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Scheidingsmethoden (onder- en bovenbouw)
Opgave 1 Mengsel I of 2?
Joost krijgt een blauw gekleurde troebele vloeistof. Daarvan is gegeven dat dit mengsel uit drie stoffen
bestaat. Er zijn twee mogelijke mengsels waar Joost er één van kreeg:
I een kleurloze vloeistof + een blauw poeder dat niet oplosbaar is + een witte stof die wel is opgelost.
II een blauwe vloeistof + een witte stof die niet oplosbaar is + een witte stof die wel is opgelost.
1

Beschrijf kort wat Joost moet doen om uit te maken of hij mengsel I of II heeft gekregen. Noteer de te
verwachten waarnemingen en conclusies.

Opgave 2 Cafeïne
De vloeistof koffie bevat de stof cafeïne. Cafeïne lost matig op in water, maar heel goed in de vloeistof
chloroform. Door nu chloroform, dat niet met water mengbaar is, aan de koffie toe te voegen en flink te
schudden, zal bijna alle cafeïne vanuit de waterlaag overgaan naar de chloroform. Vervolgens kun je de
chloroformlaag aftappen en deze bewerking desgewenst herhalen.
1

Hoe noemen we de scheidingsmethode die hier is gebruikt? Op welk verschil in eigenschap berust deze
methode?
Met behulp van chromatografie kun je laten zien of de uit koffie verkregen cafeïne werkelijk zuiver is.

2

Leg uit hoe je dit moet doen.

3

Leg uit wat je op het chromatogram zult zien als de cafeïne niet zuiver is.

Opgave 3 Beweringen
1

Leg uit of de volgende beweringen juist of onjuist zijn
a Filtreren is een scheidingsmethode die kan worden toegepast om emulsies te scheiden.
b Centrifugeren is een scheidingsmethode die berust op het verschil in dichtheid.
c Een oplossing kan je alleen scheiden door destillatie.

Opgave 4 Destillatie
2

Teken een destillatieopstelling.

3

Benoem zeker 4 onderdelen van de net getekende destillatieopstelling.
Freek mengt 200 ml van vloeistof A met 400 ml van vloeistof B. Stof A heeft een hoger kookpunt dan stof
B. Hij verwarmt dit vloeistofmengsel in een destilleerkolf. Hij gaat door met verwarmen tot er geen vloeistof meer in de kolf is. Hij meet regelmatig de temperatuur (van de damp) en zet zijn resultaten uit in een
diagram.
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4

Op tijdstip t1 loopt de temperatuur op. Wat gebeurt hier?

5

Op tijdstip t2 loopt de temperatuur slechts langzaam op. Wat gebeurt hier?

6

Op tijdstip t2 loopt de temperatuur slechts langzaam op. Wat gebeurt hier?

7

Leg uit waarom de curve vanaf 120 0C niet meer stijgt.

8

Leg uit hoe de grafiek verandert als Freek 200 mL van stof B in de kolf heeft.

9

Geef een manier hoe Freek de scheiding van de twee vloeistoffen kan verbeteren?.

Opgave 5 Kleurstof
Victor en Errol hebben de opdracht gekregen om de kleurstof naftol-oranje te synthetiseren (te maken).
Ze hebben hiervoor de stoffen naftol en een diazoniumzout nodig. Ze moeten de onderstaande vier stappen uitvoeren.
I. Los in een bekerglaasje 0,25 g naftol in 4 mL natriumhydroxide-oplossing op.
II. Voeg het diazoniumzout hieraan toe. Er treedt nu een chemische reactie op waardoor, na even roeren, een dikke oranje brij ontstaat.
III. Filtreer de brij. Vergeet niet eerst met wat demi-water het filtreerpapiertje nat te maken!.
.
Het residu is de gevormde kleurstof naftol-oranje. Het filtraat is kleurloos.
1

Leg uit of de oranje brij (stap II) een suspensie of een emulsie is.

2

Leg uit of je filtraat (stap III) zuiver is.
Max mag met de gemaakte kleurstof een stuk textiel kleuren. Dit doet hij door de kleurstof op te lossen in
water en daarbij textiel te doen. De kleurstof hecht zich nu aan de textielvezel en na een minuut kan je de
textiel drogen en is deze oranje gekleurd.

3

Leg uit of je het kleuren van het textiel kunt opvatten als een scheidingsmethode. Zo ja, leg dan uit om
welke scheidingsmethode het gaat.

Opgave 6 Het stinkt!
Tijdens een practicum bij scheikunde proberen Roos en Miriam om stinkend slootwater en alcohol te
ontdoen van hun geur. Dit proefje voeren ze uit door een beetje slootwater in een reageerbuisje te doen
en er een flinke schep norit aan toe te voegen. Na flink roeren filtreren ze de suspensie. Het blijkt nu dat
het slootwater niet meer stinkt. Hetzelfde proefje voeren ze ook uit met een beetje alcohol.
1

Hoe heet de bovenstaande scheidingsmethode en op welk verschil in stofeigenschap berust deze
methode?

2

Leg uit of de alcohol ook geurloos is
geworden.
Het blijkt dat er in het slootwater een giftige stof zit. Deze stof noemen we stof A.
Stof A lost een beetje op in water, maar
veel beter in de vloeistof ether. Ether en
water mengen niet met elkaar. Ether
heeft bovendien een veel kleinere dichtheid dan water.
Roos giet bij 500 mL slootwater 500 mL
ether. Vervolgens doet ze het mengsel in
een scheitrechter (zie het plaatje) en
schudt er goed mee.

3

Leg uit in welke laag stof A nu zit.

