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Vraagstukken met gecombineerde onderwerpen versie 24-02-2020 

 

 Dit onderdeel bevat allerlei vraagstukken die je ter voorbereiding op je exa-

men kunt gebruiken. 

De vraagstukken zijn niet onder te brengen bij een bepaald onderwerp, om-

dat in ieder vraagstuk verschillende onderwerpen aan bod komen.  

Om je een idee te geven welke onderwerpen in een bepaald vraagstuk aan 

de orde komen, zijn achter de naam van ieder vraagstuk nummers opgeno-

men die je terugvindt in onderstaande lijst met hun betekenis. Zo kun je een-

voudig nagaan welke onderwerpen in een vraag aan de orde komen. 

Je kunt bij een gewenst vraagstuk komen door in de rubriek “Inhoud” (blz. 2) 

erop te klikken. 

Wil je vanuit een vraagstuk terug naar de inhoud, dan kun je op de naam 

van elk vraagstuk klikken.  

Gewoon scrollen gaat natuurlijk ook. 
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Onderzoek naar de hydrolyse van alkanoaten   (2 / 3 / 4 / 8.3) 

 

  Bij de hydrolyse van een pentylalkanoaat, zoals bijvoorbeeld  ontstaan 
pentaan-1-ol en een alkaanzuur.  
De hydrolyse van een dergelijke ester is een autokatalytische  reactie. 
Een autokatalytische reactie is een reactie waarbij (minstens) één van de ontstane producten de reac-
tie versnelt. Er wordt verondersteld dat bij de hydrolyse van een ester de ontstane H+ ionen de reactie 
versnellen. 
Er worden twee experimenten met twee verschillende esters uitgevoerd. 

  Experiment 1 

1,0 mol pentylethanoaat van 70 0C wordt samengevoegd met 1,0 mol water van 70 0C. 

  Experiment 2 

1,0 mol pentylmethanoaat van 70 0C wordt samengevoegd met 1,0 mol water van 70 0C 

  Bij beide experimenten wordt voortdurend goed geroerd waarbij de temperatuur van de mengsels op 

70 0C wordt gehouden. In beide experimenten treedt hydrolyse van de esters van de esters op. De 

mate waarin bij de experimenten autokatalyse optreedt, hangt af van de concentratie van de H + ionen. 

De concentraties van de H+ ionen wordt in beide experimenten gemeten op het moment dat een zelfde 

aantal mol van de esters is gehydrolyseerd. 

 1 Leg uit of de [H+] in experiment 1 in dan geval groter zal zijn dan, of kleiner zal zijn dan, of even groot 

zal zijn als de [H+] in experiment 2. 

Als een even groot aantal van beide esters is gehydrolyseerd, is daarbij evenveel mol alcohol en zuur 

ontstaan. Ethaanzuur (dat in experiment 1 ontstaat) is een zwakker zuur dan methaanzuur (Kz = 

1,7·10–5 respectievelijk Kz = 1,8·10–4, zie BINAS-tabel 49) en geeft daarom minder H+- of H3O+-ionen. 

[H+] zal in experiment 1 dus lager zijn dan [H+] in experiment 2. 

  De hydrolyse van pentylethanoaat is een exotherme reactie. In onderstaande grafiek is met lijn a 

weergegeven hoe in experiment 1 in de loop van de tijd het aantal mol pentaan-1-ol in het mengsel 

verandert.  

   

 2 Geef aan hoe het komt dat het aantal mol pentaan-1-ol in het ontstane mengsel naar verloop van tijd 

niet meer toeneemt. 

De hydrolyse van een ester in zuur milieu is een evenwichtsreactie. Het evenwicht wordt hier blijkbaar 

bereikt, zodra ongeveer 0,25 mol pentaan-1-ol is gevormd, dus zodra ongeveer 0.25 mol ester is om-

gezet. 

 3 Leg aan de hand van bovenstaande gegevens uit of bij hydrolyse bij een hogere temperatuur dan  

70 0C (bij verder gelijkblijvende omstandigheden) uiteindelijk ook 0,25 mol pentaan-1-ol of meer dan 

0,25 mol of minder dan 0,25 mol pentaan-1-ol zal ontstaan. 

Bij temperatuurverhoging verschuift een evenwicht naar de kant waarbij de warmte wordt opgenomen 

(“endotherme kant”). De hydrolyse is exotherm, dus is de estervorming endotherm waardoor je bij een 

hogere temperatuur dan 70 0C meer ester kunt verwachten en dus minder dan 0,25 mol pentaan-1-ol. 

C

O

OCH2 CH3CH3 4
( )
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  Als de hydrolyse van pentylethanoaat niet autokatalytisch zou zijn, zou de lijn in de grafiek anders lo-

pen. Eén van de lijnen b, c, d, e of f in onderstaande grafiek geeft het vermoedelijke verloop aan als 

de reactie, uitgevoerd bij 70 0C onder dezelfde omstandigheden, niet door de ontstane H+ ionen zou 

worden gekatalyseerd. 

   

 4 Leg uit welke van de lijnen b, c, d, e, of f het vermoedelijke verloop aangeeft als de reactie niet autoka-

talytisch zou zijn. 

  Lijn d zal het vermoedelijke verloop aangeven, want deze heeft dezelfde beginhelling als lijn a (de au-

togekatalyseerde reactie volgens lijn a is in het begin nog niet gekatalyseerd omdat er dan nog geen / 

weinig H+ is gevormd). Daarna blijft lijn d lager dan a, omdat de ongekatalyseerde reactie langzamer 

verloopt dan de gekatalyseerde. De lichte bolling in de lijn laat zien dat de reactiesnelheid afneemt met 

afnemende concentratie van de ester. 

Toelichting: De lijnen b en c vallen af omdat de snelheid in het begin al groter is dan bij de gekataly-

seerde reactie. Lijn f begint te langzaam en laat een steeds snellere reactie zien, terwijl de concentra-

tie van de ester juist afneemt. Lijn e vertoont een niet verklaarbare vertragingen versnelling halver-

wege de evenwichtsinstelling. 
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Salicylzuur   (1.1 / 1.3 / 1.5 / 4.1 / 4.2 / 8.3 / 11) 

 

  Salicylzuur is een zwak zuur. Het is een éénwaardig zuur, dat wil zeggen dat per molecuul één H+ ion 

kan worden afgestaan. Een 0,050 M oplossing van salicylzuur, 298 K, blijkt pH = 2,18 te hebben. 

 1 Bereken de waarde van Kz van salicylzuur bij 298 K. 

HZ + H2O  H3O+ + Z–  

[H3O+] = 10–2,18 = 6,6·10–3 = [Z–] en [HZ] = 0,050 – 6,6·10–3  
3 2

33
Z 3

[H O ][Z ] (6,6 10 )
1,0 10

[HZ] 0,050 6,6 10
K

  





   

 
 

  Salicylzuur heeft de volgende structuurformule: 

 
OH

C
O

OH

 

  Op grond van de aanwezigheid van zowel een – COOH groep als een – OH groep aan de benzeen-

ring zou je mogen verwachten dat salicylzuur een tweewaardig zuur is. Dat salicylzuur toch een één-

waardig zuur is, wordt verklaard door aan te nemen dat zich binnen het molecuul een inwendige wa-

terstofbrug heeft gevormd. 

 

O

C
O

OH

H

 

  Ten gevolge hiervan zit één van beide waterstofatomen als het ware ingeklemd tussen twee zuurstof-

atomen en kan niet als H+ worden afgesplitst. 

De stof 4-hydroxybenzeencarbonzuur, een isomeer van salicylzuur, is wel een tweewaardig zuur. Ter 

verklaring van dit verschil met salicylzuur neemt men aan dat in moleculen 4-hydroxybenzeencarbon-

zuur geen inwendige waterstofbruggen gevormd kunnen worden omdat de – OH groep te ver verwij-

derd is van de – COOH groep. 

Hiermee hangt samen dal het smeltpunt van salicylzuur aanzienlijk verschilt van dat van 4-hydroxy-

benzeencarbonzuur. 

 2 Verklaar of 4-hydroxybenzeencarbonzuur een hoger of lager smeltpunt zal hebben dan salicylzuur. 

4-hydroxybenzeencarbonzuurkan geen inwendige H-bruggen vormen, maar wel meer H-bruggen tus-

sen verschillende moleculen. De onderling aantrekkende krachten zullen hierdoor groter zijn waardoor 

4-hydroxybenzeencarbonzuur een hoger smeltpunt dan salicylzuur zal hebben. 

  Salicylzuur kan als volgt worden bereid. Eerst reageert natriumfenolaat mat koolstofdioxide; hierbij 

wordt natriumsalicylaat gevormd: 

 

O HNa
+

+  CO
2
  

OH

C
O

O HNa
+
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  Door vervolgens het natriumsalicylaat in oplossing met een sterk zuur te laten reageren wordt salicyl-

zuur gevormd. 

 
OH

C
O

O H OH

C
O

O H

+ H+

 
Bij deze bereiding wordt, naast salicylzuur, ook 4-hydroxybenzeencarbonzuur gevormd. 

Er ontstaat geen 3-hydroxybenzeencarbonzuur. Dit verklaart men door aan te nemen dat sommige  

C atomen in het fenolaation enigszins negatief geladen zijn. Het enigszins positief geladen C atoom 

van het CO2 molecuul hecht zich aan één van die negatief geladen C atomen. 

Dat sommige C atomen van het fenolaation enigszins negatief geladen zijn, is gebaseerd op mesome-

rie. Eén van de grensstructuren die men van het fenolaation kan tekenen is de volgende: 

 

C

C

C

C

C

C
H

O

H

H

H

H

H

 

  Uit het feit dat ook 4-hydroxybenzeencarbonzuur gevormd wordt, kan men afleiden dat ook C atoom 4 

enigszins negatief geladen is. 

 3 Geef de grensstructuur van het fenolaation waarmee het ontstaan van 4-hydroxybenzeencarbonzuur 

verklaard kan worden. 

 

CH

C

C

C

C

C
H

O

H

H

H
H-

 

  Als we aannemen dat de ladingen van alle negatief geladen C atomen in een fenolaation even groot 

zijn en dat geen andere factoren dan deze ladingen een rol spelen, kan je een uitspraak doen over de 

hoeveelheid gevormd salicylzuur ten opzichte van de hoeveelheid gevormd 4-hydroxybenzeencarbon-

zuur bij deze bereidingswijze. 

 4 Leg uit of de hoeveelheid gevormd salicylzuur groter zal zijn dan, of kleiner zal zijn dan, of even groot 

zal zijn als de hoeveelheid gevormd 4-hydroxybenzeencarbonzuur. 

 

O

-
26

O

-
26

 

  Het C(6)-atoom is gelijkwaardig aan het C(2)-atoom. Als CO2 op C(6) reageert, zal ook 2-hydroxyben-

zeencarbonzuur (salicylzuur) worden gevormd. Aannemende dat andere factoren geen rol spelen, 

mag je tweemaal zoveel salicylzuur verwachten dan 4-hydroxybenzeencarbonzuur. 

  Laat men een oplossing van natriumsalicylaat reageren met natronloog en een joodoplossing dan ont-

staat een neerslag van de stof tetrajoodfenyleenchinon, C12H4O2I4. 
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Bij deze reactie ontstaan uit twee salicylaationen (C7H5O3
–) onder andere één molecuul tetrajoodfe-

nyleenchinon en acht moleculen water; daarnaast ontstaan jodide-ionen en carbonaationen. 

 5 Geef de vergelijking van deze reactie. 

2 C7H5O3
– + 6 I2 + 10 OH– → C12H4O2I4 + 8 I– + 2 CO3

2– +8 H2O 

  Als werkzaam bestanddeel in pijnstillers wordt vaak de ester acetylsalicylzuur gebruikt: 

 

O

C
O

OH

C

O

CH3

 

  Door verzeping kan acetylsalicylzuur volledig worden omgezet in salicylaat en acetaat (ethanoaat). 

Daardoor is het mogelijk om gehaltes aan acetylsalicylzuur in pijnstillers te bepalen met behulp van de 

reactie van salicylaat in basisch milieu met jood. Uit de hoeveelheid van het gevormde hoeveelheid 

slecht oplosbare tetrajoodfenyleenchinon kan dit gehalte worden berekend. 

Zo’n bepaling is uitgevoerd met een tablet van 606 mg. Daarbij is het acetylsalicylzuur volledig omge-

zet in salicylaat en acetaat. Het gevormde salicylaat is daarna volledig omgezet in tetrajoodfenyleen-

chinon. Hiervan bleek 1,39 mmol te zijn gevormd. 

