een stolpunt of een stoltraject heeft.
Een voorwerp heeft een massa van 650 gram. Het is gemaakt van roestvrij staal van het type dat is
beschreven in de eerste twee zinnen

3

Bereken hoeveel gram chroom aanwezig is in dit voorwerp.

4

In welke fase is zwavel wanneer het reageert met chroom in staal?
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5

Geef de naam van een stof die met ijzer reageert als het roest.

Opgave 8
Jorrit wil bepalen of bijenwas een zuivere stof of een mengsel is. Hij doet een brokje was samen met een
thermometer in een bekerglas. Hij verwarmt het bekerglas en leest om de minuut de temperatuur af. Hij
zet de resultaten uit in een diagram. Dat ziet er als volgt uit.

1

Welke conclusie volgt uit het diagram van Jorrit?
A. Bijenwas is een zuivere stof, omdat het een smelttraject heeft.
B. Bijenwas is een zuivere stof, omdat het een smeltpunt heeft
C Bijenwas is een mengsel, omdat het een smelttraject heeft.
D Bijenwas is een mengsel, omdat het een smeltpunt heeft

2

a. Welke fase(n) heeft de bijenwas tussen 0 en 6 minuten?
b. Welke fase(n) heeft de bijenwas tussen de 6 en 11 minuten?
c. Welke fase (n) heeft de bijenwas tussen de 11 en 15 minuten?

Opgave 9
Hieronder worden een aantal buisjes met verschillende inhoud beschreven.
Buisje 1 bevat een heldere, kleurloze vloeistof.
Buisje 2 bevat een troebele, witte vloeistof.
Buisje 3 bevat een heldere, gele vloeistof
Buisje 4 bevat een troebele gele vloeistof.
1

Vermeld bij ieder buisje of het een onverzadigde, verzadigde oplossing of suspensie kan bevatten.

2

Vermeld of de inhoud een zuivere stof of een mengsel kan zijn of dat beide mogelijk zijn.

Opgave 10
Monique heeft in het keukenkastje een witte vaste stof staan. Ze wil onderzoeken welke stof dit is en
daartoe voert ze enkele proefjes uit.
Ze brengt een theelepel van deze stof in een glas water en roert goed. Er ontstaat daarbij een troebele
vloeistof en op de bodem van het glas ligt een witte vaste stof.
Een ander gedeelte van de stof gaat ze verhitten. Als de stof smelt, verandert de temperatuur niet.
Vervolgens brengt ze een beetje van de stof in wasbenzine. De stof lost niet op.
1

Noem vier waarnemingen die je in de tekst hierboven tegenkomt.

2

Noem een conclusie die Monique getrokken zou kunnen hebben. Verklaar je antwoord.

3

Leg uit of de onbekende stof een zuivere stof of een mengel is.

4

Noem vier stofeigenschappen van de stof die Monique heeft onderzocht.
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5

Beschrijf een proefje waarmee je zou kunnen onderzoeken of suiker een klein beetje of goed oplosbaar is
in alcohol.

Opgave 11
Drie stoffen: consumptie-ijs, zuiver ijs en koper worden langzaam verwarmd vanaf -5 0C. Tijdens de
proeven wordt steeds de temperatuur gemeten en in diagrammen tegen de tijd uitgezet. Van deze drie
proeven en nog een andere proef worden de onderstaande diagrammen verkregen.
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0
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t ijd

1

Leg kort uit welk diagram welke stof hoort.

2

Hoe werd het overgebleven diagram verkregen?

t ijd

t ijd

Opgave 12
Als we een scheut ammonia in een emmer doen, ontstaat een oplossing die als schoon-maakmiddel
gebruikt kan worden.

1

Is ammonia een zuivere stof? Verklaar je antwoord.

2

Wat betekent het pictogram op het etiket van ammonia?

3

Waarom zou je ammonia niet in combinatie met andere producten mogen gebruiken?

4

Teken het pictogram dat hoort bij een corrosieve stof.
Peter wil de pH van ammonia bepalen. Hij ontdekt dat de stof basisch is.

5

Tussen welke waarden ligt de pH van ammonia in?

6

Hoe zou Peter de pH bepaald hebben?

7

Leg uit of de pH van de oplossing in de emmer verandert als Peter een scheut water toevoegt.

8

Leg uit tot hoeveel hoger of lager de pH kan gaan.
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Opgave 13
In het onderstaande diagram staat de oplosbaarheid van stof A bij verschillende temperaturen.
Horizontaal is het aantal gram A dat oplost in 100 gram water uitgezet en verticaal de temperatuur.
Oplosbaarheid van stof A in water
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1

Leg uit waarom de lijn ophoudt bij 100 0 C.

2

Bereken hoeveel gram van stof A bij 50 0 C in 1 kg water kan oplossen.

41

Jeroen wil 150 g van stof A volledig oplossen in 200 g water. Laat door berekening zien vanaf welke
temperatuur dit mogelijk zal zijn.

Opgave 14
In het onderstaande diagram wordt de oplosbaarheid van kaliumnitraat bij verschillende temperaturen
weergegeven in gram kaliumnitraat per 100 gram water.
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Arno heeft 4,5 gram kaliumnitraat opgelost in 5,0 gram water van 80 0 C. Deze oplossing wordt
weergegeven met het getekende punt in het diagram.
Hij koelt de oplossing af tot 20 0 C. Een deel van het kaliumnitraat kristalliseert uit.
1

Bereken hoeveel gram kaliumnitraat uitkristalliseert.

Opgave 15
Time Buster is een product om waslagen van vloeren te verwijderen. Op de volgende pagina is het etiket
van dit product weergegeven.