4

Op welk verschil in stofeigenschap berust
deze scheidingsmethode en hoe heet deze scheidingmethode?
Na het apart opvangen van de waterlaag
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en etherlaag wordt de oplossing, waar stof A in zit, ingedampt.
5

Geef een overeenkomst en een verschil is tussen indampen en destilleren.
Vervolgens wordt met behulp van chromatografie gekeken of stof A zuiver is. De loopvloeistof is een
mengsel van 50% dichloormethaan en 50% water. Het verkregen chromatogram ziet als volgt uit:

looprichting

Verontreiniging

Stof A

Startlijn

6

Welke van de onderstaande beweringen is juist?
Bewering I : Stof A lost goed op in de loopvloeistof en hecht slecht aan het papier.
Bewering II: De onbekende stof lost goed op in de loopvloeistof en hecht goed aan het papier.
A: beide beweringen zijn juist
B: beide beweringen zijn onjuist
C: alleen bewering I is juist
D: alleen bewering II is juist.

Opgave 7 Papierchromatografie
Men onderwerpt de inkt uit de viltstift “Fantasia” aan een proef met papierchromatografie.
De inkt blijkt een mengsel van twee kleurstoffen te zijn.
I Een rode, die goed in de loopvloeistof oplost en slecht door het papier wordt geadsorbeerd.
II Een gele, die niet zo goed in de loopvloeistof oplost en goed door het papier wordt geadsorbeerd.
1

Teken hoe het chromatogram er na de proef uitziet.

2

Wat is het principe van chromatografie?
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Opgave 8 Stapsgewijs scheiden van een mengsel (1)
1

Beschrijf stap voor stap hoe je de stoffen jood, suiker, water en isopropanol, een vloeistof, van elkaar
kunt scheiden. Gegeven is dat de vaste stoffen jood en suiker oplossen in isopropanol. Suiker en isopropanol zijn goed oplosbaar in water. Jood lost niet op in water. Isopropanol kookt bij 82 °C en water bij
100 °C. (Alle stoffen zijn in oplossing, want suiker en jood lossen op in isopropanol en isopropanol en water mengen met elkaar).

Opgave 9 Stapsgewijs scheiden van een mengsel (2)
Geef stap voor stap (in een schema) aan wat je moet doen om de volgende mengsels te scheiden,
zodanig dat je de stoffen zuiver in handen krijgt. Noteer ook alle waarnemingen die je doet.
1

Een mengsel van zand en suiker.

2

Een mengsel van ijzerpoeder, alcohol en benzine.

3

Een mengsel van marmerpoeder, keukenzout en jood (keukenzout is oplosbaar in water, jood niet en
jood is oplosbaar in alcohol, maar keukenzout niet).

Opgave 10 Pinda’s
Ester neemt een handvol pinda’s en weegt deze af op een weegschaal. De massa van deze pinda’s is
26,3 gram. Jacomijn stampt de pinda’s eerst goed fijn. De fijngestampte pinda’s doet zij in een erlenmeyer. Elbert voegt alcohol toe. Na voldoende schudden van de erlenmeyer is al het vet opgelost in
de alcohol. De restanten van de pinda’s kunnen gemakkelijk uit het mengsel worden verwijderd. Daarna scheiden ze het vet en de alcohol door de alcohol te verdampen. Het vet blijft over. Om de alcohol
opnieuw te kunnen gebruiken, wordt de verdampte alcohol opgevangen en door afkoeling weer vloeibaar gemaakt. Hun werkwijze hebben zij in hun verslag schematisch weergegeven:

1

Welke van de scheidingsmethoden adsorptie, destillatie, extractie en filtratie worden toegepast?Noteer
je antwoord als volgt:
scheidingsmethode 1: ………
scheidingsmethode 2: ………
scheidingsmethode 3: ………
Jacomijn weegt het vet dat ze hebben verkregen. De hoeveelheid vet is 10,7 gram.

2

Bereken het massapercentage vet in pinda’s.
Elbert zegt nu, dat het niet noodzakelijk was om het vet en de alcohol te scheiden, want ook zonder
die scheiding had hij het massapercentage vet in de pinda’s kunnen bepalen.

3

Geef aan hoe Elbert dan het massapercentage vet had kunnen bepalen.

Opgave 11 Lucht
Lucht is een mengsel van hoofdzakelijk stikstof en zuurstof .
1

Leg uit hoe je uit lucht zuivere zuurstof kunt maken (kookpunt stikstof is 77 K = - 196 0C; kookpunt
zuurstof is 81 K = - 192 0C).
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Procesindustrie en groene chemie (bovenbouw)
Opgave 1 Biogebaseerde stoffen
Opmerkingen vooraf:
- Onder een biogebaseerde stof wordt een stof verstaan die is geproduceerd uit biomassa.
- In deze opgave wordt een aantal verbindingen genoemd waarvan de structuurformules onderaan dit
vraagstuk zijn weergegeven.
Een bekende biogebaseerde brandstof (biobrandstof) is bio-ethanol. Dit kan worden geproduceerd uit
sacharose (een disacharide) die wordt gewonnen uit suikerbieten of suikerriet. Het op grote schaal produceren van bio-ethanol uit biet- en/of rietsuiker heeft echter een belangrijk maatschappelijk bezwaar.
1