 6 Bereken het massapercentage acetylsalicylzuur in de onderzochte pijnstiller. 

1,39 mmol C12H4O2I4 ≡ 2 x 1,39 mmol C7H5O3
– ≡ 2 x 1,39 mmol acetylsalicylzuur 

massa acetylsalicylzuur = 2 x 1,39 mmol x 180 mg/mmol = 500 mg 

massa% = 500 mg / 606 mg x 100% = 82,5% 

  In oplossing hydrolyseert acetylsalicylzuur langzaam als volgt: 

 

O

C
O

OH

C

O

CH3

+ H
2
O 

OH

C
O

OH
+ C CH3

O

OH
 

  Er is een oplossing onderzocht die enige tijd tevoren gemaakt was door 0,613 mmol acetylsalicylzuur 

op te lossen. Op het moment dat het onderzoek plaatsvond was niet alle acetylsalicylzuur gehydroly-

seerd. Om het overgebleven aantal mmol acetylsalicylzuur te bepalen is aan de oplossing eerst 25,0 

mL 0,0868 M natronloog toegevoegd en direct daarna de overmaat loog terug getitreerd met 0,0729 M 

zoutzuur. Hiervan was 18,0 mL nodig. 

Tijdens het toevoegen van de natronloog en tijdens de terugtitratie treedt geen verzeping van het ace-

tylsalicylzuur op. 

 7 Noem de verbinding of de verbindingen waarmee OH– tijdens het toevoegen van de natronloog rea-

geert. 

Met alle aanwezige zuren: salicylzuur, ethaanzuur en acetylsalicylzuur. 

 8 Bereken hoeveel mmol acetylsalicylzuur nog over was toen men de oplossing ging onderzoeken. 

Toegevoegd loog = 25,0 mL x 0,0868 mmol/mL = 2,170 mmol 

Overmaat loog ≡ aantal mmol HCl = 18,0 mL x 0,0729 mmol/mL = 1,312 mmol NaOH 

Gereageerd met de zuren in het hydrolyse mengsel = 0,8578 mmol 

Stel de hoeveelheid acetylsalicylzuur die is gehydrolyseerd op x mmol 

Dan is er 2x mmol zuur gevormd. (ethaanzuur + salicylzuur) 

Hieruit volgt dat (0,613 – x) mmol acetylsalicylzuur +2x mmol gevormd zuur = 0,8578 mmol zodat 
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x = 0,8578 – 0,613 = 0,2448 mmol 

Over aan acetylsalicylzuur = 0,613 – 0,2448 = 0,368 mmol 
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Productie van epoxyethaan uit etheen   (1.2 / 1.6 / 3 / 4.1 / 7 / 11 / 12) 

 

  Als etheen in aanwezigheid van een geschikte katalysator reageert met zuurstof ontstaat epoxye-

thaan: 

 

O

CH2 CH2CH2 CH22 +  O
2
 2

 

  Op deze reactie is de industriële bereidingswijze van epoxyethaan, volgens een continu proces, geba-

seerd. 

Als nevenreactie wordt etheen met zuurstof omgezet in koolstofdioxide en water. 

De reacties tussen etheen en zuurstof vinden plaats in een reactor. Vervolgens vinden scheidingspro-

cessen plaats. 

In onderstaand blokschema wordt een en ander weergegeven. 

 

 
Het mengsel dat uit de reactor komt wordt in ruimte 1 in contact gebracht met (vloeibaar) water. Het 

epoxyethaan lost hier in op; het koolstofdioxide en het niet-omgezette etheen lossen vrijwel niet op in 

het water. 

 1 Leg uitgaande van de molecuulbouw van epoxyethaan en koolstofdioxide uit waarom verwacht mag 

worden dat epoxyethaan beter oplosbaar is in water dan koolstofdioxide. 

Koolstofdioxide is een lineair molecuul (zie bijv. "bindingshoeken", BINAS-tabel 53b) en daardoor is 

het een symmetrisch en apolair molecuul. In epoxyethaan trekt het O-atoom door zijn sterkere elektro-

negativiteit de gemeenschappelijke elektronen dichter naar zich toe dan de C-atomen. Epoxyethaan 

bestaat daardoor uit dipoolmoleculen, evenals water. Epoxyethaan zal beter in water oplossen dan 

koolstofdioxide. 

  In ruimte 2 worden het koolstofdioxide en het niet-omgezette etheen van elkaar gescheiden; dit etheen 

wordt vervolgens voor hergebruik teruggeleid. De scheiding in ruimte 2 vindt plaats door het gasmeng-

sel in contact te brengen met een oplossing van kaliumcarbonaat. In ruimte 2 stellen zich de volgende 

even wichten in: 

  CO2(g) CO2(aq)       (evenwicht a) 

  CO2(aq) + H2O (l) + CO3
2–(aq)  2 HCO3

–(aq)   (evenwicht b) 

 

  De evenwichtsvoorwaarde voor evenwicht b kan als volgt worden genoteerd: 

  

2
3

2
2 3

[HCO (aq)]

[CO (aq)][CO (aq)]
K




  

  Er bestaat een betrekking tussen de K van evenwicht b , de Kz van CO2 + H2O en de Kz van HCO3
–. 

Deze betrekking is af te leiden door gebruik te maken van de evenwichtsvoorwaarde (met Kz) van de 

evenwichtsreactie van CO2 in water en de evenwichtsvoorwaarde (met Kz) van de evenwichtsreactie 

van HCO3
– in water. 

file:///C:/Users/Will/Documents/Alles/SCHOOL/WEBSITE/Onderwerpen-VWO/Word-files-VWO/VARIA-antwoorden.docx%23_top
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 2 Geef die twee evenwichtsvoorwaarden. 

CO2 + H2O (H2CO3)  HCO3
– + H3O+ en HCO3

– + H2O  CO3
2– + H3O+ 

2

3 3
Z(CO )

2

[HCO ][H O ]

[CO ]
K  =

 

 en  
3

2

3 3

Z(HCO )
3

[CO ][H O ]

[HCO ]
K 

 


  

 3 Leid de betrekking af tussen K van evenwicht b, de Kz van CO2 + H2O en de Kz van HCO3
–. 

 

  

 
    2

2

3 3

Z(CO )3 3 3
Z(CO )2

2 3 3 Z(HCO ) Z(HCO )

[HCO ][H O ] [HCO ] 1

[CO ] [CO ][H O ]

K
K = K

K K
 

  De omstandigheden in ruimte 2 zijn zodanig dat in het mengsel dat van ruimte 2 naar ruimte 3 gaat 

zowel evenwicht a als evenwicht b vrijwel naar rechts aflopend is: het koolstofdioxide wordt in ruimte 2 

dus nagenoeg volledig omgezet. Vrijwel al het koolstofdioxide dat in ruimte 2 was ingeleid, ontstaat in 

ruimte 3 weer als gas. 

In ruimte 3 heerst dezelfde temperatuur als in ruimte 2. De druk in ruimte 3 verschilt echter van de 

druk die in ruimte 2 heerst. 

 4 Leg aan de hand van een evenwichtsbeschouwing uit of de druk in ruimte 3 hoger dan wel lager moet 

zijn dan de druk in ruimte 2. Verwerk in de uitleg ook de redenen waarom de ligging van evenwicht a 

en de ligging van evenwicht b in ruimte 3 veranderen. 

In ruimte 3 kan alleen CO2 vrijkomen als de druk daar lager is dan in ruimte 2. Door de gasontwikke-

ling verschuift evenwicht a naar links. Daardoor wordt aan evenwicht b CO2(aq) onttrokken en ver-

schuift ook dit evenwicht naar links. Zo komt uit HCO3
– de vastgelegde CO2 weer vrij. 

  Zowel de vorming van epoxyethaan als de volledige verbranding van etheen zijn exotherme reacties. 

De reactiewarmte (bij 298 K en p = po) voor de reactie  

  O

CH2 CH2CH2 CH22 +  O
2
 2

 

  is ꟷ1,05·105 J mol–1 etheen; die voor de volledige verbranding van etheen (met O2) is 

ꟷ14,11·105 J mol–1  etheen. In een fabriek waar epoxyethaan volgens boven beschreven proces wordt 

gemaakt, heeft men gevonden dat de reactiewarmte per mol omgezet etheen ꟷ5,00·105 J mol–1 (om-

gerekend naar 298 K en p = po) bedraagt. 

 5 Bereken uit deze gegevens welk percentage van het etheen dat heeft gereageerd, is omgezet in 

epoxyethaan. Ga er daarbij vanuit dat de twee genoemde reacties de enige zijn die plaatsvinden. 

Stel dat van 1 mol etheen 𝑥 mol wordt omgezet in epoxyethaan, dan wordt (1 – 𝑥) mol etheen met O2 

omgezet in CO2 en H2O. Voor de totale reactie volgt dan: 

𝑥 x -1,05·105 J + (1 – 𝑥) x ꟷ 14,11·105 J = ꟷ5,00·105 J 

𝑥 = 0,698, dus van elke mol etheen wordt 0,698 mol omgezet in epoxyethaan 

% omgezet etheen = 0698 x 100% = 69,8% 

  De katalysator die in de reactor gebruikt wordt, is zilver. De vorming van epoxyethaan in de reactor 

vindt uitsluitend onder invloed van deze katalysator plaats. Het blijkt echter niet mogelijk de nevenre-

actie, waarbij etheen met zuurstof wordt omgezet in koolstofdioxide en water, te voorkomen. Een ver-

klaring daarvoor biedt het onderstaande mechanisme. 

  Stap 1 

Zuurstof wordt aan (het oppervlak van) het (vaste) zilver geadsorbeerd. 

  Stap 2 

De geadsorbeerde zuurstof, O2(ads), reageert met het etheen onder vorming van epoxyethaan en aan 

zilver geadsorbeerde, atomaire zuurstof: 

 

O

CH2 CH2CH2 CH2 +  O
2
 (ads) + O (ads)

 

  Stap 3 

De aan zilver geadsorbeerde, atomaire zuurstof reageert snel en volledig met etheen onder vorming 

van CO2 en H2O. 
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 6 Leid af welk deel van de hoeveelheid etheen die per tijdseenheid in de reactor reageert, volgens dit 

mechanisme maximaal in epoxyethaan kan worden omgezet. 

De atomaire zuurstof O(ads) wordt gebruikt voor de omzetting van etheen in CO2 en H2O: 

  C2H4 + 6 O(ads) → 2 CO2 + 2 H2O (stap 3) 

  Stap 2 moet dus 6 keer verlopen om stap 3 éénmaal mogelijk te maken. In beide stappen wordt 1 mol 

etheen verbruikt, zodat maximaal 6/7 deel van alle etheen in epoxyethaan kan worden omgezet (en 

dus minimaal 1/7 in CO2 en H2O). 
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Zonnebrand en water   (1.6 / 8.1 / 11 / 13.1) 

 

  Om de huid tegen overmatige zonnestraling te beschermen zijn diverse typen zonnebrandcrème ont-

wikkeld. De meeste zonnebrandcrèmes bevatten stoffen die een groot deel van de ultraviolette straling 

(UV-straling) absorberen. Sommige van die stoffen zijn esters. Van twee van de esters die in zonne-

brandcrèmes worden toegepast om UV-straling te absorberen, zijn hieronder de structuurformules ge-

geven: 

 

  Men kan de naam van een ester omschrijven. Zo kan men ethylethanoaat omschrijven als de ester 

van ethaanzuur en ethanol. 

 1 Geef op dezelfde manier de omschrijving van de naam van ester 1. 

De ester van 4-aminobenzeencarbonzuur en butaan-2-ol. 

  Zonnebrandcrèmes die de boven genoemde esters bevatten, hebben als nadeel dat na het zwemmen 

de bescherming van de huid tegen UV-straling in meer of mindere mate is afgenomen. Eén van de es-

ters 1 of 2 veroorzaakt dat nadeel in sterkere mate dan de andere ester. 

 2 Leg aan de hand van een verschil in de molecuulbouw van de esters uit welke van de esters 1 of 2 dat 

nadeel in sterkere mate zal veroorzaken. 

Ester 1 vertoont dat nadeel in grotere mate, omdat de aminogroep waterstofbruggen vormt met de wa-

termoleculen 

  De beschermende werking van een zonnebrandcrème wordt wel uitgedrukt door de zogenoemde be-

schermingsfactor. Als een zonnebrandcrème bijvoorbeeld een beschermingsfactor 4 heeft, mag wor-

den aangenomen dat een op de huid aangebracht dun laagje crème slechts ¼ deel van de UV-straling 

doorlaat: 

I/I0 (zie wet van Lambert-Beer, Binastabel 37E) heeft dan de waarde 0,25. 

Een bepaalde zonnebrandcrème bevat per liter crème 5,0×10−2 mol van een stof die UV-straling ab-

sorbeert. De gemiddelde extinctiecoëfficiënt van deze stof voor UV-straling bedraagt  

4,5×104 L mol−1 cm−1. Als aangenomen wordt dat van deze zonnebrandcrème 4,0 cm3 per m2 huidop-

pervlak gelijkmatig wordt uitgesmeerd, kan de beschermingsfactor worden berekend. 

