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NB. Deze uitwerking is door mij gemaakt en is niet de uitwerking die de CCVS hanteert. Er kunnen 
dan ook op geen enkele wijze rechten aan deze uitwerking ontleend worden.  
De CCVS-geeft per opgave het totaal aantal te behalen punten en vermeldt  dat op het voorblad van 
het tentamen. Per deelvraag worden de te behalen punten niet aangegeven. Ik heb dat hier wel 
gedaan. Per vraag heb ik een aantal punten toegewezen op grond van de op het voorblad gegeven 
totalen en op grond van wat ik denk dat redelijk is. Ook hieraan kunnen uiteraard geen rechten 
ontleend worden. 
 
 
OPGAVE  1 – CO 
 
a. 2 pt. Op tijdstip to is de concentratiebreuk Q =  [CO2] x [H2] / [CO] x [H2O] = 0,1 x 0,1/0,1 x 0,1 = 1 
en dus niet gelijk aan de evenwichtsconstante. Derhalve is er geen evenwicht. 
 
b. 3 pt.  
                                   CO2   +    H2O       CO    +     H2 
                       nb               1               1                1           1 
                       nr           -0,39       -0,39          +0,39    +0,39 
                       ne        0,61        0,61           1,39        1,39 
                        
 
Dus CO2 en H2O beide 0,61 mol en CO en H2 beide 1,39 mol. 
 
NB. Er wordt naar het aantal mol gevraagd en niet naar de concentraties. 
 
c. 3 pt. K is bij de nieuwe temperatuur groter. Het evenwicht is dus naar rechts verschoven (de teller 
is groter geworden ten koste van de noemer). Het evenwicht is dus naar de exotherme kant 
verschoven. Een evenwicht verschuift naar de exotherme kant bij temperatuur verlaging. Dus men 
heeft de temperatuur verlaagd. 
 
 
OPGAVE  2 – afval 
 
a. 2pt.  (C2H4)n  + 3nO2   2nCO2  + 2nH2O 
 
b. 1pt. Ja, het is een thermoplast omdat er geen dwarsverbindingen tussen de ketens aanwezig zijn. 
 
c. 2pt. 3-hydroxybutaanzuur  
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d. 3pt. 
 
 

 
 
 
 
e. 1 pt. De aanwezigheid van enzymen als katalysator.  (Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met 
“lage temperatuur”.  Zijn er wel of geen vuurverschijnselen bij de verbranding? Als die er wel zijn dan 
zal het zonder twijfel toch sneller blijven gaan dan de biologische afbraak. Zijn er geen 
vuurverschijnselen dan gaat het inderdaad erg langzaam, vooral als het niet verpulverd is. Een plastic 
zak kan je ook na jaren weer gebruiken.) 
 
f.  2 pt. C4H8O3  CO2 + C3H8O 
 
g.  3 pt. MnO4

-  + 8H+  + 5e-
Mn2+  + 4H2O                  2x  

              C3H8O   C3H6O  + 2H+ + 2e-                              5x 
 
             2 MnO4

-  + 16 H+  + 5 C3H8O     2Mn2+ + 8H2O + 5 C3H6O + 10H+ 
  
Opschonen: 
 
                2 MnO4

-  + 6 H+  + 5 C3H8O     2Mn2+ + 8H2O + 5C3H6O  
  
 
 
OPGAVE  3 – stikstof en water 
 
a. 2 pt. Je kan de lucht afkoelen tot onder het sublimatiepunt van CO2 (195K). De waterdamp 
condenseert/bevriest of rijpt dan ook meteen uit de lucht. 
 
Je kan de lucht ook leiden door een koude oplossing van loog. De CO2 reageert dan met OH- volgens  
 
CO2 + 2OH-  CO3

2- + H2O  
 
Door het koude water condenseert de waterdamp ook meteen. 
 
b. 1 pt. Kosten en tijd. Eventueel zou je kunnen  zeggen dat de hoeveelheid argon in het continue 
proces zich opbouwt en  steeds groter wordt en als je dat na verloop van tijd  op de één of andere 
manier aftapt,  dan kan je dat  ergens anders voor gebruiken of verkopen. 
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c. 4 pt.  Een liter gas heeft bij een bepaalde temperatuur en druk voor alle 
gassen hetzelfde aantal deeltjes.  
Daarom is het zo dat 100 L gezuiverde lucht bestaat uit 78 L N2, 21 L O2 en 1 L Ar.  
 