Leg uit wat dit maatschappelijke bezwaar is.
Om dit bezwaar te omzeilen wordt veel onderzoek gedaan aan de productie van bio-ethanol uit andere
bronnen.
Frank Koopman van de TU Delft doet onderzoek aan de productie van bio-ethanol uit hout en plantenafval. Die productie begint met de afbraak van polysachariden uit de biomassa tot monosachariden. Vervolgens worden de monosachariden door micro-organismen omgezet tot ethanol. Bij de afbraak van hout
en plantenafval tot monosachariden ontstaat als bijproduct HMF. Deze verbinding moet worden afgebroken voordat de vorming van bio-ethanol kan plaatsvinden. Door de aanwezigheid van HMF wordt namelijk de productie van bio-ethanol geremd. Voor de afbraak van HMF zijn gewoonlijk grote hoeveelheden
chemicaliën nodig. Koopman ontdekte echter een bacteriesoort die HMF omzet tot FDCA. Deze omzetting van HMF tot FDCA kan met de volgende reactievergelijking worden weergegeven:
2 C6H6O3 + 3 O2 → 2 C6H4O5 + 2 H2O
HMF

FDCA

Uit het onderzoek blijkt dat de ontdekte bacteriesoort HMF met een zeer hoog rendement (97%) omzet
tot FDCA. Ook de atoomeconomie van deze omzetting is hoog.
2

Bereken de atoomeconomie van de omzetting van HMF tot FDCA. Gegeven:
- de molaire massa van HMF is 126,1 g mol–1;
- de molaire massa van FDCA is 156,1 g mol–1.
FDCA is een veelbelovende biogebaseerde grondstof voor de productie van het nieuwe polymeer PEF
(zie structuurformule onderaan dit vraagstuk).
PEF bezit eigenschappen die vergelijkbaar zijn met de eigenschappen van de kunststof PET, bekend van
frisdrankflessen en fleecekleding.
PEF is een polyester die wordt gevormd uit het monomeer FDCA en nog een ander monomeer X.

3

Geef de structuurformule van monomeer X.
Frisdrankflessen die van PEF zijn gemaakt, kunnen worden gerecycled. Dit kan worden verklaard aan de
hand van de structuurformule van PEF.

4

Geef deze verklaring.

5

Beargumenteer of PEF een biogebaseerd polymeer mag worden genoemd.

Chemische-industrie-HAVO.docx

6

structuurformules

Opgave 2 Photanol proces
Een onderzoeksgroep van de UvA (Universiteit van Amsterdam) heeft een nieuwe manier gevonden om
met koolstofdioxide en zonlicht allerlei nuttige producten te maken.
In dit zogenoemde Photanol proces worden twee processen gecombineerd:
– de fotosynthese van glucose;
– de zogenoemde fermentatie: glucose wordt omgezet tot fermentatieproducten zoals ethanol, butanol
en melkzuur.
Bij het Photanol proces wordt gebruikgemaakt van blauwalgen (bacteriën). Deze zorgen voor de
fotosynthese én voor de fermentatie. De blauwalgen zijn genetisch gemodificeerd: hun erfelijke eigenschappen zijn veranderd, waardoor ze andere stoffen kunnen produceren dan ze van nature doen.
1

Geef de reactievergelijking van de fotosynthese van glucose.
De naam butanol is geen volledige systematische naam. Er kunnen verschillende verbindingen mee
worden bedoeld.

3

Geef de structuurformules van twee van deze verbindingen.
In 2012 is aan de UvA een proeffabriek gestart voor de productie van melkzuur, dat onder andere veel
wordt gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie.
De blauwalgen die worden gebruikt in de proeffabriek bezitten bepaalde enzymen die zo functioneren dat
alleen melkzuur wordt gevormd en geen ander fermentatieproduct.

4

Met welk begrip wordt deze functie van enzymen aangeduid?
Het Photanol proces kan met het volgende vereenvoudigde blokschema worden weergegeven:
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De reactor, bestaande uit een groot aantal doorzichtige buizen, wordt gevuld met een zogenoemde
kweekvloeistof: een oplossing van een aantal zouten die nodig zijn voor de groei en de stofwisseling van
de blauwalgen. Aan de kweekvloeistof worden de blauwalgen toegevoegd. In scheidingsruimte S wordt
een melkzuuroplossing afgescheiden die ook nog opgeloste zouten bevat. De scheiding vindt plaats door
middel van een membraan dat een deel van de oplossing doorlaat.
5

Geef de naam van de scheidingsmethode die in S wordt gebruikt en verklaar waarom deze scheidingsmethode in dit proces kan worden gebruikt.
Om melkzuur uit de melkzuuroplossing te verkrijgen wordt hieraan eerst kalkmelk (= een suspensie van
calciumhydroxide) toegevoegd. Er vindt dan een zuur-basereactie plaats waarbij de vaste stof calciumlactaat, Ca(C3H5O3)2, ontstaat. Daarna wordt calciumlactaat omgezet tot melkzuur. De reactie van melkzuur
met kalkmelk kan met de volgende reactievergelijking worden weergegeven:
2 C3H6O3 + Ca(OH)2 → Ca(C3H5O3)2 + 2 H2O

6

Leg uit, aan de hand van de bovenstaande reactievergelijking, hoeveel H + ionen per melkzuurmolecuul bij
deze reactie worden afgestaan.
Het theoretisch maximum per jaar voor de vorming van melkzuur via het Photanol proces is 250 ton (1
ton is 1·103 kg) melkzuur per fabriek. In de proeffabriek wil men minstens 40 procent van de maximale
opbrengst bereiken.

7

Bereken hoeveel ton koolstofdioxide wordt gebonden bij de productie van 100 ton melkzuur. Ga ervan uit
dat drie mol koolstofdioxide nodig is voor de vorming van één mol melkzuur.
De informatie in deze opgave over het Photanol proces kan vergeleken worden met de uitgangspunten
van de groene chemie die in Binas-tabel 97F zijn vermeld.