 3 Bereken deze beschermingsfactor (als een geheel getal). Neem hierbij aan dat alleen de genoemde 

stof verantwoordelijk is voor de bescherming tegen UV-straling. 

Uit het gegeven dat 4,0 cm3 per m2 huidoppervlak gelijkmatig wordt uitgesmeerd, volgt voor de laag-

dikte l = 
3 3

-4

2 4 2

4,0 cm 4,0 cm
 = 4,0 10 cm

1,0 m 1,0 10  cm
 


  

Uit E = Ɛ·[A]·l volgt E = 4.5·104·5,0·10–2· 4·10–4 = 0,90 Uit E = -log
0I

I
 volgt: 10–0,90 = 

0I

I
= 0,126 = 

126/1000 = 1/8. De doorgelaten intensiteit is 1/8, dus bedraagt de beschermingsfactor 8.  
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Productie van koper   (5.1 / 5.3 / 7 / 11) 

 

  Voor het maken van het metaal koper wordt vaak koperkies, (CuFeS2) gebruikt. De systematische 

naam van koperkies is koper(I)ijzer(III)sulfide. 

Eén van de methodes om uit koperkies door middel van een continu proces koper te maken is in blok-

schema 2 weergegeven. 

 

  In reactor 1 treedt  de volgende redoxreactie op: 

  CuFeS2(s) + 4 Fe3+(aq) → Cu2+(aq) + 5 Fe2+ (aq) + 2 S(s) 

 1 Leg uit welke van de deeltjes uit koperkies (de koperdeeltjes en/of de ijzerdeeltjes en/of de zwavel 

deeltjes) bij deze reactie als reductor werken.  

De sulfide-ionen (S2– ) uit koperkies gaan over in atomaire zwavel (S); zij staan elektronen af en wer-

ken dus als reductor. De koper- en ijzerionen in CuFeS2 moeten respectievelijk een lading van 1+ en 

3+ hebben, omdat hieruit respectievelijk Cu2+ Fe2+ ontstaan. Hieruit volgt dat de Cu+ ionen ook als re-

ductor werkt en Fe3+ is de oxidator. 

  Door het toevoegen van stof X in reactor 2 treedt ook daar een redoxreactie op. 

De oplossing die scheidingsruimte 2 verlaat, bevat als opgeloste stof uitsluitend FeSO4. 

 2 Geef de formule van de stof X die in reactor 2 wordt toegevoegd. 

Aangezien er in reactor 2 een redoxreactie optreedt waarbij Cu en een FeSO4-oplossing van elkaar 

worden gescheiden, brengt stof X geen "nieuwe" atoomsoorten in de reactor. Stof X moet daarom Fe 

zijn. 

 3 Geef van de redoxreactie in reactor 2 de vergelijkingen van de halfreacties. 

Fe → Fe2+ + 2 e– en Cu2+ + 2 e– → Cu 

  Het erts dat gebruikt wordt voor de boven beschreven koperbereiding bevat behalve koperkies ook 

verbindingen waarin zilver en nikkel voorkomen. Als gevolg hiervan ontstaat een product dat behalve 

koper ook wat zilver en nikkel bevat.  

Om uit het onzuivere koper zuiver koper te maken wordt gebruik gemaakt van elektrolyse. Daarbij fun-

geert het onzuivere koper, omgesmolten tot een plaat, als positieve elektrode. De negatieve elektrode 

is gemaakt van zuiver koper. De elektrolysecel is gevuld met een kopersulfaatoplossing. 

Het spanningsverschil dat bij de elektrolyse wordt aangelegd, wordt zodanig gekozen dat van de posi-

tieve elektrode koper en nikkel in oplossing gaan, maar het zilver niet. Het koper wordt daarbij omge-

zet in Cu2+, het nikkel in Ni2+. Tijdens de elektrolyse valt (vast) zilver van de elektrode af. 

Op de negatieve elektrode slaat alleen koper neer. 
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  De beschreven productie van zuiver koper kan op kleine schaal uitgevoerd worden in de opstelling die 

hieronder schematisch is weergegeven. 

 

 4 Leg uit of de massa van het elektrodemateriaal (koper + nikkel) dat per uur oplost van de positieve 

elektrode groter is dan of kleiner is dan of gelijk is aan de massa van het koper dat per uur op de ne-

gatieve elektrode neerslaat. 

Bij elke elektrolyse is het aantal elektronen dat bij de negatieve elektrode wordt afgestaan gelijk aan 

het aantal elektronen dat bij de positieve elektrode wordt opgenomen.  

+ pool: Cu → Cu2+ 2 e–  → ¼ Cu → ¼ Cu2+ + ½ e–  

  Ni → Ni2+ + 2 e–  → ¼ Ni → ¼ Ni2+ + ½ e– 

      ¼ Cu + ¼ Ni → ¼ Cu2+ + ¼ Ni2+ + e–  

  – pool: Cu2+ + 2 e–    ½ Cu2+ + e– → ½ Cu 

Uit de halfreacties volgt dat als er ¼ mol Cu + ¼ mol Ni in oplossing gaat aan de + pool er ½ mol Cu 

aan de – pool neerslaat. Ni is een lichter metaal dan Cu. Het mengsel van Cu en Ni dat oplost, zal dus 

een kleinere massa hebben dan het zuivere Cu dat in dezelfde tijd neerslaat. 

  Bij de productie van zuiver koper volgens de beschreven elektrolyse mag [Ni2+] in de oplossing niet 

hoger dan 0,10 mol L–1 worden. Bij een hogere [Ni2+] treden ongewenste nevenreacties op. Daarom 

mag de elektrolyse niet te lang worden voortgezet. 

De elektrolysecel, weergegeven in bovenstaande figuur, is gevuld met 1,0 liter kopersulfaatoplossing. 

Als positieve elektrode wordt een elektrode gebruikt waarin koper en nikkel in de molverhouding  

20 : 1,0 voorkomen. Je mag aannemen dat koper en nikkel ook in deze verhouding uit de positieve 

elektrode in oplossing gaan. De totale elektrode-oppervlakte waar deze reacties plaatsvinden, be-

draagt 1,0 dm2. Tijdens de elektrolyse is het ladingstransport aan de positieve elektrode 2,0 coulomb 

per seconde per dm2 elektrode-oppervlakte. 

 5 Bereken hoeveel uur de elektrolyse mag duren voordat [Ni2+] 0,10 mol L–1 is. Gebruik hierbij Binas ta-

bel 7. 

Als er 0,10 mol Ni mag oplossen, lost er tegelijkertijd 2,0 mol Cu op. 0,10 mol Ni2+ ≡ 0,20 mol e–  

2,0 mol Cu2+ ≡ 4,0 mol e–. Het totale ladingstransport door 1,0 dm2 is zodoende 4,2 mol e–. 

Uit tabel 7 kun je aflezen dat 1 mol e– ≡ 9,649·104 C/mol. 

4,2 mol e– ≡ 4,2 mol x 9,649·104 C/mol = 4,05·105 C 

De elektrolyse vindt plaats met een ladingstransport van 2,0 C per seconde per dm2. Het maximum 

aan nikkelionen wordt dus bereikt na 4,05·105 C / 2,0·C/s = 2,0·105 s / 3600 s/uur = 56 uur 
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Vitamine C   (1.3 / 1.5 / 4.1) 

 

  Vitamine C heeft de molecuulformule C6H8O6. De structuurformule van vitamine C kan als volgt wor-

den weergegeven: 

  

C
1

O

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

O

OH OH

OH OHH

H H

H

 

  Er bestaan verschillende optische isomeren met deze structuurformule. 

 1 Leg aan de hand van bovenstaande structuurformule en met behulp van de daarin aangegeven num-

mering uit hoeveel optische isomeren met deze structuurformule theoretisch kunnen bestaan. 

Alleen de atomen C(4) en C(5) zijn omringd met 4 verschillende groepen (de ring rechtsom en de ring 

linksom gelden voor het vierde C-atoom als 2 verschillende groepen). Dat leidt tot vier te onderschei-

den spiegelbeeldisomeren (de algemene regel is: 2n bij n asymmetrische atomen). 

  Vitamine C is een zwak zuur. Van de H atomen in een molecuul vitamine C is slechts het H atoom van 

de OH groep aan C atoom 3 als H+ afsplitsbaar. De negatieve lading in de geconjugeerde base 

C6H7O6
– van vitamine C is verspreid over meer dan één atoom. Dit is te verklaren met mesomerie. 

Eén van de grensstructuren van de geconjugeerde base van vitamine C is: 

  

C
O

C C

C C CO

O O
-

O OH

H H

H

H H

H

_ _

_ _

_

_ __

_

_ _

_
_

 

 2 Geef een grensstructuur van de geconjugeerde base van vitamine C waarin de negatieve lading op 

één ander atoom zit. 
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  Van de stoffen die in vitaminetabletten voorkomen, is vitamine C vaak het enige zuur. 

Men kan dan het gehalte aan vitamine C in deze tabletten bepalen door een titratie met natronloog. 

Bij zo’n bepaling loste men een vitaminetablet op in water en titreerde de verkregen oplossing met 

27,16 mL 0,02009 M natronloog.  

Het volume van de verkregen oplossing was op dat moment 50,0 mL. 

 3 Bereken de pH van de verkregen oplossing (298 K) bij het bereiken van het eindpunt. De basecon-

stante Kb van de geconjugeerde base van vitamine C is 1,3·10–10 (298 K). 

In het eindpunt is alle vitamine C omgezet in de geconjugeerde base die we voorstellen als Z–. In het 

eindpunt hebben we zodoende te maken met het evenwicht: Z– + H2O  HZ + OH–. 

[Z–]eindpunt = 27,16 mL x 0,02009 mmol/mL= 0,5456 mmol/50,0 mL = 0,1091 M. Stel [OH–] = x = [HZ] 

Hieruit volgt door substitutie in Kb: 





    



2
10

b

[OH ][HZ]
1,3 10

0,01091[Z ]

x
K x =

x
1,1910·10–6 → pOH = 5,924 → pH = 8,076 

  



Combinatievraagstukken VWO antwoorden  16 

Jodiumtinctuur    (5.1 / 5.4) 

 

  jodiumtinctuur is een bekend ontsmettingsmiddel. Het kan worden gemaakt door jood en natriumjodide 

samen op te lossen in een mengsel van alcohol en water. 

Volgens een wettelijke norm moet bij het maken van 10,0 ml jodiumtinctuur 193 mg jood en 241 mg 

natriumjodide opgelost worden.  

Om te controleren of men jodiumtinctuur dat volgens deze norm is gemaakt niet verdund heeft (bij-

voorbeeld door toevoeging van extra water) kan gebruik worden gemaakt van de hieronder beschre-

ven methode. 

Aan 10,0 ml jodiumtinctuur wordt een hoeveelheid geconcentreerd zoutzuur toegevoegd. Tevens 

wordt een geschikte indicator toegevoegd. De verkregen oplossing wordt getitreerd met een 0,100 M 

oplossing van kaliumjodaat (KIO3). Tijdens de titratie treden achtereenvolgens de volgende redoxreac-

ties op: 

  IO3
– + 6 H+ + 5 I– → 3 I2 + 3 H2O 

  IO3
– + 6 H+ + 2 I2 + 10 Cl– → 5 ICl2– + 3 H2O 

  Het eindpunt van de titratie wordt bereikt als juist alle I2 is omgezet in ICl2–. 

 1 Geef de vergelijking van de halfreactie waarbij I2 wordt omgezet in ICl2–. 

I2 + 4 Cl– → 2 ICl2– + 2 e–  

 2 Bereken hoeveel mL 0,100 M kaliumjodaatoplossing nodig is voor de titratie van 10,0 mL jodiumtinc-

tuur waarvan de samenstelling voldoet aan de wettelijke norm. 

10,0 mL jodiumtinctuur moet 193 mg / 253,8 g·mol–1 =0,7604 mmol I2 en  

241 mg NaI = 241 mg / 149,9 g·mol–1 mmol = 1,608·mmol NaI bevatten. Uit de 1e RV volgt dat  

1,608·mmol I– ≡ 1,608·mmol / 5 = 0,3215 mmol IO3
– ≡ 3/5 x 1,608·mmol = 0,9646 mmol I2 

In de 2e RV reageert de uit I– ontstane hoeveelheid I2 en de aanwezige hoeveelheid in de tinctuur = 

(0,9646 + 0,7604) = 1,725 mmol I2 met 1,725 mmol / 2 = 0,8652 mmol IO3
–. 

