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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. Na het 
vraagnummer staat steeds tussen haakjes het door mij ingeschatte aantal punten die te 
krijgen zijn voor die vraag. Dat heb ik ingeschat op grond van de totalen per opgave zoals op 
het voorblad van het tentamen gegeven is en op grond van wat ik denk dat een redelijke 
verdeling is.   
 
 

OPGAVE 1 –ammoniak 
 
a.(3) 100 L ammonia is ongeveer 4 mol (Vm = 24,5 L), terwijl 1 L water 55,4 mol is. Dus is 
ongeveer 7% van de moleculen een NH3 molecuul. Omdat een NH3 molecuul ongeveer even 
groot is als een watermolecuul, zal je op het oog nauwelijks volume toename kunnen zien.  
 
b.(3) 
         V=1L      NH3  + H2O   NH4

+ + OH- 
   
            B         0,1                         0           0 
            R          -x                         +x         +x 
            E         0,1 – x                    x           x 
           [   ]       0,1 – x                    x           x 
 
 
 Kb = x2 /(0,1 –x) = 1,8.10-5 

 

verwaarlozing van x ten opzichte van 0,1 geeft: 
 
x2 = 1,8.10-6 
 
x= 1,34.10-3  (dit is kleiner dan 10% van 0,1 dus verwaarlozen mag hier) 
  
Dus [OH-] = 1,34.10-3   zodat pOH = 2,87  en pH =11,13 (2 cijfers achter de komma moet het 
eigenlijk zijn).  
 
c.(3) In het equivalentiepunt is alles omgezet in NH4

+, vanwege 
 
NH3 + H3O+   NH4

+ + H2O 
 
NH4

+ is een zuur en dus is de pH<7. 
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d.(3) 25/1000 x 0,1 mol NH3  = 2,5. 10-3 mol NH3 dus ook 2,5. 10-3 mol H3O+ (HCl)  en dat zit in 
20,0 mL. Dus [H3O+] = 2,5.10-3 / 20 .10-3 = 0,125 mol/L. 
Oftewel molariteit zoutzuur is 0,125. 
 
e.(2) Er is sprake van een buffer omdat in dat stuk een redelijke hoeveelheid van de zwakke 
base NH3 is omgezet in haar geconjugeerde zuur NH4

+.  
 
f.(2) Precies halverwege de titratie is de helft van het NH3 omgezet in NH4

+.  
Dus [NH3] = [NH4

+]  
 
g.(3) Kz = [H3O+] x [NH3] / [NH4

+] = [H3O+] = 10-9,3 = 5. 10-10  (1 significant cijfer) 
 
 
 
 

OPGAVE 2 -  Parkinson 
 
a.(2) 

 
 
b.(3)  Koolstofatoom 2 in L-Dopa is asymmetrisch. Dus is Dopa optisch actief. Datzelfde 
koolstofatoom in Dopamine is niet asymmetrisch en is Dopamine dus niet optisch actief. 
 
c.(3) 
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d.(3)Terwijl de N-C binding in alanine in principe vrij draaibaar is, is die in proline dat niet 
doordat de binding een deel is van een cyclische structuur.  
De vrije draaibaarheid is nodig voor het aangaan van de alfa-helix. 
Bovendien wordt de helix gevormd door waterstofbruggen tussen de N-H’s en de C=O  van 
het aminozuur steeds drie aminozuren verderop in de keten. Bij proline in het eiwit is er 
geen H-atoom meer op de N die die waterstofbrug kan vormen. 
 
e.(3) 496-497-498 want het is nr. 166 waar het afwijkende aminozuur wordt ingebouwd. 
Omdat het allemaal triplets zijn, zijn er 3x165 = 495 nucleotides geweest vóór de eerste 
nucleotide van triplet 166 en dan nog twee om het een triplet te laten zijn. 
 
f.(4) Het gaat om basenpaar 497, want in Leu en Pro is de tweede base van het triplet in m-
RNA verschillend (U resp. C). 
Voor Leu in het normale gen wordt het basenpaar 497 dus T voor de coderende streng en A 
voor de matrijs streng. 
Voor Pro in het afwijkende gen wordt dit paar dus C voor de coderende streng en G voor de 
matrijsstreng. 
 