8

Licht toe dat de uitgangspunten met de nummers 5, 7 en 9 van toepassing zijn op het Photanol proces.
Noteer je antwoord als volgt:
nr. 5: …
nr. 7: …
nr. 9: …

Opgave 3 Maleïnezuuranhydride
Maleïnezuuranhydride (MZA) is één van de grondstoffen voor de productie van een bepaalde soort
kunstharsen die onder andere in glasvezels worden gebruikt.
MZA heeft de volgende structuurformule:
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MZA kan op verschillende manieren geproduceerd worden. Bij het productieproces dat in onderstaand
blokschema is samengevat, zijn zuurstof uit de lucht en butaan de grondstoffen:

Butaan (C4H10) wordt bij normale druk gemengd met lucht in ruimte 1. In ruimte 1 vindt de reactie plaats
waarbij MZA (C4H2O3) wordt gevormd. Hieronder is de vergelijking van deze reactie weergegeven:
2 C4H10 + 7 O2 → 2 C4H2O3 + 8 H2O

(reactie 1)

Behalve de reactie waarbij MZA wordt gevormd, treden in ruimte 1 ook andere reacties op. Een gedeelte
van het butaan reageert bijvoorbeeld met zuurstof tot CO, CO2 en H2O:
… C4H10 + … O2 → … CO + … CO2 + … H2O

(reactie 2)

In bovenstaande vergelijking ontbreken de coëfficiënten.
1

Neem de vergelijking van reactie 2 over en vul hier de juiste coëfficiënten in. Ga er daarbij van uit dat CO
en CO2 ontstaan in de molverhouding 1 : 1.
Het in ruimte 1 ontstane mengsel wordt naar ruimte 2 gebracht. In ruimte 2 worden de gassen CO, CO2,
O2 en N2 gescheiden van de rest van het reactiemengsel. Door middel van water wordt de rest naar ruimte 3 gebracht.
In ruimte 3 zijn de omstandigheden zo gekozen dat MZA met water reageert.
Daarbij ontstaat vloeibaar maleïnezuur.

+

(reactie 3)
2

Leg uit of bij reactie 3 sprake is van een additiereactie.

3

Verklaar aan de hand van het “botsende-deeltjes-model” waarom MZA in ruimte 3 wel met water reageert
en in ruimte 2 niet.
In ruimte 4 wordt het maleïnezuur omgezet tot MZA waarna destillatie plaatsvindt. MZA verlaat als
vloeistof ruimte 4 en water verlaat als gas ruimte 4.

4

Is MZA hier het residu of het destillaat? Geef een verklaring voor je antwoord.
Een fabriek gebruikt per uur 2,0·103 kg butaan. Daarmee wordt 2,5·103 kg MZA per uur geproduceerd.

5

Bereken met behulp van de vergelijking van reactie 1 hoeveel kg MZA maximaal kan ontstaan uit
2,0·103 kg butaan.

6

Bereken het rendement van de productie van MZA uit butaan volgens dit proces.
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Opgave 4 Titaanoxide
De kleurstof die tegenwoordig in witte verf het meest wordt toegepast, is TiO 2, een witte vaste stof. De
grondstof voor de industriële bereiding van TiO2 is FeTiO3. Voor de productie van TiO2 uit FeTiO3 zijn
twee processen bekend: het sulfaatproces en het chlorideproces.
Bij het sulfaatproces laat men FeTiO3 reageren met zwavelzuur. Deze reactie kan worden weergegeven
met de volgende vergelijking:
FeTiO3 + 2 H+ → TiO2 + Fe2+ + H2O
Een nadeel van het sulfaatproces is dat een grote hoeveelheid afvalzuur ontstaat, doordat een overmaat
zwavelzuur wordt gebruikt. Per ton FeTiO3 wordt 6,8·103 mol zwavelzuur toegevoegd (1,0 ton = 1,0·103
kg).
1

Bereken hoeveel mol zwavelzuur overblijft per ton omgezet FeTiO3.
Omdat bij het sulfaatproces zoveel afval ontstaat, heeft men het chlorideproces ontwikkeld. Het
chlorideproces bestaat uit twee stappen. In de eerste stap laat men FeTiO3 reageren met chloorgas en
koolstof. De vergelijking van de reactie bij deze eerste stap is hieronder onvolledig weergegeven. Alleen
de coëfficiënten ontbreken.
… FeTiO3 + … Cl2 + … C → … TiCl4 + … FeCl3 + … CO2

(reactie 1)

Bij deze reactie ontstaat een suspensie van vast FeCl3 en vloeibaar TiCl4.
Het FeCl3 wordt door filtratie uit deze suspensie verwijderd. Het filtraat, dat voornamelijk uit TiCl4 bestaat, wordt door destillatie gezuiverd. Vervolgens laat men het zuivere TiCl4 in de tweede stap van het
chlorideproces reageren met zuurstof:
TiCl4 + O2 → TiO2 + 2 Cl2

(reactie 2)

Het chloorgas dat bij reactie 2 vrijkomt, wordt opnieuw gebruikt in reactie 1. Bij reactie 2 komt minder
chloorgas vrij dan bij reactie 1 nodig is. Daarom moet bij het chlorideproces voortdurend vanuit een opslagtank chloorgas worden toegevoerd.
2

Neem de vergelijking van reactie 1 over en vul de juiste coëfficiënten in.