Totaal benodigde hoeveelheid IO3
– = 0,3215 + 0,8652 = 1,184 mmol IO3

–. 

Benodigd aantal mL IO3
– oplossing = 1,184 mmol / 0,100 mL·mmol–1 = 11,8 mL 
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Veiligheidsglas    (7 / 9) 

 

  Veiligheidsglas bevat vaak het polymeer lexaan. In een folder over veiligheidsglas staat dat lexaan 

een smelttraject heeft dat begint bij 215 0C. 

 1 Beargumenteer met behulp van begrippen op microniveau uit hoe verklaard kan worden dat een poly-

meer als lexaan geen smeltpunt maar een smelttraject heeft. 

Bij polymerisatie ontstaan (keten)moleculen van verschillende lengtes. Het polymeer is dus een meng-

sel van sterk verwante moleculen die alleen in grootte (aantal gekoppelde monomeren) verschillen. 

Mengsels hebben, in tegenstelling tot zuivere stoffen, geen smeltpunt maar een smelttraject. 

  De structuurformule van lexaan kan als volgt worden weergegeven: 

 

O C

O

O C

CH3

CH3

O C

O

O C

CH3

CH3

 

  Eén van de grondstoffen die voor de productie van lexaan wordt gebruikt, heeft de volgende structuur-

formule: 

 

O C

O

O

stof 1
 

  Stof 1 wordt in de industrie gemaakt uit (opgelost) natriumfenolaat: 

O HNa
+

 

  en een stof X. De molverhouding waarin deze twee stoffen met elkaar reageren is 2 : 1. Behalve slof 1 

ontstaat bij dit proces uitsluitend (opgelost) natriumchloride. 

 2 Geef de structuurformule van stof X. 

C

O

Cl Cl 

  De andere grondstof die voor de productie van lexaan wordt gebruikt, heeft de volgende structuurfor-

mule: 

stof 2

C

CH3

OHOH

CH3

 
Stof 2 wordt in de industrie gemaakt uit propanon en fenol (benzenol). 

Bij de productie van lexaan uit de stoffen 1 en 2 ontslaat, behalve lexaan, uitsluitend fenol Voor de 

productie van stof 2 is fenol nodig. Daarom zou een fabriek ontworpen kunnen worden waarin, volgens 

een continu proces, het fenol dat bij de productie van lexaan ontstaat, gebruikt wordt voor de productie 

van stof 2. 

De aan- en afvoer van stoffen in dit continue proces kan weergegeven worden met één van de onder-

staande schema's: 
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 3 Leg uit, aan de hand van de reacties die in de fabriek zullen optreden, welke van deze schema's de 

aan- en afvoer van stoffen in de fabriek juist weergeeft. Neem hierbij aan dat geen stoffen door lek-

kage verloren gaan. 

De reacties die in de fabriek verlopen, zijn: 

 

OH C

CH3

CH3

OHOH

CH3

C

CH3

O2 + +  H
2
O

stof 2
 

en de vorming van lexaan uit stof 1 en 2. 

In de structuurformule van lexaan is te zien dat bij elke koppeling van een molcuul van stof 1 met een 

molecuul van stof 2 twee van de vier benzeenringen niet in de keten komen. Op elk gebruikt molecuul 

van stof 2 ontstaan dus twee fenolmoleculen. 

Voor de vorming van één molecuul van stof 2 zijn eveneens twee fenolmoleculen nodig. Er is dus in 

het continue industrieproces geen netto-gebruik van fenol. Schema 1 geeft zodoende de aan- en af-

voer van stoffen op de juiste wijze weer. 

(Aanvoer van fenol om de reactie te starten (vorming van stof 2) is noodzakelijk, maar zodra de vor-

ming van lexaan (uit de stoffen 1 en 2) begint, is de hoeveelheid fenol die daarbij vrij komt, voldoende 

om (samen met fosgeen) de reagerende stof 2 weer aan te maken. Vanaf dat moment is het proces 

continu geworden.) 
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Verwarming van alkaanzuren    (1.4 / 1.5 / 8.4 / 9.2) 

 

  Bij verwarming van een alkaanzuur met een alcohol vindt vaak waterafsplitsing plaats; behalve water 

wordt daarbij een ester gevormd. Zo treedt bij de verwarming van een mengsel van azijnzuur en etha-

nol de volgende reactie op: 

 

CH3 C OH

O

CH2 CH3OH CH2 CH3OCH3 C

O

+ +  H
2
O 

 

  Ook bij verwarming van een hydroxyalkaanzuur treedt in veel gevallen waterafsplitsing op. Op welke 

manier die waterafsplitsing tot stand komt, hangt af van het soort hydroxyalkaanzuur dat wordt ver-

warmd. 

Melkzuur is een voorbeeld van een 2-hydroxyalkaanzuur. De structuurformule is: 

 

C C OH

O

CH3

OH

H

 

  Door verwarming van melkzuur kan polymelkzuur worden gemaakt. Polymelkzuur is een voorbeeld 

van een polyester. 

 1 Geef van polymelkzuur een gedeelte, bestaande uit drie moleculen melkzuur, in structuurformule 

weer. 

C C

O

CH3

O

H

H C C O

O

CH3

O

H

C C O

O

CH3

H

H
 

  Van melkzuur bestaan twee optische isomeren: rechtsdraaiend en linksdraaiend  

Polymelkzuur dat gemaakt is van uitsluitend rechtsdraaiend melkzuur wordt bijvoorbeeld toegepast in 

de vorm van draad om wonden te hechten. Polymelkzuur dat gemaakt is van uitsluitend rechtsdraai-

end melkzuur wordt in het lichaam aanzienlijk sneller afgebroken dan polymelkzuur dat gemaakt is van 

uitsluitend linksdraaiend melkzuur. Het verschijnsel dat van een optisch actieve stof de ene vorm snel-

ler in het lichaam wordt afgebroken dan de andere vorm komt vaker voor. 

 2 Leg uit hoe het komt dat in zo'n geval één van de vormen sneller in het lichaam wordt afgebroken dan 

de andere vorm. 

Slechts voor één van beide optische actieve vormen is in het lichaam een enzym (biologische kataly-

sator) aanwezig. Dit heeft een zodanige ruimtelijke structuur, dat het spiegelbeeldmolecuul er "niet in 

past". Dit zal er in het algemeen toe leiden, dat het "passende" isomeer door het enzym wordt omge-

zet of afgebroken, het andere, spiegelbeeldmolecuul niet. 

  Bij verwarming van 3-hydroxyalkaanzuren worden alkeenzuren gevormd.  

Een voorbeeld van een 3-hydroxyalkaanzuur is 3-hydroxybutaanzuur. De structuurformule van 3-hy-

droxybutaanzuur is: 

 

CH2 C OH

O

CCH3

OH

H

 

  Bij verwarming van 3-hydroxybutaanzuur ontstaat onder andere 3-buteenzuur. Daarnaast ontstaan 

nog twee andere buteenzuren. 
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 3 Geef aan welke twee buteenzuren dat zijn. 

C C

CH3 C OH

O

H H

cis-but-2-eenzuur

C C

CH3

C OH

O

H

H

trans-but-2-eenzuur
 

  Bij verwarming van een 4-hydroxyalkaanzuur of van een 5-hydroxyalkaanzuur worden geen alkeenzu-

ren gevormd, mar vindt een interne verestering plaats. Hierbij ontstaan zogenoemde lactonen; dit zijn 

cyclische esters. Zo kan uit 4-hydroxybutaanzuur een lacton ontstaan waarvan de moleculen een vijf-

ring bezitten: 

CH2 C OH

O

CH2CH2

OH

O

CH2 CH2

CH2

C

O

+  H
2
O

 

  Een lacton kan onder bepaalde omstandigheden ook ontstaan uit een alkeenzuur. Zo kan het boven-

genoemde lacton ook ontstaan uit but-3-eenzuur: 

 

CH2 C OH

O

CHCH2 O

CH2 CH2

CH2

C

O  

  Bij dit soort reacties worden geen lactonen gevormd waarvan de moleculen een vierring bevatten. 

Bij verwarming van pent-4-eenzuur ontstaan drie lactonen. Twee van deze lactonen hebben hetzelfde 

smeltpunt. 

 4 Leg aan de hand van strictuurformules uit welke drie lactonen bij verwarming van pent-4-eenzuur ont-

staan. 

O

CH2 CH2

C

O

CH2

CH2

en O

C

C

O

CH2

CH2

HCH3

O

C

C

O

CH2

CH2

CH3
H
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I II III

* *

 
Toelichting: Als het O-atoom zich bindt aan het laatste C-atoom, C(5), ontstaat product l met een zes-

ring (zoals de vijfring in het gegeven voorbeeld in de opgave). Er kan echter ook een vijfring ontstaan 

doordat het O-atoom zich bindt aan C(4) en het H-atoom aan C(5). 

Omdat er een asymmetrisch C-atoom wordt gevormd, zijn er twee producten mogelijk, één met links-

draaiende en één met (even waarschijnlijke) rechtsdraaiende moleculen (II en lIl). 

  Vitamine C heeft de volgende structuurformule: 

 

O

C

CC

CO

OHOH

C

H

CH2

H

OHOH
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  Vitamine C is te beschouwen als een lacton dat door ringsluiting is ontstaan uit een verbinding X. Op 

grond van uitsluitend bovenstaande gegevens zijn voor verbinding X twee mogelijkheden te bedenken 

waarvan behalve de structuurformules ook de molecuulformules verschillen. 

 5 Geef die twee mogelijke structuurformules voor verbinding X. 

CC

OH

O C CH CH CH2

OH

OH

OH

OH

OH

Uit de OH-groepen 

kan H
2
O afsplitsen 

en wordt vitamine 
C gevormd.

CC

OH

O C C C CH2

OH

OH

OH

OH

OH

H komt in vitamine 
Cop C(5), tellend van 
zuurgroep.
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Polymelkzuur    (1.5 / 8.3 / 11 / 13.1) 

 

  Van melk/uur (2-hydroxypropaanzuur) bestaan twee stereo-isomeren, die respectievelijk D- en L-melk-

zuur worden genoemd. 

L-melkzuur speelt een rol in de stofwisseling in het menselijk lichaam. 

Hieronder is weergegeven hoe de bindingen rondom een asymmetrisch koolstofatoom zijn georiën-

teerd: 

 

  In deze structuur liggen de bindingen die zijn getekend met ꟷ in het vlak van tekening; de binding die 

is getekend met - komt uit het vlak van tekening naar voren en de binding die is getekend met  

ligt achter het vlak van tekening. 

 1 Neem de bovenstaande ruimtelijk structuur tweemaal over en teken de ruimtelijke structuurformules 

van beide stereo-isomeren van melkzuur door het tekenen van een waterstofatoom, een methylgroep, 

een alcoholgroep en een carbonzuurgroep aan de bindingen. Noteer hierin het waterstofatoom als H, 

de methylgroep als CH3, de alcoholgroep als OH en de carbonzuurgroep als COOH. 

 
CO

C

OH

H

OH
CH3

CO

C

OH

CH3

OH
H

 

  Het polymeer van melkzuur, het zogenoemde polymelkzuur, wordt onder meer gebruikt als chirurgisch 

hechtdraad. Hieronder is een uiteinde van een polymelkzuurmolecuul weergegeven: 

  

CH C

O

CH3

O CH C O

O

CH3

O CH C OH

O

CH3  

  In het lichaam wordt polymelkzuur. bijvoorbeeld na gebruik als hechtdraad, geleidelijk door hydrolyse 

afgebroken tot melkzuur. 

 2 Geef de reactievergelijking van de hydrolyse van het hierboven weergegeven fragment waarbij uit dit 

fragment onder andere twee melkzuurmoleculen ontstaan. Noteer hierin de organische stoffen in 

structuurformules. 

CH C

O

CH3

O CH C O

O

CH3

O CH C OH

O

CH3

+ 2 H
2
O CH C

O

CH3

O OH + 2 OH CH C OH

O

CH3

 

  Polymelkzuur wordt vaak gemaakt uit het zogenoemde dilactide: 

 

 

dilactide 

 

 

  Het dilactidemolecuul is op te vatten als een koppelingsproduct dat is ontstaan uit twee melkzuurmole-

culen. 

Uit een dilactide kunnen behalve polymeren van melkzuur ook zogenoemde oligomeren van melkzuur 

worden gevormd. Oligomeren van melkzuur zijn opgebouwd uit veel minder melkzuureenheden dan 
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polymeren. Oligomeren van melkzuur kunnen worden gemaakt via reactie 1: 

 

  Stof A en het dilactide worden, samen met een katalysator, verwarmd tot 130 °C. In het vloeibare 

mengsel treedt dan de vorming van oligomeren op. Het aantal melkzuureenheden per oligomeermole-

cuul wordt de polymerisatiegraad genoemd. Bij reactie 1 ontstaat een mengsel van oligomeren. De 

gemiddelde polymerisatiegraad van de oligomeren in dit mengsel wordt bepaald door de gekozen mol-

verhouding tussen stof A en het dilactide. 

