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UITWERKING CCVS-TENTAMEN 25 juli 2014 
 

Frank Povel 
 

NB. Deze uitwerking is door mij gemaakt en is niet de officiële CCVS-uitwerking. Er kunnen dan ook 
op geen enkele wijze rechten aan deze uitwerking ontleend worden.  
Per vraag heb ik een aantal punten toegewezen op grond van de totalen die de CCVS op het 
opgavenblad heeft gegeven en op grond van wat ik denk dat redelijk is. Ook hieraan kunnen 
uiteraard geen rechten ontleend worden. 
Bij de vragen 1c2, 1d en 1e heb ik een kort antwoord geformuleerd dat mijns inziens voldoende is.  Ik 
heb er ook een toelichting bij gegeven. Het kan zijn dat de CCVS elementen uit de toelichting 
verlangt. 
 
OPGAVE  1 – bruinsteen (15 punten) 
 
a. Mangaan(IV)oxide. Het betreft een zout en geen moleculaire stof. Mangaandioxide is dus een 
foutieve benaming. (2pt) 
 
b. H2O2 + 2e-  2OH- 
     H2O2  O2 + 2H+ + 2e- 
  --------------------------------- 
 2H2O2  2H2O + O2  (want  2H+ + 2OH-  2H2O) (3pt) 
 
c1. Katalysator (1pt) 
 
c2. Licht levert de benodigde activeringsenergie als er geen katalysator aanwezig is. (2pt) 
Toelichting: Het betreft geen endotherme reactie. Dat kan je, als je ermee bekend bent hoe dat moet 
(hetgeen geen tentamenstof is), uit Binas halen. Een aanwijzing daarvoor is echter het gedrag bij 
aanwezigheid van de katalysator. Bij kamertemperatuur is er blijkbaar voldoende energie aanwezig 
om met de katalysator de reactie aan de gang te helpen.  Zonder de katalysator is er onvoldoende 
energie aanwezig en is er een externe energiebron (licht) nodig.  De reden dat licht moet blijven 
worden aangeboden is dat de energie die vrijkomt bij de reactie (de toegevoegde activeringsenergie 
plus de energie van de exotherme reactie) door het feit dat het waterstofperoxide verdund  is, over 
de omringende watermoleculen verspreid wordt en daardoor niet beschikbaar is om andere deeltjes 
de benodigde activeringsenergie te geven (zoals bij het verbranden van methaan (aardgas)).  
 
d. 2KClO3 2KCl + 3O2  
Cl is voor de pijl de oxidator en O de reductor. De elektronen gaan van de reductor naar de oxidator. 
(2pt) 
Toelichting: Het ClO3

- -ion is een samengesteld ion zoals ook carbonaat of nitraat dat zijn. Zonder dat 
je echt kan spreken van ionen in het samengestelde ion is er toch een dermate ladingsverdeling (een 
duidelijke negatieve lading op de O en een duidelijke positieve lading op het Cl) dat er sprake is van 
elektronenoverdracht bij het uit elkaar vallen in een reactie. Als ClO3

- uit elkaar valt gaan er 
elektronen van de negatief geladen zuurstofatomen naar het positief geladen chlooratoom. De 
reductor is hier dus O en Cl is de oxidator.  De overdracht van de elektronen gaat door verschuiven 
van elektronen van het zuurstofatoom naar het chlooratoom.  
Een andere manier om het te benaderen, is te kijken naar de reactieproducten. Zuurstof is na de pijl 
de oxidator en voor de pijl dus de reductor. Omdat zuurstof na de pijl de oxidator is, is Cl na de pijl  
de reductor en voor de pijl dus de oxidator.  K+ blijft in de reactie onveranderd.  
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e.  De katalytische werking van het bruinsteen zorgt ervoor dat de reactie onder mildere condities al 
verloopt. (2pt) 
Toelichting:  KClO3 ontleedt pas als het zover verhit is dat het gesmolten is. Het is voorstelbaar dat dit 
dan zeer snel gaat, immers alles kan tegelijk reageren. Dit kan tot explosies leiden (door een zeer 
snelle gasontwikkeling).  
De katalysator zorgt voor een verlaging van de activeringsenergie. Het gevolg is dat het al ontleedt bij 
een lagere temperatuur en voordat het KClO3 gesmolten is. De katalyse (en dus de reactie) vindt 
plaats daar waar de katalysator in contact is met KClO3 en omdat er maar een beetje  wordt 
toegevoegd reageert er ook maar een beetje tegelijkertijd. De reactie vindt dus niet overal tegelijk 
plaats.  
  
f. Zn  Zn2+ + 2e- 
  MnO2 + NH4

+ + e-  MnO(OH) + NH3 
 
Het zinkbakje is de negatieve elektrode en de koolstofelektrode de positieve. Bv. de zinkatomen 
laten elektronen achter in  het zink dat daardoor een overschot aan elektronen krijgt dat afgevoerd 
wordt naar de koolstofstaaf voor opname door het bruinsteen. (3pt) 
 
OPGAVE 2 – butanol en butanon (8 punten)  
 
a.  
 