3

Leg uit hoeveel mol chloorgas per mol TiO2 vanuit een opslagtank moet worden toegevoerd. Neem hierbij
aan dat het residu van de destillatie geen chloorverbindingen bevat en dat al het chloor dat bij reactie 2
vrijkomt in reactie 1 wordt hergebruikt.
Het chlorideproces kan in een blokschema worden weergegeven. Hieronder is een onvolledig blokschema getekend. In reactor 1 vindt reactie 1 plaats en in reactor 2 vindt reactie 2 plaats. Alle stofstromen
waarin titaanverbindingen voorkomen, zijn weergegeven met pijlen. De terugvoer van chloor is niet getekend.

4

Welke formules moeten bij de stofstromen 1 tot en met 6 staan?
Noteer de nummers van de stofstromen en schrijf achter elk nummer de bijbehorende formule.

5

Maak het blokschema op de uitwerkbijlage compleet door de terugvoer van chloor te tekenen.

Opgave 5 Propeen
Propeen is de beginstof voor de industriële productie van veel nuttige stoffen. Zo worden uitgaande van
propeen het oplosmiddel aceton, dat in nagellakremover zit, en de kunststof polypropeen geproduceerd,
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waarvan bierkratten zijn gemaakt.
Hieronder is de structuurformule van propeen gegeven:

propeen
1

Teken een stukje uit het midden van de structuurformule van polypropeen. In het getekende stukje
moeten drie monomeereenheden zijn verwerkt.
Bij de bereiding van aceton zet men propeen eerst om tot een stof die wordt aangeduid als IPA. Daarna
wordt IPA omgezet tot aceton. Hieronder zijn de structuurformules van IPA en van aceton gegeven:

2

Geef de systematische naam van IPA.
Dit productieproces van aceton kan met het volgende blokschema worden weergegeven.

3

Is de reactie in reactor 1 een additiereactie? Geef een verklaring voor je antwoord.
In reactor 2 wordt een deel van het IPA omgezet tot aceton en stof X. In scheidingsruimte 1 wordt stof X
verwijderd uit het reactiemengsel dat uit reactor 2 komt.

4

Geef de formule van stof X.
Het mengsel van IPA en aceton dat uit scheidingsruimte 1 komt, wordt in scheidingsruimte 2 door
destillatie gescheiden. Deze destillatie is mogelijk doordat de kookpunten van IPA en aceton voldoende
verschillen. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een verschil tussen de molecuulstructuren.

5

Leg uit, aan de hand van een verschil tussen de structuurformules van IPA en aceton, welke van deze
stoffen het destillaat is bij de scheiding in scheidingsruimte 2.

Opgave 6 Tri
Tri is de verkorte naam van trichlooretheen (C2HCl3). Tri is een verbinding die veel wordt gebruikt bij het
chemisch reinigen in een zogenoemde stomerij. Tri kan op verschillende manieren worden geproduceerd.
Bij één daarvan maakt men gebruik van twee reactoren.
In de eerste reactor laat men ethyn (C2H2) reageren met chloor. Daarbij treedt de volgende reactie op:
C2H2 + 2 Cl2 → C2H2Cl4
1

(reactie 1)

Leg uit of ethyn een verzadigde of een onverzadigde verbinding is.
Er bestaan verschillende isomeren met de molecuulformule C2H2Cl4.

2

Geef de structuurformules van de isomeren met de molecuulformule C2H2Cl4.
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Onder normale omstandigheden is de reactiesnelheid tussen ethyn en chloor zo hoog, dat een explosie
ontstaat. Om dit te voorkomen, heeft men de omstandigheden in de reactor aangepast.
3

Noem een aanpassing in de omstandigheden in de reactor die helpt om een explosieve reactie te
voorkomen. Leg aan de hand van het botsende-deeltjes-model uit waarom deze aanpassing geschikt is.
De verbinding die in de eerste reactor is gevormd, wordt in een tweede reactor geleid. In deze reactor
wordt ook calciumhydroxide geleid.
Bij een temperatuur van 300 oC treden in de tweede reactor achtereenvolgens twee reacties op:
C2H2Cl4 → HCl + C2HCl3

(reactie 2)

Ca(OH)2 + 2 HCl → 2 H2O + CaCl2

(reactie 3)

De hierboven beschreven bereiding van tri kan schematisch als volgt worden weergegeven:

In dit blokschema ontbreken de formules van een aantal stoffen die wel in de beschrijving zijn genoemd.
4

Geef de formules van de stoffen die bij de letters X, Y en Z moeten worden vermeld. Het is mogelijk dat
er bij een letter meer dan één formule moet worden vermeld.
Noteer je antwoord als volgt:
bij X: …
bij Y: …
bij Z: …
Het totale productieproces van tri kan in één reactievergelijking worden weergegeven. Hieronder zijn alle
formules in de vergelijking gegeven, maar de coëfficiënten zijn weggelaten:
Ca(OH)2 + C2H2 + Cl2 → CaCl2 + C2HCl3 + H2O

5

Geef de reactievergelijking van het totale productieproces van tri. Neem daartoe de bovenstaande
vergelijking over en vul daarin de juiste coëfficiënten in.

6

Bereken hoeveel kg calciumhydroxide minimaal nodig is voor de productie van 1,0 kg tri volgens dit
productieproces.