 3 Bereken hoeveel mmol stof A nodig is om 69 mmol (10 g) dilactide volledig om te zetten tot oligome-

ren met een gemiddeld aantal van 10 melkzuureenheden per oligomeermolecuul. Ga ervan uit dat ook 

stof A volledig reageert en dat geen andere reactie optreedt dan reactie 1. 

10 melkzuureenheden per molecuul betekent dat X = 10. Hieruit volgt voor de molverhouding: 

10

2
mmol dilactide ≡ 1 mmol A → 69 mmol dilactide ≡ 

69
14

5
 mmol A 

  Na de synthese van oligomeren van melkzuur uit stof A en het dilactide is het mengsel van de ont-

stane oligomeren onderzocht met behulp van een bepaalde methode van massaspectrometrie. Hierbij 

vallen de moleculen niet uiteen in brokstukken. Ze blijven intact, maar worden voorzien van een posi-

tieve lading door ze te behandelen met een oplossing waarin H+ ionen, NH4
+ ionen en Na+ ionen voor-

komen. Zo'n positief geladen oligomeerion ontstaat doordat een ongeladen oligomeermolecuul een H+ 

ion of een NH4
+ ion of een Na+ ion bindt. 

In het massaspectrum dat zo wordt verkregen, is een regelmatig patroon te zien van steeds groepjes 

van drie pieken. Dit is duidelijk te zien onderstaand figuur waarin een deel is weergegeven van het 

massaspectrum van een mengsel van oligomeren. 

  De eerste piek in elk groepje van drie is toe te kennen aan een oligomeermolecuul dat een H+ ion heeft 

gebonden. De andere twee pieken zijn toe te kennen aan oligomeermoleculen die een NH4
+ ion respec-

tievelijk een Na+ ion hebben gebonden. 

   

  Uit het massaspectrum blijkt dat bij de synthese zowel oligomeren zijn ontstaan met een even als met 

een oneven aantal melkzuureenheden per oligomeermolecuul. 

 4 Bereken de polymerisatiegraad van de oligomeer waaraan de piek bij m/z = 575 moet worden toege-

kend. 

De piek bij m/z = is toe te schrijven aan een molecuul dat een Na+-ion gebonden heeft. 

De massa van het molecuul zonder Na+-ion = 575 – 23 = 552 u. 
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De massa van een molecuul A = 120 u en de massa van een melkzuur fragment = 72 u 

De polymerisatiegraad = 
552 120

72


= 6 

 5 Leg uit dat uit het figuur de conclusie over het even en oneven aantal melkzuureenheden per oligo-

meermolecuul kan worden getrokken. 

Kijken we naar de piek bij m/z = 503, dan volgt voor de polymerisatiegraad: 
503 23 120

72

 
 5 

  De onderzoeker die deze synthese uitvoerde, verbaasde zich over het feit dat ook oligomeren met on-

even aantallen melkzuureenheden waren ontstaan. 

 6 Stel een hypothese op waarmee het ontstaan van oligomeren met oneven aantallen melkzuureenhe-

den kan worden verklaard. 

Bij het aangroeien van een oligomeerketen wordt een melkzuurfragment gekoppeld aan een andere 

keten. 
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Licht gevoelige lak   (1.6 / 5.4 / 9.1 / 12) 

 

  Polyvinylalcohol kan als volgt in een structuurformule worden weergegeven: 

   

  Polyvinylalcohol is op te vatten als het polymeer van vinylalcohol. Polyvinylalcohol kan niet uit vinylal-

cohol worden gemaakt omdat vinylalcohol niet stabiel is. Deze verbinding wordt namelijk omgezet tot 

ethanal volgens de reactievergelijking: 

   

  Voor deze reactie geldt dat de reactiewarmte (bij 298 Ken p = p0) in de gasfase ꟷ1,0∙105 J molꟷ1 be-

draagt. 

 1 Bereken de vormingswarmte in Jmolꟷ1 (bij 298 Ken p = po) van vinylalcohol. Maak hierbij gebruik van 

Binas-tabel 57. 

ontleding: C2H3OH → 2 C + 2 H2 + ½ O2 E = x J/mol 

vorming: 2 C + 2 H2 + ½ O2 → C2H4O E = ꟷ1,92∙105 J/mol 

  reactie C2H3OH → C2H4O  ∆E = x ꟷ (ꟷ1,92∙105) = ꟷ1,0∙105 J/mol  

x = ꟷ1,0∙105  + 1,92∙105 = 0,9∙105 J/mol → Evorming vinylalcohol = ꟷ Eontleding = ꟷ0,9∙105 J/mol 

  of: ∆E = Evorming producten ꟷ Evorming beginstoffen → ꟷ1,0∙105 = ꟷ1,92∙105 ꟷ Evorming vinylalcohol 

Evorming vinylalcohol = ꟷ1,92∙105 + 1,0∙105 = 0,9∙105 J/mol 

 2 Teken een mogelijk energiediagram dat bij deze reactie hoort en vermeld bij de energieniveaus de bij-

behorende stoffen evenals de energieverschillen tussen de niveaus. 

reactiewarmte = - 1,0

- 1,9

e
n
e
rg

ie
 1

0
5
 J

/m
o
l

C
2
H

3
OH 

2 C + 2 H
2
 + 1/2 O

2

C
2
H

4
O

- 0,9

 

  Bij een methode om lichtgevoelige stoffen in een bepaald patroon op een oppervlak aan te brengen 

wordt op dat oppervlak een lak aangebracht waaruit polyvinylalcohol kan ontstaan. Nadat het polyvi-

nylalcohol is gevormd, wordt de laklaag behandeld met een aangezuurde oplossing van kaliumdichro-

maat (K2Cr2O7). 

  Het op te brengen patroon wordt vervolgens met licht van een bepaalde golflengte op het te lakken 

oppervlak geprojecteerd. Op de plaatsen waar de laklaag wordt belicht, wordt polyvinylalcohol omge-

zet tot polyvinylketon. 

De structuurformule van polyvinylketon kan als volgt worden weergegeven: 
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  De vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van een C ꟷ OH groep in polyvinylalcohol tot een 

C = O groep in polyvinylketon is hieronder weergegeven: 

   

  De vergelijking van de halfreactie van Cr2O7
2ꟷ in zuur milieu staat in Binas-tabel 48. 

 3 Bereken hoeveel mL 0,500 M aangezuurde kaliumdichromaatoplossing minstens nodig is om 1,00 

gram polyvinylalcohol volledig om te zetten tot polyvinylketon. 

Cr2O7
2ꟷ +14 H+ +6 eꟷ → 2 Cr3+ + 7 H2O  x n 

(C2H3OH)n + → (C2H2O)n + 2n H+ + 2n eꟷ   x 3 

  n Cr2O7
2ꟷ + 8n H+ + 3 (C2H3OH)n → 2n Cr3+ + 3 (C2H2O)n +7n H2O 

  3 mol (C2H3OH)n ≡ n mol Cr2O7
2ꟷ → 1 mol (C2H3OH)n ≡ n/3 mol Cr2O7

2ꟷ  

2 3 n(C H OH) n 44,05 g/molM   → 1,00 g (C2H3OH)n ≡ 
1,00 g

n 44,05 g/mol
(C2H3OH)n =  

1,00 g

n 44,05 g/mol
(C2H3OH)n ≡

n 1,00 g

3 n 44,05 g/mol



= 7,567∙10ꟷ3 mol Cr2O7

2ꟷ 

Benodigd aantal mL = 
3

3

7,567 10  mol

0,500 mol/10  mL


= 15,1 mL 

  Polyvinylalcohol is veel beter oplosbaar in water dan polyvinylketon. Daarom kan de laklaag op plaat-

sen waar deze niet is belicht op eenvoudige wijze met water worden weggespoeld. De laklaag op de 

belichte plaatsen lost vrijwel niet op in water. 

 4 Geef mede aan de hand van een kenmerkend verschil tussen een molecuul polyvinylalcohol en een 

molecuul polyvinylketon een mogelijke verklaring voor het feit dat polyvinylalcohol beter in water oplost 

dan polyvinylketon 

Polyvinylalcohol bevat OH-groepen en polyvinylketon niet Hierdoor kan Polyvinylalcohol beter water-

stofbruggen vormen met watermoleculen dan polyvinylketon en dus lost het beter op in water.  
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Elektrosynthese   (5.1 / 5.3) 

 

  De bereiding van stoffen door middel van elektrolyse wordt wel elektrosynthese genoemd. Bij de elek-

trosynthese van 4-aminofenol gaat men uit van nitrobenzeen. De elektrolyse vindt plaats met onaan-

tastbare elektroden. De vergelijking van de reactie die hierbij aan de negatieve elektrode optreedt, is: 

   

  De elektrosynthese van 4-aminofenol wordt uitgevoerd in een continu proces dat als volgt schema-

tisch kan worden weergegeven: 

   

  De poreuze wand is doorlaatbaar voor Na+, OHꟷ en H2O, maar niet doorlaatbaar voor de organische 

stoffen. 

Behalve 4-aminofenol ontstaat bij het beschreven proces een stof X. 

 1 Geef de vergelijking van de reactie die optreedt aan de positieve elektrode en geef de formule van 

stof X. 

Bij de plus-pool reageert de sterkste reductor en dat is OHꟷ (Binas-tabel 48) waarbij O2 ontstaat vol-

gens 4 OHꟷ → O2 + 2 H2O + 4 eꟷ. Stof X is zodoende O2. 

 2 Leg uit in welke molverhouding nitrobenzeen en water bij  (zie blokschema) moeten worden in-

geleid om er voor te zorgen dat het hele proces continu verloopt. 

De vergelijking voor de totale reactie krijg je door beide halfreacties op te tellen. Je ziet dat er  

1 mol water nodig is per mol nitrobenzeen, dus de molverhouding waarin nitrobenzeen en water bij 

moet worden ingeleid. 

  Een fabriek streeft ernaar om door middel van het beschreven continu proces per etmaal (24 uur)  

100 kg 4-aminofenol te produceren. Daarvoor is een hoge stroomsterkte nodig. 

 3 Bereken de stroomsterkte in ampère (1 ampère = 1 coulomb per seconde) die nodig is om per etmaal 

100 kg 4-aminofenol te produceren. Maak hierbij onder andere gebruik van het gegeven dat de lading 

van een mol elektronen gelijk is aan 9,65∙104 C. 

Uit de halfreactie volgt dat 1 mol 4-aminobenzeen ≡ 4 mol eꟷ → 
3100 10  g

109,1 g/mol


 0,9166 mol 4-amino-

benzeen. 0,9166 mol 4-aminobenzeen ≡ 3,666 mol eꟷ  

overgedragen lading = I = 3,666 mol eꟷ/24 uur x 9,65∙104 C/mol = 3,538∙105 C/24 uur = 
53,538 10  C

4,09 A
24 h 3600 s/h





 

  

A
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MZA   (1.4 / 6 / 7 / 11 / 12 / 13.2 ) 

 

  MZA maleïnezuuranhydride, is een grondstof voor veel soorten polymeren, onder andere polyesters. De 

molecuulformule van MZA is C4H2O3; de structuurformule is als volgt: 

MZA

C

CC

C
O

OO

H H  

  MZA kan worden verkregen uit een stof 1 met onderstaande structuurformule. 

 

 

 

 

 

  stof 1   stereo-isomeer van stof 1 

  Bij deze bereiding van MZA reageren van een molecuul van stof 1 beide OH groepen met elkaar onder 

vorming van een molecuul MZA. Tevens wordt daarbij een molecuul water gevormd. Een dergelijke reac-

tie kan niet optreden met de stereo-isomeer van stof 1. 

 1 Geef de systematische naam van stof 1 en de systematische naam van de stereo-isomeer van stof 1.  

cis-buteendizuur en trans-buteendizuur 

 2 Leg aan de hand van de structuurformule van de stereo-isomeer van stof I uit waarom de beide OH groe-

pen uit een molecuul van die stereo-isomeer niet met elkaar kunnen reageren. 

De C = C binding in trans-buteendizuur is star en daardoor niet draaibaar. Daardoor kunnen de aan 

weerszijden van het molecuul gelegen OH groepen niet bij elkaar komen om te reageren. 

  Een tweede bereidingswijze van MZA is gebaseerd op de reactie van benzeen met zuurstof: 

  2 C6H6(l) + 9 O2(g) → 2 C4H2O3(s) + 4 CO2(g) + 4 H2O(l) 

  De reactiewarmte van deze reactie bedraagt ꟷ18,4∙105 J per mol C6H6(l) (298 K en p = p0). 