Time Buster
Stripprocedure
1. Gebruik een oplossing van 1 : 3.
2. Breng de oplossing aan op de vloer. Laat 5 minuten inwerken. Zorg ervoor dat het product niet opdroogt.
3. Verwijder de oplossing.
Afbijtprocedure met schrobmachine
1. Bij 1 of 2 waslagen gebruikt men een oplossing
van 1 : 10. Bij 3 waslagen of meer gebruikt men
een oplossing van 1 : 6.
2. Breng de oplossing aan op de vloer. Laat 5 minuten of langer inwerken. Bewerk dan de vloer met
de speciale schijf.
3. Neem de oplossing op.
Test op asfalt, linoleum en tegels het product eerst uit
op een klein stukje van de vloer. Gebruik op linoleum
een oplossing van maximaal 1 : 10.
Dit product is fosfaatvrij.
pH: 11,1 – 12,1
Schadelijk
Schadelijk bij inademing,
opname door de mond
en aanraking met de huid.
Irriterend voor de
ademhalingswegen.
Aanraking met de ogen
en de huid vermijden.
Bevat 2-Butoxyethanol

1

Uit welk gegeven kun je afleiden dat Time Buster geen zuivere stof is.
Bij de “stripprocedure”wordt een oplossing gebruikt van 1 : 3. Dat betekent dat aan één deel Time Buster
drie delen water worden toegevoegd. Jos wil 12 liter van een oplossing 1 : 3 maken.

2

Bereken hoeveel liter Time Buster Jos nodig heeft om 12 liter van een dergelijke oplossing te maken.

3

Is Time Buster een zure of basische stof is. Uit welk gegeven blijkt dat?
Onder het kopje “Schadelijk” op het etiket staat de tekst die hoort bij een pictogram dat is weggelaten.

4

Schrijf de naam van het pictogram dat is weggelaten op en teken dit.

5

Hoe zou je de pH van een oplossing bepalen?

6

Leg uit hoe de pH verandert als van Time Buster een oplossing van 1 : 10 wordt gemaakt.
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Opgave 16
Uit het hieronder afgebeelde etiket blijkt dat bleekwater onverdund als schoonmaakmiddel voor wcpotten, gootstenen en dergelijke gebruikt kan worden.

1

Is bleekwater een zuivere stof? Verklaar je antwoord.

2

Waarom zou je bleekwater niet in combinatie met andere producten mogen gebruiken?
Gezien de tekst op het etiket zou je nog een ander pictogram op het etiket verwachten.

3

Benoem het pictogram dat wordt bedoeld en teken dit.
Arno wil de pH van bleekwater bepalen. Hij ontdekt dat de stof basisch is.

4

Tussen welke waarden ligt de pH van bleekwater in?

5

Hoe zou Arno de pH bepaald hebben?

6

Leg uit of de pH verandert als Arno aan 1 L bleekwater 0,5 L water toevoegt.

Onltledingsreacties (onderbouw)
Opgave 1
1

Leg uit of er bij de volgende gebeurtenissen sprake is van een chemische reactie.
a. Het stollen van bloed.
b. Het smelten van kaarsvet.
c. Het koken van een ei.
d. Het roesten van ijzer.
e. Het verbranden van hout.
f. Het afkoelen van waterdamp.
g. Het verhitten van suiker zonder zuurstof.
h. Het zetten van koffie.
i. Het verhitten van aardgas met zuurstof.

Opgave 2
1

Leg uit of de volgende stellingen juist of onjuist zijn.
a. Fotolyse is een ontledingsreactie met behulp van elektriciteit.
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b. Als je een reactie uitvoert, kan er een mengsel ontstaan.
c. Bij het destilleren van wijn vindt een chemische reactie plaats.
d. Als tijdens een proces een vloeistof in een gas verandert, kan dit een chemische reactie zijn.
e. Een mengsel en een ontleedbare stof hebben beide een smelttraject.

Opgave 3
1

Kies in elk van de volgende zes situaties het goede antwoord.
A

Als een zuivere stof smelt bij 440 ˚C en bij afkoelen stolt bij 380 ˚C dan heeft een / geen reactie
plaatsgevonden.

B

Een ontleedbare stof kan men wel / niet scheiden in niet-ontleedbare stoffen.

C

Zuurstof is wel / niet een brandbare stof.

D

Je kunt ontleedbare stoffen wel /niet ontleden door filtratie.

E

Thermolyse van water is wel / niet hetzelfde als koken van water.

F

Het branden van een kaars is een endotherme / exotherme reactie.

Opgave 4
Er worden een aantal proefjes achter elkaar uitgevoerd.
Proef 1: Een stukje magnesiumlint wordt gemengd met een oplossing van zwavelzuur in water. Het
magnesium verdwijnt en er ontstaat een gas. Dit gas blijkt waterstof te zijn. Er ontstaat ook
nog een oplossing van magnesiumsulfaat.
1

Leg uit dat er een chemische reactie heeft plaatsgevonden.
Proef 2: Aan de oplossing die is ontstaan wordt kleurloze natronloog gedruppeld. Er ontstaat een
witte suspensie.

2

Leg uit of er nu een chemische reactie is opgetreden.
Proef 3: De suspensie wordt gefiltreerd. Het residu is een witte vaste stof: Magnesiumhydroxide.

3

Leg uit of filtreren een chemische reactie is.
Proef 4: het magnesiumhydroxide wordt verhit. Hierbij ontstaan waterdamp en vast magnesiumoxide.
Proef 5: Het magnesiumoxide wordt verhit. Hierbij ontstaan magnesium en zuurstof.

4

Wat is het verschil tussen verhitten en verbranden?

5

Wat zijn de reactieproducten van de bovenstaande reactie?

Opgave 5
Bij planten met bladgroenkorrels worden in de bladeren de stoffen koolstofdioxide en water omgezet in
de vaste stof glucose en zuurstof. Dit proces heet fotosynthese. Fotosynthese komt alleen maar op
gang onder invloed van licht.
1

Leg uit of de bovenstaande reactie een fotolyse is.