Opgave 7 Dieselolie
Dieselolie is een veelgebruikte fossiele brandstof die voornamelijk bestaat uit een mengsel van alkanen
waarvan de moleculen 13 tot 18 koolstofatomen bevatten.
Men is al geruime tijd op zoek naar brandstoffen die dieselolie kunnen vervangen omdat het gebruik van
dieselolie onder andere de volgende twee nadelen heeft:
nadeel 1: de voorraad aan fossiele brandstoffen zal eens uitgeput zijn;
nadeel 2: de koolstofdioxide die ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen, levert een bijdrage aan het broeikaseffect.
Enige jaren geleden is onderzocht of olie die uit plantenzaden verkregen kan worden, geschikt is als
brandstof voor dieselmotoren. Deze olie noemt men bio-olie.
De onderzoekers zijn van mening dat het gebruik van bio-olie deze nadelen niet heeft.
1

Ben je het eens met deze onderzoekers? Geef bij beide genoemde nadelen een argument om jouw
mening te ondersteunen.
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De olie die uit plantenzaden wordt verkregen, bestaat voornamelijk uit esters waarvan de structuurformule als volgt kan worden weergegeven:

(R stelt hierin een koolwaterstofgroep voor)

Het bleek al snel dat bio-olie ongeschikt is als dieselbrandstof: bio-olie is te stroperig en verdampt te
moeilijk. Deze eigenschappen zijn het gevolg van de sterkte van de binding tussen de moleculen waaruit
bio-olie bestaat.
2

Geef de naam van de soort binding die tussen deze moleculen aanwezig is.
Om van bio-olie een bruikbare brandstof te maken, laat men de esters reageren met stof X.
Daarbij treedt de volgende reactie op:

3

Geef de structuurformule van stof X.
De eigenschappen van de ontstane esters bleken vergelijkbaar met die van dieselolie. Ze kunnen in een
gewone dieselmotor verbrand worden. Deze brandstof wordt biodiesel genoemd.
Hieronder is het productieproces van biodiesel met een blokschema weergegeven. In het schema stellen
de letters A, B, C, D en E elk één van de volgende namen voor:
biodiesel, bio-olie, glycerol, stof X, zaden.

4

Welke namen stellen de letters A, B, C, D en E voor?
Noteer je antwoord als volgt:
A: …
B: …
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C: …
D: …
E: …
5

Geef de reactievergelijking voor de volledige verbranding van biodiesel. Neem als formule van biodiesel
C19H34O2.

Opgave 8 Suiker
De winning van suiker (sacharose) uit suikerbieten gaat via een aantal bewerkingen.
In het blokschema 2 is de productie weergegeven van het zogenoemde dunsap, een tussenproduct bij de
suikerwinning.

Nadat de suikerbieten zijn gewassen, vindt in ruimte 1 sapwinning plaats en in ruimte 2 sapzuivering. Om
bij de sapwinning het ruwsap te verkrijgen uit de gewassen en fijngesneden suikerbieten worden in ruimte
1 twee scheidingsmethoden toegepast.
1

Geef de namen van de twee scheidingsmethoden die in ruimte 1 worden toegepast.
Bij de productie van suiker is het de bedoeling om uiteindelijk zuivere sacharose te verkrijgen. De
zuiverheid wordt aangegeven met het Reinheid Quotiënt (RQ). Het RQ is gedefinieerd als het massapercentage sacharose van de totale hoeveelheid droge stof:

RQ 

massa sacharose
 100%
totale massa droge stof

In onderstaand schema de gemiddelde samenstelling van suikerbiet weergegeven. Met behulp van dit
schema kan het RQ in de onbewerkte suikerbiet als volgt berekend worden:

RQ 

16 g (sacharose)
 100%  70%
23 g (droge stof)
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Zuivere sacharose heeft een RQ van 100%. Ook aan een oplossing van sacharose kan een RQ worden
toegekend. Een oplossing van alleen sacharose heeft een RQ van 100%. Bij het berekenen van het RQ
is eventueel aanwezig water niet van belang.
Bij de sapwinning in ruimte 1 ontstaat zogenoemd ruwsap. Het RQ van het ruwsap is hoger dan 70%.
2

Bereken het RQ van het ruwsap dat uit ruimte 1 komt. Gebruik bij je berekening gegevens uit het
schema.
Bij de sapzuivering in ruimte 2 wordt kalkmelk toegevoegd. Kalkmelk is een suspensie van calciumhydroxide, Ca(OH)2. Er wordt kalkmelk toegevoegd totdat de pH van het sap 11,0 is.

3

Bereken [OH–] in mol L–1 in het sap na toevoeging van de kalkmelk.
In het schema staan onder het kopje „zouten” de ionen genoemd die opgelost zijn in het ruwsap.
Met fosfaten worden hier voornamelijk di-waterstoffosfaationen (H2PO4–) bedoeld.
Bij de sapzuivering reageert een deel van de hydroxide-ionen uit de kalkmelk met de diwaterstoffosfaationen in het ruwsap, waarbij onder andere fosfaationen worden gevormd.
Deze reactie is een zuur-base reactie. De fosfaationen reageren vervolgens met calciumionen tot calciumfosfaat.

4

Geef de vergelijking van de zuur-base reactie van di-waterstoffosfaationen met hydroxide-ionen waarbij
fosfaationen worden gevormd.

5

Geef de formule van calciumfosfaat.
Het dunsap dat uit ruimte 2 komt, wordt verwarmd. Na verdamping van een deel van het water blijft een
geconcentreerde oplossing over, het zogenoemde diksap. Wanneer het diksap wordt afgekoeld, ontstaat
vast suiker in de vorm van suikerkristallen.
In onderstaand diagram is de verzadigingscurve voor sacharose weergegeven. De curve geeft voor alle
temperaturen tussen 0 °C en 100 °C aan hoeveel gram sacharose maximaal kan oplossen in 100 g water.
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Het punt P in het diagram geeft voor een bepaald soort diksap met een temperatuur van 80 °C aan
hoeveel g sacharose dat diksap per 100 g water bevat. Dit diksap wordt vervolgens afgekoeld tot 30 °C.
Tijdens het afkoelen kristalliseert de sacharose uit die niet in oplossing kan blijven.
6

Leid met behulp van diagram 1 af hoeveel gram sacharose hierbij uitkristalliseert per 100 g water. Neem
hierbij aan dat er een verzadigde sacharose-oplossing ontstaat.