 3 Bereken, mede met behulp van gegevens uit Binas-tabel 57, de vormingswarmte van MZA in J molꟷ1 

(298 K en p = p0). 

ꟷ 18,4∙105 J = {(x ꟷ 2 x 3,935 ꟷ 2 x 2,86) ꟷ (+ 0,49)}∙105 J → xMZA = ꟷ 4,3∙105 J 

 4 Teken een mogelijk energiediagram dat bij deze reactie hoort en vermeld bij de energieniveaus de bijbe-

horende stoffen evenals de energieverschillen tussen de niveaus. 

1 C
6
H

6
(l) + 4 1/2 O

2
(g)

reactiewarmte = - 18,4 

2 CO
2
(g) + 2 H

2
O(l) + 1 MZA(s)

- 0,49

e
n
e
rg

ie
 1

0
5
 J

/m
o
l

elementen

- 17,9

 
Toelichting: 

ontleding: C6H6 → 6 C + 3 H2     E = ꟷ 0,49∙105 J/mol 

vorming : 6 C + 3 ½ O2 + 3 H2 → C4H2O3 + 2 CO2 + 2 H2O E = ꟷ 17,9∙105 J/mol 

  reactie: C6H6 + 3 ½ O2 → C4H2O3 + 2 CO2 + 2 H2O  E = ꟷ 18,4∙105 J/mol 

 

  Bij de bereiding van MZA uit benzeen wordt uit 1,0 kg benzeen 1,0 kg MZA verkregen. 

C

CC

C OHOH

H H

O O

C

CC

C

OH

OH

H

H

O

O



Combinatievraagstukken VWO antwoorden  29 

 5 Bereken het rendement van deze bereiding van MZA uit benzeen. 

Molaire massa van C6H6 is 78,114 g mol1, molaire massa van MZA is 98,06 g mol1, molverhouding 
benzeen : MZA = 1 : 1.  
er ontstaat 1,0 kg MZA, dat is 1,0 x 103 g : 98,06 g/mol = 10,2 mol MZA 

1,0 kg C6H6 ≙ 
3

1

1,0 10  g

78,114 g mol






= 12,8 mol C6H6.  

Het rendement van het proces is (10,2 mol : 12,8 mol)  100% = 80% 

  Een derde bereidingsproces van MZA is gebaseerd op de reactie van butaan en zuurstof uit de lucht. Bij 

deze reactie ontstaat behalve MZA uitsluitend water. 

 6 Geef de reactievergelijking in molecuulformules van de vorming van MZA uit butaan en zuurstof. 

2 C4H10 + 7 O2  2 C4H2O3 + 8 H2O 

  Voor het proces waarbij MZA uit butaan en zuurstof uit de lucht wordt bereid, wordt een mengsel van bu-

taan en lucht in een reactor geleid. Dit mengsel bestaat voor 98% uit lucht. 

De samenstelling van het mengsel van butaan en lucht dat in de reactor wordt geleid, is van groot belang. 

Deze samenstelling wordt voortdurend met behulp van gaschromatografie gecontroleerd. Hierbij zijn de 

aard van de chromatografiekolom en de detectiemethode zodanig gekozen dat in het chromatogram twee 

pieken te zien zijn: één van butaan en één van lucht. 

 7 Leg uit hoe je met behulp van het chromatogram kunt nagaan dat de verhouding tussen butaan en lucht 

in het mengsel van butaan en lucht voldoet aan de eisen. 

Het oppervlak van een piek komt overeen met de hoeveelheid van de bijbehorende stof. De verhouding 

tussen de oppervlakken in het chromatogram zegt dus iets over de verhouding van de stoffen. 

  De productie van MZA uit butaan en zuurstof uit de lucht komt vereenvoudigd neer op het volgende conti-

nue proces. Het mengsel van butaan en lucht wordt in een reactor geleid. Bij 350 °C en onder invloed van 

een katalysator vindt daar een snelle en volledige omzetting tot MZA plaats. Het gasmengsel dat de reac-

tor verlaat, bestaat uit MZA, waterdamp en lucht. Uit dit gasmengsel wordt na twee opeenvolgende schei-

dingen MZA verkregen. Deze twee scheidingen vinden achtereenvolgens plaats in twee scheidingsruim-

tes. 

In de eerste scheidingsruimte wordt het gasmengsel dat uit de reactor komt, gemengd met een oplosmid-

del. MZA lost hierin op, de overige stoffen niet. Deze verlaten de scheidingsruimte als gasmengsel.  

In de tweede scheidingsruimte wordt MZA van het oplosmiddel gescheiden. Deze scheiding is mogelijk 

doordat MZA een veel lager kookpunt bezit dan het oplosmiddel. Het totale proces wordt zo uitgevoerd 

dat geen oplosmiddel van buitenaf dient te worden toegevoerd. 

 8 Geef het hierboven beschreven industriële proces voor de bereiding van MZA weer in een blokschema. 

Dit blokschema moet drie blokken bevatten. Geef het blok van de reactor aan met “reactor” en zet in de 

blokken van de scheidingsruimtes de naam van de gebruikte scheidingsmethode.  

Maak het blokschema compleet met lijnen en pijlen. Zet bij de lijnen met pijlen aanduidingen uit de vol-

gende lijst: 

 butaan; 

 lucht; 

 MZA 

 oplosmiddel; 

 waterdamp. 

  Het is mogelijk dat een aanduiding meer dan één keer moet worden gebruikt. 
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  Een onderneming die een fabriek voor de bereiding van MZA wil opzetten, heeft dus de keuze uit een 

aantal verschillende processen. De onderneming zal daarbij kiezen voor het proces dat het beste eco-

nomische bedrijfsresultaat oplevert. Bij het maken van zo’n keuze spelen tal van factoren een rol, bij-

voorbeeld: de prijs en de beschikbaarheid van grondstoffen, de energie die moet worden ingekocht, de 

benodigde technische voorzieningen en het rendement van het proces. Behalve deze factoren zullen 

ook factoren moeten worden onderzocht die meer met de chemie te maken hebben. Stel jij werkt bij 

een bedrijf dat aan deze onderneming advies moet uitbrengen over de keuze. 

 9 Noem twee factoren die met chemie te maken hebben, die jij zou (laten) onderzoeken om 

tot een juiste keuze te komen. 

 

 10 Geef bij elke door jou genoemde factor een argument waarom deze factor belangrijk is voor 

het keuzeproces. 

Zie antwoord vraag 8. 

 11 Bereken de atoomefficiëntie (atoomeconomie) en de E-factor van proces 2 en 3 ervan uitgaande dat het 

rendement voor proces 2 en 3 respectievelijk 77% en 59% bedraagt. 

2 x 98,06 u
atoomeconomie proces 2  x 100% = 44,15%

2 x 78,11 u + 9 x 32,00
  

2 x 98,06 u
atoomeconomie proces 3  x 100% = 57,60%

2 x 58,24 u + 7 x 32,00
  

(2 x 78,11 g + 9 x 32,00 g) - 2 x 98,06 g x 0,77
E-factor proces 2  = 1,942

2 x 98,06 g x 0,77
  

(2 x 58,12 g + 7 x 32,00 g) - 2 x 98,06 g x 0,59
E-factor proces 3  = 1,940

2 x 98,06 g x 0,59
  

Chemische factor (vraag 8) Argument (vraag 9) 

Scheidingsmethoden nodig? Geen scheidingsmethodenodig → minder kosten. 

Optreden van nevenreacties Nevenreacties → lager rendement en scheidings-

methoden nodig. 

Reactiesnelheid/katalysator Hogere reactiesnelheid → hogere opbrengst/tijd 

Evenwichtsligging Als het evenwicht niet gunstig ligt, moeten er veel 

uitgangsstoffen worden gerecycled en mengsel 

worden gescheiden.  

Energie-effect van de reactie Een exotherme reactie moet gekoeld worden; 

een endotherme reactie kost energie. 

Veiligheid/explosiegevaar Hoe veilig kan er met de verschillende stoffen  

worden gewerkt? 

Effect op het milieu Milieuschadelijke stoffen eisen extra  

voorzieningen. 
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 12 Geef drie argumenten die aantonen dat proces 3 de voorkeur heeft boven proces 2. Geef argumenten 

gebaseerd op informatie uit deze opgave en/of Binas-tabel 97A. 

De E-factoren ontlopen elkaar weinig en kunnen buiten beschouwing worden gelaten. 

  − De atoomefficiëntie (atoomeconomie) van proces 3 is hoger (dus proces 3 verdient de voorkeur). 

  − In proces 2 wordt benzeen gebruikt. Dit is een brandbare en een kankerverwekkende stof, dus proces 

3 verdient de voorkeur. 

  − In proces 2 ontstaat naast water ook CO2, dat is een broeikasgas; in proces 3 ontstaat alleen water als 

afval, dus proces 3 verdient de voorkeur. 

 13 Laat door een berekening zien dat het energie-effect van de reactie die hoort bij proces 2 groter is dan 

die van proces 3. 

Stel de vormingswarmte van C4H2O3 op x·105 J/mol. Dan volgt er voor proces 2 

ΔE2 = {(ꟷ 4,3 +2 x -2,86 + 2 x ꟷ 3,935) – 0,49}·105 J/mol = ꟷ 18,4·105 J/mol en voor proces 3 

ΔE3 = {(ꟷ 4,3 + 4 x -2,86) – ꟷ 1,26}·105 J/mol = ꟷ 14,5·105 J/mol 

Bij de reactie van proces 2 komt 3,9·105 J/mol meer aan warmte vrij dan bij de reactie van proces 3. 
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PKU   (1.7 / 8.4 / 10.3 / 11 / 13/1) 

 

  Het aminozuur fenylalanine wordt in het lichaam onder invloed van het enzym PAH (phenylalaninehy-

droxylase) omgezet tot het aminozuur tyrosine. Het begin van een molecuul PAH kan als volgt worden 

weergegeven:  

  Met - Ser – Thr ~. 

  De aminozuureenheid met nummer 1 heeft het NH2 uiteinde van het molecuul. 

 1 Geef het bovenbedoelde fragment van PAH in structuurformule weer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eén van de afwijkingen waarop pasgeboren baby's worden onderzocht, is PKU (PhenylKetonUrie). Bij 

mensen met PKU vindt de omzetting van fenylalanine tot tyrosine niet plaats. Fenylalanine hoopt zich 

dan op in het bloed, waardoor hersenbeschadigingen kunnen ontstaan. 

Een van de genetische oorzaken van PKU is een zogenoemde puntmutatie: bij mensen met PKU is in 

het gen dat codeert voor het enzym PAH op plaats 1222 één basenpaar anders dan bij mensen die 

geen PKU hebben. Daardoor wordt een eiwit gevormd waarin op één plaats in het molecuul een ami-

nozuureenheid anders is dan in een PAH molecuul. Dit eiwit, dat hierna 'verkeerd-PAH' wordt ge-

noemd, is niet in staat om fenylalanine om te zetten tot tyrosine. DNA is opgebouwd uit twee ketens 

(strengen): de matrijsstreng en de coderende streng. De matrijsstreng wordt bij de eiwitsynthese afge-

lezen, waarbij het messenger-RNA (mRNA) wordt gevormd. Hieronder is een gedeelte weergegeven 

van de coderende streng van het gen dat op het DNA de informatie voor PAH bevat, en van de code-

rende streng van het gen dat op het DNA de informatie voor 'verkeerd-PAH' bevat. 

     1215   1222  

 

    PAH: · · · A A T A C C T C G G C C C T T · · · 

    verkeerd-PAH”: ·   · A A T A C C T T G G C C C T T · · · 

  De code voor het aminozuur met nummer 1 begint bij het basenpaar met nummer 1. 

 2 Leg uit wat het nummer is van de aminozuureenheid die in “verkeerd-PAH” anders is dan in PAH. 

Het aminozuur na 1221 : 3 = 407 is de aminozuureenheid die in “verkeerd” PAH anders is. Dit heeft 

dus nummer 408. 

 3 Geef het 3-lettersymbool van de aminozuureenheid in PAH en geef het 3-lettersymbool van 

de aminozuureenheid die op dezelfde plaats in “verkeerd-PAH” anders is. Geef een verkla-

ring voor je antwoord. 

PAH: coderend: CGG " matrijs: GCC " RNA: CGG codeert voor Arg 

“PAH”: coderend: TGG " matrijs: ACC " RNA: UGG codeert voor Trp. 

  Als PKU is vastgesteld, wordt een eiwitarm dieet voorgeschreven. Door het dieet wordt precies de hoe-

veelheid fenylalanine ingenomen die nodig is voor het functioneren van het lichaam, maar beslist niet 

meer. Bovendien moet dagelijks een fenylalanine-vrij voedingssupplement worden ingenomen. Dit voe-

dingssupplement bevat, behalve een kleine hoeveelheid tyrosine, nog enkele andere aminozuren zoals 

leucine. 
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 4 Geef aan waarom leucine in het supplement aanwezig moet zijn. 