2

Hoe kan je het gas zuurstof aantonen en wat neem je waar?

Opgave 6
Een reagens op water is, behalve custardpoeder, wit kopersulfaat. Met water kleurt dit blauw.
1

Wit kopersulfaat is erg selectief. Wat betekent dit?

2

Welke kleur krijgt custardpoeder als het met water in contact komt?
Kalkwater is geen gevoelig reagens.

3

Beschrijf een proef waaruit blijkt dat kalkwater geen gevoelig reagens is
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Opgave 7
Bas vult een kolf met geelgroen chloorgas en strooit er vervolgens met een lepeltje verwarmd
roodbruin koperpoeder in. Hij ziet vuurverschijnselen.
In de kolf ontstaat een witte rook die langzaam naar de bodem zakt. De kolf wordt heet.
1

Leg zo volledig mogelijk uit dat hier een reactie heeft plaatsgevonden.

2

Leg uit of het een endotherme of exotherme reactie was.
Daarna gaat Bas de witte stof smelten en elektrolyseren. Hij ziet dat er twee reactieproducten zijn
ontstaan.

3

Wat verstaan we onder elektrolyse?

4

Leg uit of de witte vaste stof een ontleedbare stof is.

Opgave 8
We verhitten de zuivere witte stof kaliumchloraat. Hierbij ontstaan zuurstof en de witte vaste stof
kaliumchloride.
1

Leg uit dat deze reactie een ontledingsreactie is.

2

Hoe kun je nagaan dat het gas dat ontstaat zuurstof is? Beschrijf wat je moet doen en wat je
waarneemt.
Als we de ontstane witte stof sterk verhitten dan smelt deze. Tijdens het smelten blijft de temperatuur
constant. De gesmolten stof kan elektrische stroom geleiden en ontleedt daarbij.

3

Leg uit of de ontstane witte stof een zuivere stof moet zijn.

4

Hoe heten de beide soorten ontledingsreacties die hier beschreven zijn?

Opgave 9
Joost onderzoekt de reactie van calcium met water. Een bekerglas met water staat op een balans
(“weegschaal”). Joost werpt er een stukje calcium in. Er treedt een reactie op waarbij een gas ontstaat
en een witte suspensie. Elke 10 seconden leest Joost de massa van het bekerglas met inhoud af en
zet de resultaten uit in een diagram.
1

Leg uit of er sprake is van een ontleding bij deze proef.

2

Schets het diagram. Zet de tijd op de x-as uit en de massa op de y-as.

Moleculen en atomen (onderbouw)
Opgave 1
540 mL zuivere broomdamp levert bij condensatie 2 mL vloeibaar broom.
1

Hoeveel mL lege ruimte bevat deze broomdamp minstens?
Broom heeft een kookpunt van 58 0C.

2

Wat kun je zeggen over de krachten tussen de broommoleculen in vergelijking met watermoleculen?

3

Wat gebeurt er volgens het molecuulmodel met de moleculen als de broomdamp condenseert?

4

Leg uit of bij sterke afkoeling van lucht zuurstof of stikstof het eerst vloeibaar wordt.

Opgave 2
1

Teken een vat met een vloeistof op de manier zoals we die ons voorstellen volgens het molecuulmodel.

2

Maak molecuultekeningen van 2 moleculen water.

3

Beschrijf wat er met de moleculen gebeurt bij de volgende fase-overgangen:
- het smelten van ijzer
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- het koken van water
- het condenseren van waterdamp
- het stollen van kaarsvet.

Opgave 3
1

Mottenballen bestaan uit kamfer. Deze stof ruikt erg sterk. In welke fase nemen we kamfer dan waar?
Hieronder vind je de massa van 1,0 dm 3 waterdamp en water.
waterdamp
0,60
g (bij 100 0C)
water
1000 g (bij 4 0C).

2

Verklaar het verschil in massa met behulp van het molecuulmodel.

3

Waarom mag je niet spreken van gasvormige moleculen? Hoe is de juiste formulering?

4

Verklaar met behulp van het molecuulmodel dat een verbranding sneller verloopt als de brandstof:
- fijner verdeeld is;
- in gasvorm aanwezig is.

5

Welke soort kracht speelt er tussen moleculen van een stof?

6

Hoe kun je de kracht die moleculen bij elkaar houdt opheffen? Leg uit.

Opgave 4
1

Bekijk de onderstaande vijf figuren van molecuulmodellen.
Schrijf voor elk figuur op:
A Het aantal moleculen, met molecuulformules.
B De namen van de stoffen.
C Of het een zuivere stof is of een mengsel.
D Of er één of meer ontleedbare of niet-ontleedbare stoffen aanwezig zijn.
Figuur 1
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2

Maak zelf tekeningen, zoals bij de vorige vraag gegeven zijn, van:
A Een mengsel van 3 watermoleculen en 2 broommoleculen.
B Een mengsel van 2 difosortrisulfidemoleculen en 2 koolstofmono-oxidemoleculen.
C 2 moleculen van de zuivere stof propaan.
D 4 moleculen van de niet-ontleedbare stof jood.

Opgave 5
1

Geef de systematische namen van de volgende stoffen:
HgO
CH4
SiF2
AlBr3
K2O
CO2
P2S3
C6H14
H2O2
N2O4

2

Schrijf de onderstaande in molecuulformules:
a. Een mengsel van 4 moleculen ammoniak en 5 atomen zink.
b. Vier atomen waterstof.
c. Het gas chloor.
d. Twee moleculen sacharose.

3

Geef een duidelijk verband tussen het atoommodel van Dalton en het begrip massabehoud.

4

Zijn de vanderwaalskrachten bij een stof met een hoog kookpunt sterker of zwakker dan bij een stof
met een laag kookpunt. Leg je antwoord uit.