Opgave 9 Productie van etheen
Etheen kan worden gemaakt door thermolyse van alkanen met lange koolstofketens. Aardolie bevat zulke
alkanen. De alkanen met lange koolstofketens worden in aanwezigheid van een geschikte katalysator
sterk verhit waardoor deze alkanen ontleden in onder andere etheen.
1

Geef de naam van het proces waarbij door thermolyse (ontleden) van alkanen met lange koolstofketens
onder andere etheen ontstaat.
Uit etheen kan door reactie met chloor vinylchloride (chlooretheen, C 2H3Cl) worden verkregen.
Vinylchloride (VC) is de grondstof voor polyvinylchloride (PVC).
In onderstaand blokschema is de productie van vinylchloride (VC) weergegeven.
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In ruimte 1 treedt een additiereactie op tussen etheen en chloor. Daarbij ontstaat een stof met de formule
C2H4Cl2. Deze stof wordt ethyleendichloride (EDC) genoemd. Er zijn twee stoffen met de molecuulformule
C2H4Cl2. Deze hebben de volgende structuurformule:

Stof 1
2

Stof 2

Ontstaat in ruimte 1 stof 1 of stof 2? Geef een verklaring voor je antwoord.
Het vloeibare EDC dat is gevormd in ruimte 1, is verontreinigd met vloeibare bijproducten en moet
worden gezuiverd. Daartoe wordt het vloeibare mengsel vanuit ruimte 1 geleid naar ruimte 2. In ruimte 2
wordt het EDC gescheiden van de overige stoffen. Daarbij maakt men gebruik van het feit dat EDC in een
bepaalde stofeigenschap verschilt van de overige stoffen.

3

Geef de naam van een geschikte scheidingsmethode die in ruimte 2 wordt toegepast en noem de
eigenschap van de stoffen waarop die scheidingsmethode berust.
Noteer je antwoord als volgt:
scheidingsmethode: …
eigenschap: …
In ruimte 3 wordt het EDC (C2H4Cl2) sterk verhit waardoor het ontleedt in vinylchloride (VC) en
waterstofchloride.
In ruimte 4 worden de stoffen van elkaar gescheiden.
Het waterstofchloride wordt gebruikt in ruimte 5. Ook hier wordt EDC gemaakt maar via een andere reactie dan in ruimte 1.

4

Geef de reactievergelijking in molecuulformules van de vorming van EDC die plaatsvindt in ruimte 5.
Gebruik hierbij gegevens uit blokschema.
Het vinylchloride wordt na zuivering gebruikt voor de productie van polyvinylchloride (PVC). De PVC
fabriek maakt korrels PVC. De PVC korrels gaan naar bedrijven die PVC voorwerpen maken. In deze bedrijven worden de korrels verwarmd en daarna wordt het PVC in de vorm van het gewenste voorwerp geperst. Na afkoeling van het PVC is het gewenste voorwerp verkregen.

5

Leg uit of PVC een thermoharder of een thermoplast is. Vermeld in je uitleg een gegeven dat je ontleent
aan het hierboven beschreven productieproces van PVC voorwerpen.
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Opgave 10 Productie van magnesium
Bij een bepaalde productiemethode van magnesium worden zeewater en de vaste stof dolomiet gebruikt.
De formule van dolomiet is CaMg(CO3)2.
Hieronder is het blokschema van deze magnesiumproductie weergegeven.

In ruimte 1 vindt een ontledingsreactie plaats, waarbij onder andere een stof X ontstaat.
1

Geef de formule van stof X.
Door aan het mengsel van magnesiumoxide en calciumoxide water toe te voegen, wordt in ruimte 2 een
suspensie verkregen. De vergelijking van de reactie die optreedt, is:
CaO + MgO + 2 H2O → Ca2+ + 2 OH– + Mg(OH)2
Aan de verkregen suspensie wordt in ruimte 3 zeewater toegevoegd. De hydroxide-ionen die nog in de
oplossing aanwezig zijn, slaan neer met de in het zeewater aanwezige magnesiumionen.

2

Geef de vergelijking van de reactie van hydroxide-ionen met magnesiumionen.
Door het toepassen van een scheidingsmethode wordt in ruimte 4 vast magnesiumhydroxide verkregen.

3

Welke scheidingsmethode is geschikt om in ruimte 4 vast magnesiumhydroxide te verkrijgen? Geef een
verklaring voor je antwoord.
Het vaste magnesiumhydroxide wordt in ruimte 5 verhit, waarbij zuiver magnesiumoxide ontstaat. In
ruimte 6 reageert magnesiumoxide met zoutzuur.

4

Geef de vergelijking van de reactie die plaatsvindt in ruimte 6.
De verkregen magnesiumchloride-oplossing wordt ingedampt in ruimte 7. Vervolgens wordt het
magnesiumchloride in ruimte 8 in gesmolten toestand geëlektrolyseerd. Bij de elektrolyse ontstaan magnesium en chloor.De grondstoffen dolomiet en zeewater zijn goedkoop. Toch is magnesium niet goedkoop.

5

Noem twee stappen in het productieproces die duur zijn en geef bij elk van deze stappen aan waarom de
stap duur is.