Leucine is een essentieel aminozuur en kan niet in het lichaam aangemaakt worden. 

  Op de verpakking van veel voedingsmiddelen staat de tekst 'bevat een bron van fenylalanine'. Dit is om 

te voorkomen dat mensen met PKU via de voeding ongemerkt fenylalanine binnen krijgen. Aspartaam, 

een kunstmatige zoetstof, is zo'n stof die bij inname een ongewenste verhoging van het fenylalanine-

gehalte in het bloed kan bewerkstelligen. Bij de omzetting van aspartaam in het lichaam wordt namelijk 

fenylalanine gevormd. Hierbij ontstaat uit één mol aspartaam één mol fenylalanine. 

Voor gezonde mensen is de ADI waarde van aspartaam tamelijk hoog. Maar wanneer mensen met PKU 

deze stof gebruiken, kan dat leiden tot een onaanvaardbare stijging van de concentratie fenylalanine in 

het bloed. 

 5 Ga door berekening na wat de toename van de hoeveelheid fenylalanine in het bloed is van iemand 

van 65 kg met 5,0 L bloed, die gedurende één dag de ADI aan aspartaam inneemt. 

‒ Geef je antwoord in mg fenylalanine per dL bloed. 

‒ Neem aan dat alle fenylalanine zich tijdens die dag in het bloed ophoopt.  

‒ De molecuulmassa van aspartaam is 294,3 u. 

De ADI van aspartaam = 40 mg per kg lichaamsgewicht. 

40 mg aspartaam ≡ 40 mg : 294,3 mg/mmol = 0,136 mmol aspartaam. Dat levert 0,136 mmol Phe en 

dat is 0,136 mmol x 165,2 mg/mmol = 22,5 mg Phe per kg. Voor 65 kg is dat  

65 kg x 22,5 mg = 1,46·103 mg Phe. Dat is in 5,0 L (= 50 dL) bloed (1,46·103 mg / 50 dL) = 

= 29 mg Phe/dL. 

  Om vast te stellen of er sprake is van PKU worden de concentraties van fenylalanine en tyrosine in het 

bloed van pasgeboren baby's bepaald. Een moderne methode om die concentraties te bepalen, maakt 

gebruik van de referentiestoffen fenylalanine-d5 (Phe-d5) en tyrosine-d4 (Tyr-d4); zie onderstaande struc-

tuurformules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    fenylalanine-d5   tyrosine-d4 

 

  Het symbool D in deze formules staat voor deuterium, de isotoop H‒2. De aminozuren worden met 

methanol geëxtraheerd uit het bloed. In de methanol zijn de referentiestoffen opgelost. De oplossing 

van aminozuren in methanol wordt ingedampt. Aan het mengsel van aminozuren dat aldus wordt ver-

kregen, wordt aangezuurd butaan-1-ol toegevoegd. Daarbij reageren alle aminozuren, ook de aminozu-

ren die als referentiestoffen zijn toegevoegd, met butaan-1-ol onder vorming van de butylesters van de 

aminozuren. 

 6 Geef de structuurformule van de ester van fenylalanine-d5 en butaan-1-ol. 
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  Doordat het toegevoegde butaan-1-ol een ruime overmaat zuur bevat, worden de aminogroepen in 

alle esters omgezet tot - NH3
+ groepen. Voor de verdere bepaling wordt een speciale vorm van massa-

spectrometrie toegepast. Bij deze methode vallen de positief geladen ('geprotoneerde') butylesters van 

de aminozuren niet uiteen in brokstukken; ze blijven intact. Bij massaspectrometrie is de hoogte van 

de piek (de relatieve intensiteit) recht evenredig met het aantal mol van de stof die wordt gedetecteerd. 

Gelijke hoeveelheden van verschillende stoffen geven bij deze vorm van massaspectrometrie niet een 

even hoge piek. Gelijke hoeveelheden fenylalanine en fenylalanine-d5 geven echter wel een even 

hoge piek en dat geldt ook voor tyrosine en tyrosine-d4. 

Een kleine hoeveelheid oplossing met de geprotoneerde butylesters wordt in de massaspectrometer 

gebracht. 

Het deel van het massaspectrum dat bij het onderzoek van het bloed van een baby is verkregen en 

dat voor de bepaling van belang is, staat hieronder afgebeeld. De getallen bij de signalen zijn de rela-

tieve intensiteiten. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  De bepaling is zodanig uitgevoerd dat de pieken in het massaspectrum die betrekking hebben op de 

geprotoneerde butylesters van fenylalanine-d5 en tyrosine-d4 (de referentiestoffen), overeenkomen 

met 200 μmol fenylalanine-d5 en 200 μmol tyrosine-d4 per liter bloed. 

In Nederland gaat men ervan uit dat er sprake is van PKU wanneer in het bloed de verhouding 

[Phe]

[Tyr]

groter is dan 1,7 en bovendien [Phe] groter is dan 150 μmol per liter bloed. 

 7 Ga door berekening na of de onderzochte baby aan PKU lijdt. Gebruik onder andere de relatieve in-

tensiteiten die bij de pieken in het massaspectrum zijn vermeld. 

[Phe] = (75280/69712) x 200 = 216 μmol/L 

  [Tyr] = (7946/28380) x 200 = 56,0 μmol/L →           = 216/56,0 = 3,86 

 

De baby lijdt aan PKU want            > 1,7 en de [Phe] > 150 μmol/L . 

  

[Phe]

[Tyr]

[Phe]

[Tyr]
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Stikstofmono-oxide en stikstofdioxide   (1.1 / 2 / 3 / 13.1) 

 

  Stikstofmono-oxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) zijn schadelijke gassen die ontstaan in het verkeer 

en bij grootschalige verbrandingsprocessen zoals bij de productie van elektriciteit. 

In de afvalgassen van de gasturbine van een energiecentrale is gemeten hoe de uitstoot van onder 

andere CO en NO afhangt van de temperatuur in de turbine. In figuur 1 zijn de resultaten van deze 

metingen weergegeven. 

  figuur 1 

   

 1 Geef een verklaring voor de stijging van de lijn van NO in figuur 1. 

Gebruik (een) gegeven(s) uit Binas of ScienceData. 

N2 + O2  2 NO 

NO ontstaat door reactie van N2 uit de lucht met zuurstof. Het is een endotherme evenwichtsreactie 

(BINAS 51), dus bij hogere temperatuur verschuift het evenwicht naar rechts. 

  In een molecuul NO komen zeven niet-bindende elektronen voor. 

 2  Geef twee grensstructuren van stikstofmono-oxide. Geef formele ladingen aan als deze voorkomen. 

N O
  

N O
+

 

  Stikstofdioxide wordt in de turbine gevormd door de reactie van stikstofmono-oxide met zuurstof. Een 

molecuul stikstofdioxide heeft een niet-cyclische structuur. Voor de volgorde van de atomen in het mo-

lecuul zijn twee mogelijkheden: NOO en ONO. Met behulp van massaspectrometrie kan worden be-

paald welke van de twee mogelijkheden de juiste is. 

Het massaspectrum van NO2 is in figuur 2 weergegeven. 
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  figuur 2 

   

  In dit massaspectrum zijn pieken waarin de isotopen N-15, O-17 en O-18 voorkomen niet weergegeven. 

Uit de vier pieken in het massaspectrum kan geen conclusie worden getrokken over de volgorde van de 

atomen in NO2. 

 3 Leg uit waarom de piek in het massaspectrum van NO2 met m/z = 30, geen uitsluitsel geeft over de 

volgorde van de atomen in het molecuul NO2. 

De piek met m/z = 30 wordt veroorzaakt door het fragment NO+. Dit fragment kan zowel uit NOO als 

uit ONO zijn ontstaan 

  Doordat bij een bepaalde m/z-waarde in het massaspectrum een piek ontbreekt, kan toch worden be-

paald of de volgorde NOO of ONO is. 

 4 Voer de volgende opdrachten uit: 

 ‒ Geef deze m/z-waarde van die piek. 

 ‒ Leg uit waarom op grond van die piek wél een uitspraak kan worden gedaan of de volgorde NOO 

of ONO is. 

  Het fragment O2
+ kan wel uit NOO worden gevormd, maar niet uit ONO. Dit fragment heeft massa 32 

u. Dus uit het ontbreken van een piek bij m/z = 32 kan worden afgeleid dat (de volgorde NOO niet 

voorkomt en dus dat) de volgorde ONO juist is. 

  De vorming van stikstofdioxide uit stikstofmono-oxide en zuurstof is hieronder weergegeven. 

  2 NO + O2 → 2 NO2    (reactie 1) 

  De snelheid s1 van reactie 1 is gedefinieerd als het aantal mol NO2 dat per seconde per liter reactie-

mengsel ontstaat. 

Bij het onderzoek naar de snelheid van reactie 1 werd in twee experimenten een aantal metingen uit-

gevoerd met verschillende beginconcentraties van NO en O2. 

De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in de tabel. 

  tabel 
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  Op basis van de vergelijking van reactie 1 verwachtte men dat voor de snelheid van reactie 1 de vol-

gende reactiesnelheidsvergelijking geldt: 

  s1 = k1 [NO]2 [O2]     (snelheidsvergelijking 1) 

  De constante k1 wordt de reactieconstante genoemd. 

 5 Leg uit dat snelheidsvergelijking 1 in overeenstemming is met de gegevens in de tabel. 

Uit (bijvoorbeeld) de metingen 2.1 en 2.3 volgt dat de reactiesnelheid recht evenredig is met [O2]. (Dus 

is de reactiesnelheid evenredig met [NO]2 [O2].) 

  Lange tijd heeft men gedacht dat de reactie tussen NO en O2 verloopt doordat twee moleculen NO en 

één molecuul O2 op hetzelfde moment tegen elkaar botsen. De kans op zo’n botsing tussen drie mole-

culen is echter uiterst klein. Nader onderzoek leverde op dat tijdens de reactie deeltjes met de formule 

N2O2 worden gevormd. Op grond van dit gegeven werd voor de reactie een mechanisme voorgesteld 

dat uit twee stappen bestaat. 

In de eerste stap stelt zich evenwicht 1 in. 

  2 NO → N2O2      (evenwicht 1) 

  De evenwichtsvoorwaarde voor evenwicht 1 is 2 2

2

[N O ]

[NO]
K . 

  In de tweede stap verloopt reactie 2. 

  N2O2 + O2 2 NO2     (reactie 2) 

  De snelheid van reactie 2 kan worden weergegeven door: 

  s2 = k2[N2O2] [O2]      (snelheidsvergelijking 2) 

  Mede met behulp van de evenwichtsvoorwaarde van evenwicht 1 en snelheidsvergelijking 2 kan de 

experimenteel gevonden snelheidsvergelijking 1 worden afgeleid. 

Hierbij moet worden aangenomen dat de snelheid van reactie 2 sterk verschilt van de snelheid waar-

mee evenwicht 1 zich instelt. 

Op deze manier heeft men aangetoond dat het bovenbeschreven mechanisme voor reactie 1 juist kan 

zijn. 

 6 Leg uit dat het reactiemechanisme via het gevormde deeltje N2O2 in overeenstemming is met de expe-

rimenteel gevonden snelheidsvergelijking 1. 

Gebruik in je uitleg de evenwichtsvoorwaarde van evenwicht 1 en snelheidsvergelijking 2. 

Als wordt aangenomen dat reactie 2 de snelheidsbepalende stap is, dan wordt de snelheid van de ge-

hele reactie weergegeven door s2 = k2 [N2O2] [O2]. 

Uit de evenwichtsvoorwaarde van evenwicht 1 volgt [N2O2] = K [NO]2. Dus s2 = k2 K[ NO]2 [O2]. Deze 

vergelijking is in overeenstemming met snelheidsvergelijking 1 (en dus is het reactiemechanisme ook 

in overeenstemming met snelheidsvergelijking 1). 

Lithium-ion batterij   (5.1 / 5.2) 

 

  Batterijen met lithiumelektroden worden tegenwoordig veel gebruikt en er wordt veel onderzoek naar ver-

richt. Het gebruik van hei metaal lithium is echter een probleem omdat het bij oxidatie wordt omgezet in 

lithiumoxide. waardoor de batterij na gebruik niet meer zonder schade kan worden opgeladen. Een ma-

nier om aan dit bezwaar tegemoet te komen is de lithiumbatterij. In figuur 1 is een schematische voorstel-

ling van deze batterij te zien. Eén elektrode is gemaakt van koolstof, de andere van lithium. Tussen de 

elektroden bevindt zich papier dat doordrenkt is met een geleidende vloeistof. 
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  Aan elektrode A vindt de volgende halfreactie plaats: Li Li+ + e‒. 