Opgave 6
1

Geef van de volgende stoffen de molecuulformule met toestandsaanduiding.
a. Distikstofoxide(g)
b. 4 moleculen propaan(g)
c. Triwaterstofmonofosfortetra-oxide(l)
d. Stikstofdioxide(g)
4. Argon(g)

2

Noteer alle 7 niet-ontleedbare stoffen die in de natuur alleen voorkomen als molecuul.

Opgave 7
1
2
3

Wat betekent:
a. 7 N2
b. HCl(g)
c. HCl?
Geef de namen van stoffen die met de volgende formules worden weergegeven:
a. PBr3(s)
b. NO2(g)
c. HBr(g)
d. SiCl4.
Leg uit wat het verschil en de overeenkomst is tussen 4 Cl2 en 8 Cl.

Reactievergelijkingen inclusief aantoningsreacties (onder- en bovenbouw)
Opgave 1
1

Maak de volgende reactievergelijkingen kloppend:
a. … Al(s) + … Cl2(s)  … AlCl3(s)
b. … Fe3O4(s) + … H2(g)  … Fe(s) + … H2O(l)
c. … KClO3(s)  … KClO4(s) + … KCl(s)
d. … ZnS(s) + … O2(g) … ZnO(s) + … SO2(g)
e. … C4H10(g) + … O2  … CO2(g) + … H2O(l)
f. …Ag2O(s) + … HNO3(l)  … AgNO3(aq) + … H2O(l)
g. … Fe2S3(s) + … HCl(aq)  … FeCl3(aq) + … H2S(g)
h. … C6H14(l) + … Br2(l)  … C6H11Br3(l) + … HBr(g)
i. … Al2O3(s) + … H3PO4(aq)  … AlPO4(s) + … H2O(l)
j. … SO2 (g) + … H2O (l) + … O2 (g)  … H2SO4(l)
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k. … P2O5(s) + … H2O (l)  … H3PO4 (s)
l. … NH3 (g) + … O2 (g)  … NO (g) + … H2O (l)
m. … Cl2 (g) + … NaOH (s)  … NaCl (s) + … NaClO3 (s) + … H2O (l)

Opgave 2
Bij de reactie tussen propaanamine (C3H9N) met aceton (C3H6O) ontstaat er water en een andere stof.
1

Geef de molecuulformule van de ontstane stof.

2

Schrijf de naam van de stof op die op de puntjes moet staan.
a. Koper + Chloor → … (vast)
b. Zuurstof + Zink → zinkoxide (vast)
c. … + zuurstof → ijzeroxide (vast)
d. Aluminiumsulfide → … + …

Opgave 3
Kunstmest wordt gemaakt door een reeks van zes reacties achter elkaar uit te voeren.
I
In het eerste vat reageert water met aardgas. Hierbij ontstaan waterstof en koolstofmono-oxide.
II
Waterstof reageert met stikstof uit de lucht tot ammoniak.
III Ammoniak reageert met zuurstof. Bij deze reactie ontstaan stikstofmonooxide en water.
IV Stikstofmono-oxide reageert met zuurstof tot stikstofdioxide.
V Stikstofdioxide reageert met water tot salpeterzuur, HNO 3(l), en stikstofmonooxide.
VI Ten slotte reageert salpeterzuur met ammoniak tot het gewenste eindproduct ammoniumnitraat,
NH4NO3(s).
reactievergelijking:

1

stap I:

…+…→.+…

stap II:

…+…→…

stap III:

…+…→…+…

stap IV:

…+…→…

stap V:

… + … → … HNO3(l) + … NO(g)

stap V :

HNO3(l) + … → NH4NO3(s)

Maak bovenstaand schema af door voor alle zes de stappen de reactievergelijking op te schrijven.

Opgave 4
Maak de volgende reactievergelijkingen kloppend:
1

a.. SiO2 (s) + … HF (l)  SiF4 (s) + … H2O (l)
b. … P2O5 (s) + … H2O (l)  … H3PO4 (l)
c. … C6H4Cl2 (s) + … O2 (g)  … CO2 (g) + … H2O (g) + … HCl (g)
d. … C2H6SO4 (s) + … O2 (g)  … CO2 (g) + … H2O (g) + … SO2 (g)

Opgave 5
Door vergisting van suiker(sacharose) kan alcohol (ethanol) worden verkregen. Deze vergisting vindt
in 2 stappen plaats:
1e stap: sacharose(C12H22O11) reageert met water tot glucose.
2e stap: 1 molecuul glucose reageert tot 2 moleculen koolstofdioxide en 2 moleculen alcohol (ethanol)(l)
1

Noteer de reactievergelijking van stap 1. Denk aan de toestandsaanduiding.

2

Noteer de reactievergelijking van stap 2. Noteer eerst de molecuulformules van de stoffen die je kent
en probeer zo te achterhalen wat de molecuulformule van alcohol is. Laat duidelijk zien wat de molecuulformule van alcohol (ethanol) is.
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3

Hoeveel moleculen alcohol kunnen er nu door vergisting worden gevormd uit 1 molecuul sacharose?

Opgave 6
Bij de reactie tussen propaanamine (C3H9N) met aceton (C3H6O) ontstaat er water en een andere stof.
1

Geef de molecuulformule van de ontstane stof.

2

Geef de reactievergelijking van het ontstaan van ijzeroxide (Fe2O3 (s)) uit de niet ontleedbare stoffen.

3

Geef de reactievergelijking van de ontledingsreactie van HNO 3 (l) waarbij de niet ontleedbare stoffen
ontstaan.
Koolstofdioxide en water reageren tot glucose(C6H12O6)(vast) en zuurstof.

4

Geef de reactievergelijking en maak deze kloppend.