21 L O2 reageert met 42 L H2 (vanwege 2H2 + O2  2H2O) 
78 L N2 reageert met 234 L H2 (vanwege N2  +  3H2  2NH3) 
In totaal 276 L H2. 
 
d. 3 pt.  Alle waterdamp is weg. Dus er is over 78 L N2, 234 L H2 en 1 L Ar. 
 
Dus volume% Ar = 1 / (78+234+1) x 100% = 0,32% 
 
 
OPGAVE  4 – cel 
 
a. 2 pt. Kaliumjodide. Omdat I- een reductor is die sterk genoeg is om met Br2 te reageren. 
 
b. 2 pt. De elektronen lopen van B naar A. Immers jodide staat aan B de elektronen af die door het 
broom bij A worden opgenomen. 
 
c. 2 pt. Het KI in het rechter bekerglas is op. Het linker bekerglas is nog bruin gekleurd, dus daar is 
nog broom aanwezig. Derhalve is het broom niet op. 
 
d. 2 pt. Koolstofstaaf A moet aan de positieve pool van de spanningsbron worden aangesloten. 
Immers het I- was op en helemaal omgezet in I2.  I2 moet dus weer terug omgezet worden naar I-, 
daar zijn elektronen voor nodig zodat B de negatieve pool moet zijn;  A moet daarom de positieve 
pool zijn en dus aangesloten aan de positieve pool van de spanningsbron. 
 
 
 
OPGAVE  5 – diwaterstofosfaat 
 
a.2 pt. H2PO4

-   + H2O   HPO4
2-  + H3O

+ 
             H2PO4

-   + H2O  H3PO4  +  OH- 
 
b.2pt.  De Kz van H2PO4

-   is groter dan de Kb ervan  (6,2.10-8 resp. 1,4.10-12). De oplossing wordt dus 
zuur. 
 
c. 3pt. Het gaat om de volgende reactie: 
 
H2PO4

-     +    2OH-    PO4
3- + 2H2O 

 
         Macro  1,40 g NaH2PO4             0,933 g NaOH 
 
         Brug       M= 120 g/mol            M= 40,00 g/mol 
                                                                        RV 
         Micro      1,167.10-2 mol NaH2PO4            2,334.10-2 mol OH-           2,334.10-2 mol NaOH 
 
      Dus je moet 0,933 g NaOH toevoegen aan de gegeven oplossing. 
 
d. 3pt.  Het gaat er dus om de pH te berekenen van een  oplossing van 1,167.10-2 mol PO4

3- in 500 mL 
water. Oftewel van een 2,334.10-2 M oplossing van PO4

3-. 
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   V= 1L         PO4

3-       +  H2O     HPO4
2- + OH- 

 
         nb         2,334.10-2                     0              0 
         nr              -x                               +x             +x 
         ne       2,334.10-2 –x                  x              x 
         [  ]    2,334.10-2 –x                  x              x 
 
 
Kb =  x2/ (2,334.10-2 – x) = 2,1.10-2   
 
x= 1,400.10-2  Dus [OH-] = 1,400.10-2   pOH = 1,85 dus pH = 12,15.  (twee cijfers achter de komma) 
 
e.  3pt. Dit is een tamelijk gecompliceerde vraag.  
Als je geen NaOH toevoegt dan is de pH< 7,00 (vraag a) 
Als je zoveel NaOH toevoegt dat H2PO4

-  alle H’s afstaat dan is dat 2,334.10-2 mol NaOH  (vraag c).  De 
pH is dan 12,15 (vraag d).  
Dus de hoeveelheid NaOH die je toevoegt moet meer zijn dan 0 en minder dan 2,334.10-2 mol. 
Met andere woorden je moet een oplossing maken waarin verschillende fosfaat-houdende deeltjes 
voorkomen. Dit duidt op een buffer.  
 
