
WATER

Krachten tussen deeltjes 



• De atomen in een molecuul blijven samen door het 

gemeenschappelijk gebruik van één of meer elektronenparen

(= bindende elektronenparen) tussen de atomen in het molecuul. 

We spreken van atoom- of covalente binding.

• Moleculen blijven samen door vanderwaalskrachten

(cohesiekrachten) tussen de moleculen.

We spreken ook wel van molecuulbinding

Krachten tussen deeltjes (1)

Atoombinding en molecuulbinding



Vanderwaalskrachten

• Zwakke krachten

Krachten tussen deeltjes (2)

• Werkzaam tussen alle soorten deeltjes

• Hoe groter (zwaarder) de moleculen, hoe groter de 
vanderwaalsbinding (of molecuulbinding)



vanderwaalskrachten bij koolwaterstoffen

Krachten tussen deeltjes (3)

Als moleculen groter worden, 

stijgen de onderlinge 

aantrekkingskrachten, en stijgt 

het kookpunt



Zuivere en polaire atoombinding; dipolen (of dipoolmoleculen)

Krachten tussen deeltjes (4)

In moleculen die uit gelijksoortige atomen bestaan is sprake van een zuivere

atoombinding, zoals in bijvoorbeeld Cl2 met structuurformule Cl — Cl. Het 

bindende elektronenpaar ligt precies in het midden tussen beide atomen.

In moleculen die uit verschillende atoomsoorten bestaan is het bindende 

elektronenpaar iets verschoven. Het ene atoom is daardoor iets negatief (δ-) en 

het andere iets positief (δ+) geladen (δ = delta). We spreken van een polaire

atoombinding. Dit soort moleculen worden dipolen of dipoolmoleculen

genoemd. Als een stof uit dipoolmoleculen bestaat spreken we van een polaire

stof.



Voorbeelden van dipoolmoleculen

δ+     δ-

HCl H – Cl

2δ-

H2O δ+ O      δ+

H H

Krachten tussen deeltjes (5)



Voorstellingen van de onderlinge aantrekkingskrachten tussen 

dipoolmoleculen

Krachten tussen deeltjes (6)



Dipolen = dipoolmoleculen = polaire moleculen

Krachten tussen deeltjes (7)

Bij dipoolmoleculen valt het centrum van positieve en negatieve lading niet 

samen, zoals in bijvoorbeeld watermoleculen.

2δ-

H2O δ+ O      δ+

H H



Apolaire moleculen

Krachten tussen deeltjes (8)

Als een stof is opgebouwd uit moleculen die geen dipool zijn, spreken we van 

een apolaire stof, zoals bijvoorbeeld CH4

De polaire bindingen zijn voorgesteld door pijlen. De 

resultante hiervan is 0. CH4 is dus geen dipoolmolecuul.

H

H       C       H

H

In BINAS tabel 55A eb 55B staan dipoolmomenten van stoffen genoemd. Hoe 

groter het dipoolmoment, des te meer polair is de stof. Een dipoolmoment van 

0 betekent dat de stof apolair is.



in 10-30 Cm

Enkele voorbeelden

SO2 5,4

Krachten tussen deeltjes (9)



6.2     Waterstofbruggen (1)



14 15 16 17

6.2     Waterstofbruggen (2)

Vergelijk de kookpunten in relatie tot de molecuulmassa’s



Een speciaal polair molecuul: 

water Water als vaste stof :  ijsWater als vloeistof

Waterstofbruggen komen enkel voor als waterstof 

gebonden is aan O-, N- (en F-)atomen. 

Waterstofbrug ontstaat tussen een H die aan een 

O of N zit en een O of N waaraan een of 

meerdere H-atomen zitten.                                

H: 1 mogelijkheid.                                                 

O: 2 mogelijkheden.                                                          

N: 1 mogelijkheid.

6.2     Waterstofbruggen (3)

http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/
http://www.johnkyrk.com/H2O.html


6.2     Waterstofbruggen (4)



6.3 Opdracht 23 Mengen en oplossen

Lossen ethanol (i.p.v. methanol), paraffine-olie, jood en 1-pentanol op in 

water of wasbenzine (i.p.v. hexaan)?

Waarnemingen

helder

helder heldertroebel

lost niet op

lost op (paars)

twee lagen twee lagen

6.3     Water als oplosmiddel (1)



6.3 Opdracht 29 Water en ethanol als oplosmiddel

Wat is de invloed van het oplosmiddel op het oplossen van een aantal zouten?