Opgave 7
1

Welke producten kunnen er ontstaan bij de onvolledige verbranding van aardgas (methaan)?

2

Geef een reactievergelijking voor de onvolledige verbranding van aardgas.

3

Geef de reactievergelijkingen voor de volledige verbranding van butagas (butaan) en kopersulfide.
Bij een verbrandingsreactie ontstaan water en zwaveldioxide.

4

Leg uit uit welke elementen de brandstof in elk geval moet zijn gevormd.
Met een lucifer een gasbrander aansteken is scheikundig gezien een proces dat uit vijf stappen
bestaat.
I
Op het strijkvlak zit een beetje rode fosfor dat met kaliumchloraat, KClO 3(s), op de kop van de
lucifer reageert. Daarbij ontstaan kaliumchloride, KCl(s) en difosforpentaoxide.
II De warmte die vrijkomt bij stap I zorgt ervoor dat de zwavel die in de kop van de lucifer aanwezig
is, verbrandt.
III Hierdoor kan het hout, C6H10O5(s), ook gaan verbranden.
IV Ook de vloeibare paraffine, C16H26(l), waarin het hout gedrenkt is, verbrandt.
V Dan pas kunnen we het aardgas (methaan) aansteken (dus verbranden).
reactievergelijking:
stap I:

... + ... KClO3(s) → ... KCl(s) + ...

stap II:

... + → ...

stap III:

a) C6H10O5(s) .+ ... → 6 + ...
b) ... C6H10O5(s) → ... ...... + ... ......

stap IV:

a) ... C16H26(l) + … → ... + ...
b) ... C16H26(I) → ... ...... + ... ......

stap V:

a) ... + … → ... + ...
b) ... ...... → ... ...... + ... ......

5

Maak bovenstaand schema af door voor alle vijf de stappen de reactievergelijking op te schrijven. Bij
stap III tot en met V moet je kiezen: of je vult vergelijking a in of je vult vergelijking b in. Slechts één
van beide is goed.

Opgave 8
Astrid en Rens willen door middel van een proef uitzoeken welke elementen in campinggas aanwezig
zijn.
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1

Maak een duidelijke tekening van de opstelling waarmee je deze proef kunt uitvoeren.
Astrid wil in de gekoelde wasfles het ontstaan van water aantonen.

2

Welk reagens heeft zij nodig en wat zal ze waarnemen als er water is ontstaan?
Rens wil met wasfles 1 het ontstaan van zwaveldioxide en met wasfles 2 het ontstaan van
koolstofdioxide onderzoeken.

3

Welke reagentia heeft Rens nodig in wasfles 1 en 2

4

Wat zal Rens waarnemen als in wasfles 1 zwaveldioxide en in wasfles 2 koolstofdioxide met de
betreffende reagentia reageren?
Er blijkt water en koolstofdioxide, maar geen zwaveldioxide te zijn ontstaan.

5

Beredeneer welke elementen campinggas in ieder geval bevat.
Rens beweert dat de gekoelde wasfles in de opstelling ook achter de wasflessen 1 en 2 had kunnen
staan.

6

Leg uit waarom deze bewering niet juist is.

7

Leg uit wat we bedoelen met een reagens moet selectief en gevoelig zijn.

8

Leg uit hoe je waterstof en zuurstof kunt aantonen.

9

Geef de reactievergelijkingen van de volledige verbranding van octaan (het hoofdbestanddeel van
benzine: C8H18) en ethanol (het hoofdbestanddeel van spiritus: C 2H6O).
Bij de verbranding van kaarsvet ontstaan CO2 en H2O.

10

Leg uit uit welke elementen kaarsvetmoleculen zeker zijn ontstaan.
Bij de verbranding van spiritus en benzine ontstaan water en koolstofdioxide.

11

Ontstaan deze reactieproducten bij alle verbrandingen?

12

Leg aan de hand van een reactie uit of dit wel of niet het geval is.|

Opgave 9
Joost gaat met onderstaande opstelling het zuurstofgehalte van lucht bepalen.

In een glazen buis (inhoud 15,7 cm 3) doet Joost een schep koperpoeder. Hij klemt de buis horizontaal
in een statief en sluit aan beide uiteinden een gasmeetspuit aan. Eén gasmeetspuit is gevuld met 100
cm3 lucht. In de andere gasmeetspuit zit geen lucht. Hij verhit de glazen buis waarbij het koperpoeder
reageert met alle zuurstof die zich in de lucht bevindt. Langzaam duwt Joost het gas via de glazen
buis in de andere gasmeetspuit. Direct na deze handeling leest hij het volume van de gasmeetspuit af:
85,5 cm3. Als hij langer wacht, neemt het volume af. Na vijf minuten verandert het volume niet meer.
Het volume in de gasmeetspuit is nu 75,1 cm 3.
1

Waarom neemt het volume af, als Joost na afloop van de proef nog even wacht?
Joost voert de proef vijf keer uit met verschillende hoeveelheden koper. Hij leest steeds het
eindvolume na vijf minuten af.
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Proef

Hoeveelheid
koper

Beginvolume
gasmeetspuit

Eindvolume
gasmeetspuit

1

50 mg

100 cm3

90,7 cm3

2

100 mg

100 cm3

81,4 cm3

3

150 mg

100 cm3

75,1 cm3

4

200 mg

100 cm3

75,1 cm3

5

250 mg

100 cm3

75,1 cm3

2

Leg uit met behulp van welk resultaat of welke resultaten het zuurstofgehalte in de lucht kan worden
berekend.

3

Bereken het volumepercentage zuurstof.
Gegeven is dat 1,0 cm 3 zuurstof een massa heeft van 1,35 mg.

4

Bereken in welke massaverhouding koper en zuurstof met elkaar reageren.

5.

Leg uit of je deze proeven ook met koolstofpoeder in plaats van koperpoeder had kunnen uitvoeren.