Volgens tabel 49 moet je een combinatie maken van H2PO4

-  en HPO4
2- want de pKz van H2PO4

-  (7,21) 
ligt in de buurt van de verlangde pH van 7,51. 
 
De hoeveelheid natriumhydroxide die je aan de oplossing met H2PO4

- moet toevoegen is onbekend. 
Noem die daarom x en druk die dan uit in mol (mmol mag ook, maar dat levert meteen een 
noodzakelijke omrekening op). Reken het eerst uit aan 1 L, dat is het gemakkelijkst. 
 
 
   V=1L          H2PO4

-     +    OH-    HPO4
2- + H2O 

 
         nb        2,334.10-2         x               0   
         nr              -x                  -x             +x 
         ne      2,334.10-2-x        0              x 
         [  ]   2,334.10-2-x        0              x 
 
 
Let op: deze reactie is helemaal afgelopen. In de oplossing zijn nu H2PO4

-  en HPO4
2- ionen en 

uiteraard ook H3O
+ ionen (die zijn er altijd). Het is nu zaak een betrekking te vinden tussen de 

hoeveelheid H2PO4
-   ionen, de hoeveelheid HPO4

2- ionen en de hoeveelheid H3O
+ ionen.  En dat is de 

Kz van H2PO4
-. 

 
Kz =  [H3O

+] . [HPO4
2-] / [H2PO4

-  ]  =  [H3O
+] . x /(2,334.10-2 - x ) = 6,2.10-8  (table 49) 

 
pH= 7,51 dus [H3O

+] = 3,09.10-8 
 
Hieruit volgt dat x=  1,56.10-2 mol  
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Tot slot nog omrekenen naar mmol en 500 mL. Dus het aantal mmol 
NaOH dat je moet toevoegen aan de oorspronkelijke oplossing is 7,8. 
 
(Je kan het ook via de Kb van HPO4

2- uitrekenen) 
 
 
 
 
 
OPGAVE  6 – fumaarzuur 
 
a. 2pt. 
  

 
 
 
b. 2pt. trans-buteendizuur 
 
 
c. 4pt.  
 
 

 
 
 
d. 4pt. Het koolstofatoom waar de hydroxy-groep aan zit is asymmetrisch.  
Bij de additie vallen de watermoleculen de C=C groep aan  waarbij de ruimtelijke oriëntatie van het 
molecuul openklapt en gaat van vlak naar 3-dimensionaal waarbij het asymmetrische koolstofatoom 
ontstaat. Als bv. het watermolecuul aan de voorkant aanvalt dan klapt hij naar de ene kant open en 
als hij aan de achterkant aanvalt, dan klapt hij naar de andere kant open. Omdat de kans om van de 
ene kant aan te vallen even groot is als de kans om van de andere kant aan te vallen, ontstaan er 
evenveel van beide ruimtelijke oriëntaties, oftewel een racemisch mengsel. 
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e. 3pt. cis-buteendizuur 
 

 
f. 3pt. Fumaarzuur heeft  geen dipool. Het centrum van zowel de δ+ als de δ- liggen beide in het 
midden van de C=C binding en dus is er geen onderscheid in de positie ervan. 
Bij maleïnezuur is dat anders. Het centrum van de δ+ en de δ- liggen niet op de C=C binding maar 
daar een eindje vanaf. En zeer waarschijnlijk niet even ver. Dan is het dus inderdaad een dipool.  
  
EINDE 
 
Opmerking:  
Het tentamen deelt 18 punten toe aan opgave 6. Dat is mi. rijkelijk veel. De 13 punten voor opgave 5 
is naar mijn idee aan de krappe kant, met name vanwege vraag e. Daar staat tegenover dat je niet 
veel punten kan verliezen als je deze vraag niet goed hebt. 
 