 

(3pt) 
 
b. C4H10O  C4H8O + 2H+ + 2e-  (2pt) 
 
c. Er ontstaat een racemisch mengsel van D-2-butanol en L-2-butanol. Dat komt omdat het H2-
molecuul  bij de additie aan de CO groep die groep van beide kanten  kan benaderen. De ene kant 
leidt tot de D-configuratie en de andere kant tot de L-configuratie. (3pt) 
 
OPGAVE 3 – zuur-base titratie (16 punten) 
 
a. pH is kleiner dan 7 want NH4

+ is een zuur en nitraat is in water geen base.  (2pt) 
 
b. Bij de titratie zelf is geen NH4

+ of NH3 meer aanwezig. Het is een titratie van OH- met H3O
+. In het 

equivalentiepunt is de pH derhalve precies 7 (afgezien van een effect van CO2 uit de lucht). (3pt) 
 
c. Er zit dus  5.10-6 mol H3O

+ in 80,05 mL.  
Oftewel in 1000 mL 6,25.10-5 mol H3O

+. Dus pH=4,20 (3pt) 
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d. 

              (3pt) 
(NB. de verticale lijn is van boven naar beneden wat naar links lopend uitgevallen, hij moet of 
verticaal zijn of ietwat naar rechts lopen.)  
 
e. Broomthymolblauw , methylrood, fenolftaleïne. (2pt) 
 
f. Met dimethylgeel zou je het equivalentiepunt mogelijk wat te laat kunnen zien. Je berekent dan  
een te hoge concentratie van het OH-. Dus een te grote overmaat OH- ten opzichte van het 
ammoniumnitraat. Je berekent dan een te lage ammoniumnitraat molariteit. (3pt) 
 
OPGAVE  4  –  zure regen (15 punten) 
 
a. pH = 3,5 dus [H3O

+] = 3,16.10-4, zodat cHNO3= 3,16.10-4 
57 km2 = 57.106 m2.  Dus er is 28,5.106 L water gevallen. 
Dit geeft 90,1 . 102 mol salpeterzuur wat gelijk is aan 5675. 102 g oftewel  568 kg  5,7.102 kg 
(eigenlijk maar 1 significant cijfer gezien de nauwkeurigheid waarmee de pH gegeven is) (4pt) 
 
b. pH =4,2   [H3O

+] = 6,31.10-5 
Kz = [H3O

+]. [SO4 
2-] / [HSO4

-] = 1,0. 10-2  
Dus [SO4 

2-] / [HSO4
-] = 1,6. 102  en dat is ook de molverhouding. (3pt) 

 
c. Ervan uitgaande dat met de 5,7 g sulfaat per m3 bedoeld wordt het aantal g SO4 

2- kan je berekenen 
dat er 5,7/96 = 0,0594 mol sulfaat per m3 is oftewel 5,94 . 10-5 mol/L. Alleen het sulfaat al heeft dus 
11,88 . 10-5 mol H+ nodig en dat is er niet. Er is namelijk  6,31.10-5 mol H3O

+ (pH=4.2) aanwezig per 
liter. Er zijn dus ook andere positieve ionen. (3pt) 
 
d.  Kb = x2 / (4,4.10-2 –x) = 1,8.10-5    x =  [OH-] = 8,90.10-4  dus pOH = 3,05    pH =  10,95 (3pt) 
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e.  Als alle NH4
+ wordt omgezet treedt er netto verdere verzuring op. Het door het ammoniak 

opgenomen H+-ion komt in de reactie in de bodem dubbel weer vrij. (2pt) 
 
OPGAVE  5 – C4-koolwaterstoffen 
 
a. methylpropeen en 2 -methoxy-2-methylpropaan (de 2e 2 mag weggelaten worden).  (2pt) 
 
b. Methanol (CH3OH) (2pt) 
 
c. Bv. CH3CH2CH2CH2CH2OH, vormt onderling waterstofbruggen en heeft derhalve een hoger 
kookpunt. (2pt) 
 
d.   

          (2pt) 
 
e.  

     (3pt) 
 
                                                                                       
OPGAVE 6 – methanol  (10 punten) 
 
a. Afkoelen tot onder kookpunt van water. Water condenseert dan,  de andere stoffen blijven (als je 
niet te ver afkoelt) gas en zijn slecht oplosbaar in het gecondenseerde water. (2pt) 
 
b. Als je de temperatuur verhoogt  dan ligt evenwicht 2 weliswaar verder naar links (naar de 
endotherme kant)  maar de insteltijd van het evenwicht is korter (reactiesnelheden gaan omhoog 
door hogere snelheden van de deeltjes door meer botsingen per seconde en krachtiger botsingen 
zodat er meer botsingen tot reactie leiden (effectief zijn)). Netto zal er bij temperatuursverhoging per 
tijdseenheid meer methanol gevormd worden . (Vergelijk de synthese van ammoniak uit stikstof en 
waterstof). (4pt) 
 
c. Bij verhogen van de druk gaat de reactiesnelheid omhoog doordat er meer botsingen per seconde 
zijn. Bovendien verschuift het evenwicht naar rechts (bv. volgens het principe van Le Chatelier-Van’t 
Hoff verschuift het evenwicht naar de kant met minder deeltjes bij drukverhoging) . De opbrengst 
aan methanol per tijdseenheid gaat dus omhoog. (4pt) 
 
EINDE 
 

 