Opgave 10
Bij vuurwerk levert één van de stoffen in het mengsel de zuurstof die nodig is. Daardoor kunnen de
reacties ook in afgesloten ruimten plaatsvinden. Omdat de zuurstof rechtstreeks voorhanden is, zijn de
reacties vaak ook veel heftiger.
Hieronder staan twee reactieschema’s die betrekking hebben op de ontploffing van buskruit.
1

Maak van deze schema’s kloppende reactievergelijkingen.
I

… KNO3(s) + … C(s) + … S(s)  … K2SO4(s) + … K2S2 + … CO2(g) + … CO(g) + … N2(g)

II … KNO3(s) + … C(s) + … S(s)  … K2CO3(s) + … SO2 + … CO2(g) + … N2
Het is mogelijk om bovenstaande schema’s op verschillende manieren kloppend te maken.
2

Leg uit dat dit betekent dat de samenstelling van buskruit verschillend kan zijn.

3

Leg uit waar bij een explosie de explosieve kracht vandaan komt.

Opgave 11

1

2

Klaas wil aantonen dat bij de reactie van een oplossing van zwavelzuur met een oplossing van
natriumcarbonaat koolstofdioxide ontstaat. Hij wil het koolstofdioxide aantonen.
Met welk reagens kan hij koolstofdioxide aantonen?
Klaas maakt de volgende opstelling:

De getekende opstelling is niet juist. Eén van de buizen moet tot in de vloeistof doorlopen.
Welke van de buizen 1, 2 of 3 moet tot in de vloeistof doorlopen?
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3
4

2
6

Klaas maakt zijn opstelling in orde door de juiste buis langer te maken.
Hij druppelt de oplossing van zwavelzuur bij de oplossing van natriumcarbonaat in vat A.
Er treedt een reactie op.
Uit welke waarneming in vat A blijkt dat daar een gas ontstaat?
Uit welke waarneming in vat B blijkt dat het gas dat in vat A ontstaat, koolstofdioxide is?
Bij een volgend onderzoek ontstaat in vat A, behalve koolstofdioxide, ook zwaveldioxide. De opstelling
wordt daartoe uitgebreid met nog een vat C.
Met welk reagens kun je zwaveldioxide aantonen en wat neem je waar?
In welk vat, A, B of C, moet zich nu het reagens, om koolstofdioxide aan te tonen, bevinden om met
zekerheid zowel koolstofdioxide als zwaveldioxide te kunnen aantonen?

Atoombouw en periodiek systeem(bovenbouw)
Opgave 1
Men kan een atoom weergeven met behulp van symbolen , zoals bijvoorbeeld
1

23
11

Na .

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
52

Te

b.

40
20

Ca

c.

32
16

S2 

d.

65
29

Cu 

e.

63
29

Cu 2

Opgave 2
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.

Opgave 3
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

a Wat zal de edelgasconfiguratie voor het waterstofatoom zijn? Hoe kan het deze bereiken?
b Dezelfde vragen, maar dan voor het lithiumatoom.
c Welk van deze twee atomen zal het gemakkelijkst een positief ion vormen?
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4

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

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

5

Geef aan welke edelgasconfiguratie de volgende ionen hebben:
Be2+, F‒, Na+, Al3+ , S2‒- , Cl‒, K+, Ca2+.

6

Welke van de volgende elementen vormen gemakkelijk positieve en welke negatieve ionen?
H, Be, B, F, S, Na. N. K. Al.

7

Geef verschil en overeenkomst in bouw aan bij:
a een K+ -ion en een K-atoom
b een K+ -ion en een Ar-atoom
c een K+ -ion en een Cl‒ -ion
d een Mg2+ -ion en een Al3+ -ion
f een Al3+ -ion en een Ne-atoom.

8

Waarom heeft het positieve ion een kleinere diameter dan het atoom?
Wat verwacht je van de diameter van S2‒ vergeleken met S?

9

Schrijf de elektronenconfiguraties van de eerste twintig elementen in tabelvorm.

Opgave 4
1

Teken volgens het model van Bohr een natriumatoom en fluoratoom.

2

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

3

Leg uit welk van deze twee atomen het gemakkelijkst een positief ion vormen.

Opgave 5
1

Teken volgens het model van Bohr een berylliumatoom en zuurstofatoom.

2

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

3

Leg uit welk van deze twee atomen het gemakkelijkst een positief ion vormen.

Opgave 6
Jood staat in het Periodiek Systeem op plaats 53. De meeste joodatomen hebben massagetal 127.
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1

Hoeveel en welke deeltjes komen in de kern van het joodatoom voor? Licht je antwoord toe.

2

Wat zijn isotopen?

3

Geeft de samenstelling van de kern van een isotoop van het hierboven genoemde joodatoom.

4

Hoeveel elektronen heeft een jodide-ion? Licht je antwoord toe.

Opgave 7
Achter de onderstaande stoffen staan de smeltpunten (in graden Celcius) vermeld.
Verklaar waarom de ene stof bij een hogere temperatuur smelt dan de andere.
1

K (63,7) en Na (97,9)

2

Cl2 (-100,99) en Br2 (-7,2)

3

Li (180,7) en Mg (650)

Opgave 8
Onderzoekers in Rusland en Duitsland 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

1

Zijn de nikkeldeeltjes die gebruikt worden voor het bombarderen van het lood negatief of positief
geladen? 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:…

Opgave 9
Lees het onderstaande tekstfragment.
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(1) Laser zet radioactief afval om
(2) Onderzoekers van het Rutherford 1 Appleton Laboratory (Engeland) zijn erin geslaagd om met een
(3) grote laser ongeveer een miljoen atomen van jood-129 om te zetten in jood-128. Jood-129 is een van
(4) de radioactieve atoomsoorten die ontstaan bij het verbranden van uranium in een kernreactor.
(5) Het voordeel van de omzetting van jood-129 in jood-128 is de veel kortere halveringstijd van jood-128:
(6) al na 25 minuten heeft de helft van de jood-128 atomen z’n radioactiviteit verloren, terwijl dit bij jood-129
(7) maar liefst 15,7 miljoen jaar duurt.
naar: Technisch Weekblad

1

Hoeveel protonen en hoeveel elektronen bevat een atoom jood-129?
Noteer je antwoord als volgt:
aantal protonen: …
aantal elektronen: …
De onderzoekers zijn erin geslaagd om met een laser één soort deeltjes uit jood-129 atomen te
verwijderen.