 1 Is elektrode A de positieve of de negatieve elektrode? Licht je antwoord toe aan de hand van boven-

staande halfreactie. 

Lithium staat elektronen af, dus i A de negatieve elektrode. 

  In het organische oplosmiddel, waarmee het papier doordrenkt is, is de stof LiPF6 opgelost. 

LiPF6 kan op microniveau worden voorgesteld als een rooster dat bestaat uit twee soorten deeltjes: Li+ 

ionen en één soort negatieve ionen. 

 2 Geef de formule van deze negatieve ionen. 

PF6
‒ 

 3 Leg aan de hand van figuur 1 uit dat water in dit geval niet bruikbaar is als oplosmiddel? 

Dan reageert Li (red: E0 = ‒3,04 V) met H2O (ox: E0 = ‒0,83 V). 

  Met de koolstofelektrode in de papieren batterij is iets bijzonders aan de hand. Deze elektrode bestaat uit 

zogenoemde koolstof-nanobuisjes. Deze nanobuisjes bestaan uitsluitend uit C atomen. In figuur 2A is 

een model van zo’n koolstof-nanobuisje weergegeven. In figuur 2B is weergegeven hoe de koolstofato-

men in een nanobuisje aan elkaar zijn gebonden: ieder C atoom (behalve de C atomen aan de uiteinden 

van de nanobuisjes) is aan drie andere C atomen gebonden. 

 

  Koolstof-nanobuisjes geleiden de elektrische stroom doordat ze zogenoemde vrije (beweeglijke) elektro-

nen bevatten. Elektronen die zijn betrokken bij de in figuur 2B getekende atoombindingen, kunnen zich 

niet als vrije elektronen gedragen. Ook de elektronen die voorkomen in de K-schil van een C atoom kun-

nen zich niet als vrije elektronen gedragen. 

 4 Leg uit, aan de hand van figuur 2B, hoeveel vrije elektronen elk C atoom (behalve de C atomen aan de 

uiteinden van de nanobuisjes) heeft. 

Een C atoom kan vier (atoom)bindingen vormen. Daarvoor zijn vier elektronen beschikbaar. Elk C atoom 

vormt drie atoombindingen. Dus elk C atoom heeft één vrij elektron. 

  De belangrijkste oorzaak waardoor deze papieren lithiumbatterij elektrische stroom levert, berust op een 

eigenschap van de koolstof-nanobuisjes. Deze kunnen namelijk Li atomen binden. De binding van de Li 

atomen aan de nanobuisjes is zelfs sterker dan de binding tussen de Li atomen onderling in de lithiume-

lektrode. 

Bij stroomlevering komen de Li+ ionen los uit de lithiumelektrode, bewegen naar de koolstofelektrode en 

worden uiteindelijk als Li atomen aan de koolstof-nanobuisjes gebonden. 

In de koolstof-nanobuisjes worden twee Li atomen per zes koolstofatomen gebonden  

  De stroomlevering stopt als voor de koolstofelektrode geldt dat per zes koolstofatomen twee Li atomen 
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zijn gebonden. Aan de zo ontstane verbinding wordt de formule C6Li2 toegekend. Aan de andere elek-

trode is dan nog steeds lithium aanwezig. 

 5 Geef de reactievergelijking van de halfreactie van de beschreven vorming van C6Li2 uit koolstof en liti-

umionen. 

2 Li+ + 6 C + 2 e– 
 C6Li2 

  De capaciteit van een batterij kan worden gedefinieerd als de hoeveelheid elektronen die deze batterij 

kan leveren. Voor de papieren lithiumbatterij wordt de capaciteit bepaald door het aantal koolstofatomen 

in de koolstofelektrode. 

 6 Bereken hoeveel mol elektronen een papieren lithiumbatterij met een koolstofelektrode van 210 mg maxi-

maal kan leveren. 

1 mol C6Li2 ≡ 6 mol C ≡ 2 mol Li ≡ 2 ml e‒  1 mol C ≡ 2/6 mol Li ≡ 2/3 mol e‒  
3210 10  g

12,01 g/mol


mol = 1,75·10‒2 mol C ≡ 

32 210 10  g

6 12,01 g/mol


 mol e‒ = 5,83·10‒3 mol e‒  

  De in deze opgave beschreven batterij is oplaadbaar. 

 7 Geef van het opladen van de batterij de vergelijkingen van de beide halfreacties en leid daaruit de verge-

lijking van de totale reactie af. 

Li+ + e‒  Li    (2×) 

C6Li2  2 Li+ + 6 C + 2 e–   (1×) 

  C6Li2  2 Li + 6 C 

  Een nieuwere ontwikkeling is de zogenoemde lithium-ionpolymeerbatterij, kortweg Lipobatterij genoemd. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van intercalatie. Dat is het vermogen van sommige deeltjes (in dit geval 

lithiumionen) om zich tussen lagen van “gaststoffen” door te bewegen, zich te hechten aan de gaststof en 

deze weer los te laten. Gaststoffen  zijn b.v. koolstof nanoplaatjes en de stof CoO2. 

 8 Geef de naam voor CoO2. 

Cobaltoxide. 

  Bij een Lipobatterij bestaat de negatieve elektrode uit nanoplaatjes met koolstofatomen, waaraan lithium-

atomen zijn vastgehecht. Aan dit materiaal kan de formule LixC6 worden toegekend.  

  De positieve elektrode bestaat uit lagen CoO2 waartussen lithium deeltjes kunnen bewegen. Aan dit ma-

teriaal wordt de formule Li(1-x)CoO2  toegekend.  

Bij stroomlevering van de batterij reageren lithiumatomen als reductor en laten los van de nanoplaatjes. 

De ontstane deeltjes bewegen naar de CoO2 elektrode en reageren daar als oxidator. 

In onderstaand schema is het hierboven beschreven proces schematisch weergegeven. 

 

 9 Beredeneer of de waarde van x groter of kleiner wordt tijdens de stroomlevering van de hier beschreven 

batterij. 

Tijdens de stroomlevering reageert Li uit LixC6 als red en laat los, x wordt kleiner. Of: tijdens de stroomle-

vering zullen Lithiumionen tussen de CoO2-lagen terecht komen en daar als ox reageren, zodat 1-x groter 

wordt en x dus kleiner. 

 10 Geef de vergelijkingen van de halfreacties aan de negatieve elektrode en de positieve elektrode. Neem 

daarbij aan dat per mol LixC6 x mol elektronen door de stroomdraad wordt getransporteerd. 
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  Negatieve elektrode: LixC6 → x Li+ + x e‒ + 6 C 

Positieve elektrode: x Li+ + x e‒ + Li1‒xCoO2  → LiCoO2 

  Een recente aanpassing aan dit type batterij is dat men de nanoplaatjes niet meer van koolstof maakt, 

maar van silicium of germanium. Ook arseen en antimoon zijn denkbaar. 

 11 Bedenk een chemische reden waarom onderzoek naar batterijen met silicium- of germaniumnanoplaatjes 

kansrijker is dan plaatjes van arseen of antimoon? 

Si en Ge staan in dezelfde groep als C. Sb en As staan in groep 15. Si en Ge lijken chemisch gezien het 

meeste op C. 

  Zweedse onderzoekers hebben een lichtgewicht oplaadbare batterij van papier ontwik-

keld. Deze batterij is gebaseerd op een polymeer van pyrrol. De structuurformule van 

pyrrol is hiernaast weergegeven. Dit polymeer is gehecht aan cellulosevezels. De ge-

vormde vezels kunnen worden gebruikt om een materiaal te bereiden dat lijkt op papier. 

De bereiding van het polymeer verloopt in twee stappen, die in één proces  achter el-

kaar verlopen. Stap 1: pyrrol wordt opgelost in ethanol en in contact gebracht met een  

overmaat ijzer(III)chloride-oplossing, waarmee het reageert. Er treedt een zogenoemde 

elektrochemische polymerisatiereactie op, waarbij onder andere polypyrrol (PPy) en ijzer(II)-ionen ont-

staan. 

 

 12 Geef de vergelijking van de halfreactie voor de vorming van PPy uit pyrrol. Gebruik voor PPy de notatie 

H–(C4H3N)n–H. In de vergelijking van deze halfreactie komt ook H+ voor. 

n C4H5N → H–(C4H3N)n–H)  + (2n ‒ 2) H+  + (2n ‒ 2) e‒ (‒2 zijn de eindstandige H atomen!) 

 13 Geef de vergelijking van de halfreactie voor de omzetting van ijzer(III)-ionen in ijzer(II)-ionen en geef de 

vergelijking van de totaalreactie. 

Fe3+ + e → Fe2+ 

Totaalreactie:   n C4H5N + (2n-2)Fe3+ → H-(C4H3N)n –H + (2n-2) H+ +(2n-2)Fe2+   

  In het reactievat zijn ook de cellulosevezels aanwezig, waaraan het slecht oplosbare PPy goed hecht. 

 14 Leg met behulp van begrippen op microniveau uit dat PPy goed hecht aan cellulose. Maak gebruik van 

Binas-tabel 67A3. 

Tussen de NH-groepen van PPy-moleculen en de OH-groepen van cellulosemoleculen kunnen waterstof-

bruggen gevormd worden. Hierdoor hecht PPy goed aan de cellulosevezels. 

  Stap 2: het ontstane PPy reageert verder met de ijzer(III)chloride-oplossing. Hierbij staan PPy-moleculen 

elektronen af aan ijzer(III)-ionen. De PPymoleculen worden hierdoor positief geladen, zoals hieronder is 

weergegeven. De aanwezige chloride-ionen compenseren de positieve lading van de PPymoleculen. 

 

  De cellulose-PPy vezels worden samengeperst tot platen. Het zo gevormde materiaal wordt in de rest 

van deze opgave aangeduid als composiet. Zoals hieronder is weergegeven, wordt de papieren batterij 

samengesteld uit twee gelijke platen composiet, twee platina elektroden en filtreerpapier gedrenkt in een 

natriumchloride-oplossing. De batterij moet vóór gebruik opgeladen worden. Bij het opladen ontstaat een 

ladingsverschil tussen beide composietplaten doordat het aanvankelijk positief geladen PPy in één van 
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de platen minder positief geladen wordt, terwijl het PPy in de andere plaat sterker positief geladen wordt. 

Tijdens stroomlevering vinden de omgekeerde processenplaats. 

   

 15 Leg uit of tijdens stroomlevering de Cl– ionen in het filtreerpapier tussen de composietplaten in de richting 

van de positieve elektrode of in de richting van de negatieve elektrode zullen bewegen. 

De elektronen zullen van de negatieve naar de positieve elektrode bewegen. Om het ladingsverschil dat 

zo ontstaat te compenseren, zullen de chloride-ionen van de positieve naar de negatieve elektrode bewe-

gen. 

  De papieren batterij is zeer snel oplaadbaar. De batterij heeft echter in vergelijking met de veelgebruikte 

lithiumbatterij maar een lage maximale spanning. De maximaal haalbare spanning van de papieren batte-

rij is afhankelijk van de tijd dat het PPy reageert met de ijzer(III)chloride-oplossing.  

Als de reactietijd kort is, is de hoeveelheid positieve ladingen in PPy-moleculen klein. Als de reactietijd 

lang is, is het aantal positieve ladingen in PPy-moleculen groot. 

Het aantal positieve ladingen dat kan ontstaan in PPy-moleculen kent een maximum. 

 16 Leg uit dat de batterij niet oplaadbaar is als de PPy-moleculen het maximaal aantal positieve ladingen 

hebben. 

Het is dan niet mogelijk om één van beide platen nog meer positieve lading te laten krijgen door het opla-

den. (Er zal dus geen ladingsverschil kunnen optreden.) 

  Het percentage van het maximaal aantal positieve ladingen is van belang om de maximaal haalbare 

spanning te kunnen bereiken. Daarom wordt de reactietijd zo gekozen dat het percentage positieve ladin-

gen in PPy-moleculen een bepaalde waarde heeft. 

 17 Leg uit tot welk percentage van het maximaal aantal positieve ladingen de PPy-moleculen moeten reage-

ren met de ijzer(III)chloride-oplossing, zodat de maximaal haalbare spanning van de batterij bereikt kan 

worden bij het opladen. 

De composiet moet zolang met de ijzer(III)chloride-oplossing reageren dat 50% van het maximaal aantal 

positieve ladingen op de PPy-moleculen gevormd wordt. De ene plaat zal dan bij opladen het maximaal 

aantal positieve ladingen verkrijgen, terwijl de andere plaat neutraal wordt. (Hierdoor wordt de maximaal 

haalbare spanning bereikt.) 