Waarnemingen

blauw groen

rose

kleurloos

blauw

kleurloos

blauw

rose

kleurloos

6.3     Water als oplosmiddel (2)



Vragen bij proef 29

1. Vul de onderstaande tabel in. 

2. Leid uit deze tabel af welk ion de kleur veroorzaakt in deze oplossingen in water.

3. De oplossingen in water hebben een andere kleur dan de oplossingen in ethanol. Wat 

is de oorzaak van die andere kleur?

4. Geef een verklaring voor de kleurveranderingen die optreden als je aan de 

ethanoloplossingen water toevoegt.

Als er water wordt toegevoegd, krijgt de opl. de kleur die hoort bij een opl. van het zout in 

water. Blijkbaar verdringen de H2O-molec. de ethanolmolec. De binding tussen Cu2+-

ionen en H2O-molec. is blijkbaar sterker dan die tussen Cu2+ en ethanolmolec.

Cu2+(aq) en Cl-(aq)

Co2+(aq) en Cl-(aq)

Ca2+(aq) en Cl-(aq)

blauw

rose

kleurloos

Cu2+(aq)

Co2+(aq)

niet van toepassing

Cl-(aq) niet, maar Cu2+(aq) en Co2+(aq), want bij CaCl2 is geen kleur, dus Cl-(aq) 

veroorzaakt de kleur niet.

De ionen worden omringd door moleculen van het oplosmiddel. Blijkbaar heeft het 

oplosmiddel invloed op de kleur. (Bijvoorbeeld: Cu2+ is blauw in water en groen in ethanol.)



Oplossen in water

• Stoffen zijn oplosbaar in water (mengbaar met water) als de moleculen van deze 
stoffen met de watermoleculen waterstofbruggen kunnen vormen (voorbeeld: water 
en methanol) of in oplossing ionen vormen (zie later; hydratatie).

Soort zoekt soort

• Stoffen opgebouwd uit dezelfde soort moleculen mengen onderling goed. (Voorbeeld: 
pentaan en hexaan (benzine) mengen goed. Beide apolaire molecuulsoorten trekken 
elkaar via vanderwaalskrachten aan).

• Stoffen opgebouwd uit verschillende soorten moleculen mengen heel slecht. 
(Voorbeeld: water en hexaan; water is polair en hexaan apolair.)

• Stoffen die goed met water mengen noemen we hydrofiel (= waterminnend).

• Stoffen die niet met water mengen noemen we hydrofoob (= watervrezend).

Oplossen

Hoewel bijvoorbeeld 1-pentanolmolec. H-bruggen kunnen vormen, lossen ze niet op 
in water. De apolaire C5H11-staart is te groot; het apolaire karakter overheerst (er 
zouden teveel H-bruggen verbroken moeten worden zonder dat er weer nieuwe H-
bruggen gevormd kunnen worden; het gedeelte dat geen H-bruggen kan vormen is te 
groot).

6.3     Water als oplosmiddel (3)



In een ionrooster trekken de tegengesteld geladen ionen elkaar sterk aan. Toch lost NaCl(s) 

heel gemakkelijk op. We nemen aan dat de H2O-moleculen met hun δ+ kant trekken aan de 

negatieve ionen en met hun δ- kant aan de positieve ionen. Dit heet hydratatie We kunnen 

dit als volgt weergeven.

De afzonderlijke ionen worden dan door de watermoleculen omringd. De watermoleculen 

zijn met hun negatieve kant naar een positief ion gericht en met hun positieve kant naar 

een negatief ion.

6.3     Water als oplosmiddel (4)



Hydratatie van een koperion door zes watermoleculen.

Cu(H2O)6
2+

Notatie:

6.3     Water als oplosmiddel (5)



Anders vormgegeven voorbeelden van gehydrateerde ionen.

Cu(H2O)4
2+ Cu(C2H5OH)4

2+

6.3     Water als oplosmiddel (6)



Anders vormgegeven voorbeelden van gehydrateerde ionen.

Cl(H2O)4
‒

6.3     Water als oplosmiddel (7)



6.4     Kristalwater

Soms worden in het kristalrooster van het zout tussen de ionen watermoleculen 

ingebouwd. Dit ―water‖ heet kristalwater. Een zout dat kristalwater bevat is een hydraat.

Voorstelling van gehydrateerd CuCl2

H2O

H2O

Cl- Cl-Cu
2+Men noteert dit als CuCl2∙2H2O 

en spreekt dit uit als 

koperchloridedihydraat

Andere voorbeelden:

Na2CO3∙10H2O natriumcarbonaatdecahydraat

CuSO4∙5H2O kopersulfaatpentahydraat



Samenvatting krachten tussen deeltjes

Vanderwaals

Dipool-dipool

Waterstofbrug

Ion-dipool

gerangschikt naar sterkte (    )