2

Leg uit welk soort deeltjes werd verwijderd.
Volgens de regels (3) en (4) ontstaat jood-129 bij het „verbranden van uranium”.

3

Leg uit dat jood-129 geen verbrandingsproduct van uranium kan zijn.

Opgave 10
Om de bouw van een atoom te beschrijven zijn de begrippen atoomnummer en massagetal van groot
belang.
1

Geef twee gegevens die je uit het atoomnummer kunt afleiden.

2

Neem de volgende tabel over en vul hem volledig in:
naam

formule

aantal protonen

aantal elektronen

35

36

aluminiumion

Fe2+
Een kwikion kan een lading van 1+ of van 2+ hebben. Kwik(I)ionen komen voor als ‘dubbelionen’ met
de formule Hg22+. In zo’n ‘dubbelion’ zijn twee kwik(I)ionen aan elkaar gebonden.
3

Hoeveel protonen en elektronen heeft een Hg22+-ion?
Noteer je antwoord als volgt:
aantal protonen : ….
aantal elektronen: …

Opgave 11
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 gecreëerd 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
182 Pb  30 Zn



278
112 Cn



277
1
112 Cn  0 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
neutronen). Daarna volgen nog een aantal vervalstappen.
1

Wat is een isotoop?

2 Van welk element is een alfadeeltje de kern?
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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.

Opgave 12
1

Wat is de benaming voor de groep elementen in het periodiek systeem uit groep 1?

2

Wat is de benaming voor de groep elementen in het periodiek systeem uit groep 17?

3

Wat is de benaming voor de groep elementen in het periodiek systeem uit groep 18?

Opgave 13
In de 2010 blockbusterfilm “Avatar” van James Cameron wordt op de maan Pandora het uiterst
zeldzame element Unobtanium gedolven. Stel, dit element heeft atoomnummer 120 en wordt afgekort
met Ut.
1

Leg uit dat dit element in groep 2 van het periodiek systeem zou moeten staan.

2

Zal unobtanium bij kamertemperatuur een elektrische stroom geleiden? Zo ja, leg dan uit waardoor
deze geleiding wordt veroorzaakt.

3

Unobtanium kan een verbinding vormen met chloor, unobtaniumchloride.
Geef de formule van unobtaniumchloride. Is dit een molecuulformule of een verhoudingsformule? Licht
je antwoord toe.

4

Lijkt het je waarschijnlijk dat unobtaniumchloride oplosbaar is in water? Licht je antwoord toe.

Bindingstypen (bovenbouw)
Opgave 1
Bo onderzoekt of een aantal stoffen de elektrische stroom geleiden. Allereerst onderzoekt hij een
glasstaaf. Wanneer hij spanning over de staaf aanlegt, loopt er geen stroom. Als hij het glas verhit tot
het week wordt, geleidt het de stroom wel.
1

Leid uit bovenstaande af tot welke groep van stoffen glas behoort.
Vervolgens onderzoekt hij NH4+Cl-(s). Hiervan doet hij een klein schepje in een hoeveelheid water,
schudt net zolang tot de stof is opgelost en meet de geleiding van de oplossing. Vervolgens voegt hij
weer een schepje toe aan de oplossing, schudt weer en meet weer de geleiding. Dit blijft hij een groot
aantal malen herhalen.

2

Schrijf de vergelijking op van het oplossen van het NH4+Cl-(s).

3

Noteer de namen van de twee deeltjes die de stroomgeleiding in deze oplossing verzorgen.

4

Neem de volgende schematische tekening over. Geef hierin op de juiste plaats aan hoeveel protonen
en elektronen zich bevinden in een Cl‒-ion.

Bij zijn verslag maakt hij een grafiek van zijn laatste experiment, waarbij hij het verloop van de
geleiding van de oplossing weergeeft. Deze grafiek staat hieronder weergegeven:
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mate van
geleiding van
elektrische stroom
hoeveelheid ammoniumchloride
5

Leg uit waardoor het geleidend vermogen van de oplossing toeneemt.

6

Verandert het verloop van de grafiek, als Bo bij het oplossen grotere schepjes ammoniumchloride zou
hebben genomen? Zo, ja hoe? Zo nee, waarom niet?

Opgave 2
Loodbromide is bij kamertemperatuur een vaste stof die de stroom niet geleidt. Als we loodbromide
smelten, geleidt het wel. Hierbij ontstaan een grijze vaste stof en een bruine vloeistof.
1

Hoe heet dit proces?

2

Geef de namen van de beide stoffen die ontstaan.

3

Welke stof is aan de pluspool en welke aan de minpool ontstaan?

4

Hoe noemen we het (kristal)rooster van vast loodbromide?

5

Leg uit waarom loodbromide bij kamertemperatuur een vaste stof is.