Opgave 11 Dieselolie maken
Bij ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) in Petten is men in staat om dieselolie te maken uit
snippers wilgenhout. Om deze zogenoemde groene diesel te kunnen maken moet het wilgenhout
eerst worden omgezet in voornamelijk koolstofmono-oxide en waterstof.
In het laboratorium van ECN staat een proefopstelling voor de productie van koolstofmono-oxide en
waterstof. In onderstaand blokschema is deze opstelling vereenvoudigd weergegeven:
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De houtsnippers bestaan voornamelijk uit het polysacharide cellulose (zie Binas-tabel 67 F3). In ruimte
1 worden de houtsnippers bij een temperatuur van 850 °C met zuurstof omgezet tot koolstofmonooxide en waterstof. Hierbij ontstaan verontreinigingen zoals ammoniak (NH3), teer, roet en as. Teer is
een verzamelnaam voor organische verbindingen met kookpunten tussen de 80 °C en 350 °C.
Om maximale hoeveelheden koolstofmono-oxide en waterstof te krijgen, moet in ruimte 1 precies de
juiste hoeveelheid zuurstof worden toegevoerd. Wanneer te veel zuurstof wordt toegevoerd ontstaat
minder waterstof, wanneer te weinig zuurstof wordt toegevoerd ontstaat minder koolstofmono-oxide.
1

Leg uit hoe het komt dat bij een teveel aan zuurstof minder waterstof ontstaat en bij een tekort aan
zuurstof minder koolstofmono-oxide ontstaat.

2

Leg uit of ammoniak kan ontstaan door ontleding van cellulose.
Ruimte 2 bevat een stoffilter. Een stoffilter is een filter dat vaste stoffen tegenhoudt en gassen
doorlaat. Met behulp van zo’n stoffilter worden in ruimte 2 het roet en de as verwijderd.

3

Welke temperatuur moet het stoffilter in ruimte 2 minimaal hebben om de gewenste scheiding te laten
plaatsvinden? Geef een verklaring voor je antwoord.
In ruimte 3 wordt het teer gescheiden van koolstofmono-oxide, waterstof en ammoniak.
Hierbij wordt het teer met behulp van een oplosmiddel uit het gasmengsel gehaald. In ruimte 4 wordt
dat oplosmiddel van het teer gescheiden. Het oplosmiddel wordt opnieuw gebruikt.

4

Van welke scheidingsmethode wordt gebruik gemaakt in ruimte 3 en van welke scheidingsmethode in
ruimte 4?
Noteer je antwoord als volgt:
in ruimte 3: …
in ruimte 4: …
In ruimte 5 wordt het overgebleven gasmengsel met water besproeid. Ammoniak lost op, koolstofmono-oxide en waterstof lossen niet op. Hierdoor wordt ammoniak gescheiden van koolstofmono-oxide
en waterstof.

5

Leg uit aan de hand van de structuur van een ammoniakmolecuul waarom ammoniak goed in water
oplost.
Uit ruimte 5 van de proefopstelling van ECN komt een gasmengsel van uitsluitend koolstofmono-oxide
en waterstof.
Dit mengsel gaat naar een reactor waar men koolstofmono-oxide laat reageren met waterstof. Onder
invloed van een katalysator treedt de volgende reactie op waarbij koolwaterstofketens worden gevormd:
(n + 2) CO + (2n + 5) H2 → CH3 – [CH2]n – CH3 + y H2O (reactie 1)

6

Welke waarde heeft y in bovenstaande reactievergelijking wanneer n = 17?
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De gewenste gemiddelde lengte van de koolwaterstofketens wordt verkregen door een juiste keuze
van temperatuur en druk.
Een mengsel van koolwaterstoffen met een ketenlengte waarbij 7 < n < 19, is geschikt als dieselbrandstof. De dieselbrandstof die op deze manier uit wilgenhoutsnippers gemaakt wordt, noemt men
groene diesel.
Uit onderzoek bleek dat het rendement aan groene diesel hoger wordt wanneer men eerst bij reactie 1
moleculen met lange ketens maakt (n ≥ 19). Deze moleculen met lange ketens worden vervolgens gekraakt.
Een voorbeeld van zo’n alkaanmolecuul met een lange keten is een molecuul C 51H104. Bij een kraakreactie kunnen bijvoorbeeld uit één zo’n molecuul C 51H104 drie moleculen ontstaan die elk 17 koolstofatomen hebben.
7

Geef de reactievergelijking van de kraakreactie waarbij uit één zo’n molecuul C 51H104 drie moleculen
met 17 koolstofatomen ontstaan.
De vader van Pieter heeft een auto waarmee hij 30.000 km per jaar rijdt. De auto gebruikt 1,0 liter
groene diesel per 20 km.
Een agrarisch bedrijf is in staat om 11 ton wilgenhout per jaar per hectare te produceren.
Uit 1,0 ton wilgenhout kan 150 liter groene diesel worden gemaakt.

8

Bereken het minimale aantal hectare dat nodig is voor de wilgenhoutproductie om deze auto
permanent van groene diesel te voorzien.
De reactievergelijking van de volledige verbranding van groene diesel is hieronder weergegeven,
waarbij C14H30 de „gemiddelde molecuulformule” van groene diesel is.
2 C14H30 + 43 O2 → 28 CO2 + 30 H2O

9

Bereken hoeveel kg koolstofdioxide ontstaat bij de volledige verbranding van 150 liter groene diesel.
Neem hierbij aan dat groene diesel een dichtheid heeft van 0,79 kg L–1.
Bij verbranding van groene diesel komt ongeveer evenveel koolstofdioxide vrij als bij verbranding van
„normale” dieselolie. Toch noemt men het gebruik van groene diesel broeikasgasneutraal.

10

Geef aan waarom het gebruik van groene diesel broeikasgasneutraal genoemd mag worden.
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