 

OPGAVE 3 – chloor-waterdamp evenwicht 
 
a.(1)       K= [HCl] 4 x [O2] / ([Cl2]2 x [H2O]2) 
 
 
b.(3)          V=5L      2Cl2 + 2H20     4HCl  + O2 

             
                     B           2        2            0          0 
          R        -0,8    -0,8        +1,6     +0,4 
          E          1,2      1,2           1,6       0,4 
                   [    ]       0,24    0,24         0,32     0,08 
 
Dus Cl2 = 1,2 mol    H2O = 1,2 mol    HCl = 1,6 mol     O2 = 0,4 mol 
 
 
c.(2)       K=   0,324 x 0,08 / (0,242  x  0,242)   = 0,25 
 
 
d.(3) Het evenwicht is dus naar rechts verschoven (want er is minder Cl2). Dat is naar de 
endotherme kant. Dus de temperatuur is verhoogd. (Principe van Le Chatelier – Van ’t Hoff). 
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OPGAVE 4 – twee vanadiumzouten 
 
a.(2) V2O2P2O7 heeft in totaal 8- dus V=4+ 
          V2OP2O7  heeft in totaal 6- dus V=3+ 
 
 
b.(3) Er zijn  in totaal 7x6 + 2x5  + 4  = 56 valentie elektronen in het ion. Dus 56/2=28 
elektronenparen. 

 
 
De rechter is in principe beter omdat daar minder ladingen en ladingsverschillen zijn. Het feit 
dat in de rechter Lewisstructuur P 5-bindingen aangaat is niet tegen de octetregel omdat in 
de derde periode van het Periodiek Systeem het om de derde schil gaat waar ook het 3d 
niveau kan participeren en elektronen ontvangen. De 3s en de 3p zijn dan nog steeds met 8 
elektronen gevuld (de basis voor de octetregel). 
 
c1.(2) V2O2P2O7 + H2O + 2e-   V2OP2O7 + 2OH- 
 
V2O2P2O7 fungeert als oxidator. 
 
c2.(2) C4H10  + 3H2O  C4H203 + 14H+ + 14 e- 

 
c3.(3) De eerste 7 keer en de tweede 1 keer optellen, H+ en OH- tot H2O samenvoegen en 
vervolgens de H2O links wegstrepen tegen rechts geeft: 
 
7V2O2P2O7 + C4H10 7V2OP2O7 + C4H2O3 + 4H2O  
 
d1.(1) Omdat het V2O2P2O7 weer terug gevormd wordt. 
 
d2.(1) Omdat het V2O2P2O7 weer terug gevormd wordt in een reactie elders (reactor 2). 
 
d3.(1) Gijs, omdat volgende de definitie van een katalysator de katalysator in de reactie die 
hij katalyseert weer terug gevormd wordt, als er al iets aan veranderd zou zijn. 
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OPGAVE 5 -  explosief 
 
a.(2) 12 x (-3,935.105) + 10 x (-2,42.105) – 4 x (-3,56.105) =  -57,18 x  105  J . Dit is per 4 mol 
glyceryltrinitraat. Dus per mol is dat -14.3 x 105J  
De vormingswarmte van de elementen is per definitie 0. 
 
b.(4) 100 kg glycerol (C3H8O3) = 105 / 92,11 = 1086 mol, dus ook 1086 mol glyceryltrinitraat 
(C3H5O9N3), dat is 1086 x 227,11 = 246,6.103 g =246,6 kg 
 
Dus massapercentage is: 
246,6/ (100 + 250 + 150) x 100% = 49,3 % 
 
NB. je hoeft de massa van het water dat ontstaat niet te berekenen omdat die meegenomen 
is in de totale massa, die voor en na de reactie hetzelfde is. 
 
c.(3) Cellulose in deze (foutieve) structuurformule heeft als molecuulformule  
C6H10O5 per eenheid. 
Per eenheid worden netto drie H’s vervangen door NO2 (zie structuurformule 
glyceryltrinitraat boven in de opgave) dus C6H7O11N3. 
Zodat de molecuulformule van schietkatoen wordt: (C6H7O11N3)n 
 
d.(3) Voor 6n CO2 is 12n O nodig. Voor 7n H is 3,5n O nodig. 
Dus in totaal 15,5n O. Er is maar 11n O dus niet genoeg voor een volledige interne 
verbranding van schietkatoen tot CO2 en H2O en N2. 
 
 

EINDE 

  