Opgave 3
Uit de stoffen kalium en jood is de stof kaliumjodide te maken. De stoffen kalium, jood en kalium-jodide
zijn alle drie vaste stoffen.
1

Geef van elk van de drie stoffen de juiste naam van het kristalrooster.
Noteer je antwoord als volgt:
kalium: ……
jood: ……
kaliumjodide: ……

2

Neem onderstaande tabel over en geef met + als de stof stroom geleidt en met – als de stof geen
stroom geleidt.
Stof

vaste fase

vloeibare fase

Kalium
Jood
kaliumjodide

Opgave 4
Tijdens een practicum wordt een onbekende stof onderzocht. De resultaten zijn als volgt:
I De stof heeft een hoog smeltpunt.
II In gesmolten toestand geleidt de onbekende stof de stroom.
1

Leg uit dat je aan deze gevonden eigenschappen nog niet voldoende hebt om vast te stellen of de
onbekende stof een zout is.

2

Welke proef zou je kunnen uitvoeren om wel duidelijkheid te krijgen?

Opgave 5
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.
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2

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

3
4

Teken de structuurformules van waterstofperoxide, hydrazine, stikstof en water.
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, CO 2.

7

Schrijf de structuurformule op van tri, C2HCl3.

Opgave 6
Broom kan een verbinding vormen met waterstof en natrium. Deze verbindingen komen op een geheel
verschillende manier tot stand.
1

Waarin verschillen de bindingstypen van deze twee stoffen?
Door deze verschillen, verschillen ze duidelijk in eigenschappen in de vaste fase.

2

Welke bindingstype(n) komt(en) in de vaste fase bij ieder van deze stoffen voor?

3

Welke van deze twee verbindingen heeft het hoogste smeltpunt? Licht je antwoord toe.

4

Is bij één van deze verbindingen stroomgeleiding mogelijk? Indien het antwoord ja is, bij welke, in
welke fase en welke deeltjes maken deze stroomgeleiding mogelijk?

Opgave 7
Brechje wil van de stoffen aceton, petroleum en ethanol de intermoleculaire krachten 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.

Opgave 8
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.

Opgave 9
We bekijken de volgende stoffen: butaan, pentaan, propaan-1-ol en 1-chloorpropaan.
1

Geef van de bovengenoemde stoffen de structuurformule.

2

Rangschik de hierboven genoemde stoffen naar toenemend kookpunt. Geef een duidelijke toelichting.
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Opgave 10
Butaan-1-ol is een stof met de formule CH3-CH2-CH2-CH2-OH. In een molecuul butaan-1-ol komt een
polaire 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 butaan-1-ol zal mengen met pentaan-1-amine, C5H11NH2? Licht je antwoord toe

Opgave 11
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

Opgave 12
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.

3

Geef de structuurformule van hexaan-1-ol.

4

Leg uit wat beter met water zal mengen: ethanol of hexaan-1-ol

Opgave 13
Ammoniak is goed oplosbaar in water. Koper(II)chloride lost ook goed in water op; de oplossing is
lichtblauw. Een oplossing van natriumchloride in water is kleurloos. Als aan de lichtblauwe koper(II)chloride-oplossing voldoende ammoniak wordt toegevoegd, verandert de kleur van de oplossing
in donkerblauw.
1

Leg uit welk soort deeltjes de lichtblauwe kleur in de koper(II)chloride-oplossing in water veroorzaakt.

2

Maak een tekening van zo'n deeltje opgelost in water.

3

Geef een verklaring voor de kleurverandering die optreedt, als aan een koper(II)chloride-oplossing
ammoniak wordt toegevoegd. Licht je antwoord toe met een reactievergelijking

Opgave 14
Hieronder tref je een aantal gegevens van vier stoffen aan.

nr

formule

kookpunt ( 0C )

oplosbaarheid in water

1
2
3
4

CH3–CH2–CH3
H2C═O
CH3–CH2–OH
C8H17–OH

– 42
– 19
78
189

zeer slecht
goed
goed
slecht

1

Er zijn twee redenen om te verklaren waarom stof 2 een lager kookpunt heeft dan stof 3. Geef beide
redenen.
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2

Leg uit waarom stof 4 slecht in water oplost.

3

Geef in een schets aan hoe je je een oplossing van stof 3 in water voorstelt. Teken twee moleculen
van stof 3 en twee watermoleculen.

Opgave 15
Detergenten zijn stoffen die de reinigende werking van water vergroten. Zeep is daarvan een voorbeeld.
Deeltjes die als detergent werken, hebben meestal een groot koolwaterstofgedeelte en een kop die geladen is of die sterk polaire bindingen heeft. Schematisch kun je zo'n deeltje als volgt voorstellen (het bolletje stelt de kop voor):
Gewone wasmiddelen bevatten meestal detergenten met een negatief geladen kop. Een voorbeeld is het
stearaat: Na+C17H35COO–(s).
1

Leg uit waarom de aanwezigheid van calciumionen in water de waswerking van zeep (natriumstearaat) vermindert.

2

Schrijf van de reactie van calciumionen met stearaationen de vergelijking op.

3

Leg uit dat een punaise op water kan drijven maar dat deze punaise zinkt als er een paar druppels
zeepoplossing worden toegevoegd.

4

Leg aan de hand van de bouw van het stearaation uit hoe stearaationen vet uit textiel kunnen verwijderen.
Wasverzachters bevatten meestal detergenten met een positieve kop. Een voorbeeld van zo’n detergent
is C6H13 – NH3+Cl–(s). Bij oplossen in water splitst deze stof in positieve detergent-ionen en chlorideionen.

5

Schrijf de vergelijking op van het oplossen van dit detergent.
De stof C6H13 – NH3+Cl–(s) ontstaat als aan een amine waterstofchloridegas wordt toegevoegd:
C6H13 – NH2(l) + HCl(g)  C6H13 – NH3+Cl–(s).
C6H13 – NH2(l) zelf is niet bruikbaar voor detergent. Het lost ondanks de aminogroep te slecht op in water.
CH3 – CH2 – NH2 lost wel op in water.

6

Leg uit waardoor C6H13 – NH2(l) niet goed oplost in water.
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