
Uitwerking CCVS-tentamen november 2019 door Frank Povel   
www.chemieonderdeknie.nl     
                                                                                                                   

1 
 

    

                                                                                                                   
 
 

UITWERKING CCVS-TENTAMEN 26 november 2019 

 
Frank Povel 

 
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. De CCVS kan een andere verdeling hanteren. 
 
 

OPGAVE 1 – Vochtinbrengend middel 
 
a.(2) Diaminomethanal 
Motivatie: 
Stamnaam: methaan (langste koolstofketen is 1 C-atoom) 
Achtervoegsel: al (de =O is eindstandig, dus het is een aldehyde) 
Er zijn twee substituenten, immers er zijn 2 H-atomen vervangen door NH2-
groepen. 
NH2 wordt geen achtervoegsel omdat er al een ander achtervoegsel is dat 
hoger in tabel 66D staat. NH2 wordt dus voorvoegsel en heet dus amino. En 
omdat er twee zijn komt het numerieke voorvoegsel ‘di’ ervoor. 
Er hoeven geen nummers bij omdat er geen andere plek dan de 1 plek is. 
 
b.(2) 

 
c.(1)  Er kunnen waterstofbruggen gevormd worden met watermoleculen door 
de H-atomen aan de N-atomen en er kunnen waterstofbruggen gevormd 
worden met de 2 N-atomen en het O-atoom. 
 
d.(2)  x=14 en y= 21 
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e.(2) R-H2OH + H2O   R –OOH + 4H+ + 4e- 
 
f1.(2) Amiden (niet peptiden, die naam is gereserveerd voor verbindingen van 
de biologische aminozuren). 
 
f2.(2) R-NH-CO-CH3 + H2O  R-NH2 + CH3COOH 
 
g.(1)  Er zijn OH-groepen die waterstofbruggen kunnen vormen, zowel erdoor 
als ermee, er zijn C=O groepen waarmee waterstofbruggen gevormd kunnen 
worden, er is ook een NH-groep die waterstofbruggen kan vormen, zowel 
erdoor als ermee. 
 
h.(3) 1 g hyaluronzuur  heeft 1/3,8.102 =2,63.10-3 mol repeterende eenheden 
6,0 kg water is 6000/18,02 =333 mol water. 
Dus er is 333/2,63.10-3 =1,27.105 mol water per mol repeterende eenheden. 
Oftewel 1,27.105 moleculen water per repeterende eenheid. 
 
i.(2) Op het eerste gezicht kunnen er niet meer dan 15-20 moleculen water per 
repeterende eenheid gebonden worden. Dit is heel wat minder. De claim is dus 
niet realistisch. 
 
j.(2) Ik ga er van uit dat bedoeld wordt welke crème per volume-eenheid het 
meeste water aan zich gebonden heeft. Ureum zal dan het meest effectief zijn. 
In ureum doen vrijwel alle atomen mee met de waterbinding. In hyaluron zijn 
dat er minder. Bovendien zitten er in het hyaluronmolecuul open ruimtes. Per 
volume-eenheid crème  zal er met ureum meer water gebonden zijn. 
 
OPGAVE 2 – nikkel-cadmiumbatterij 
 
a.(2) 
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Opmerking: een tekening die meer overeenkomt met een “echte”batterij is 
uiteraard ook goed. 
 
b.(2) NiO2 
 
c.(3) Cd +2OH-  Cd(OH)2 + 2e- 
NiO2 + 2H2O + 2e-  Ni(OH)2 + 2OH- 
 
d.(2) De nikkelelektrode met het laagje NiO2 is de positieve electrode, want 
daar worden elektronen uit de elektrode opgenomen. 
 
e.(3) 1,25 V = V NiO2/Ni(OH)2  -  (-0,76)  
Dus  V NiO2/Ni(OH)2 = 0,49 V 

 
 

OPGAVE 3 – TATP 
 
a.(3) 3C3H6O +3H2O2  C9H18O6 + 3H2O 
 
 
b.(2) Katalysator.  (H+ wordt wel gebruikt want het laat de reactie verlopen, 
maar het wordt niet verbruikt want het komt niet voor in de 
reactievergelijking) 
 
Toelichting: 
H+ maakt de oxidator H2O2 sterker(zie tabel 48), waardoor de reactie (blijkbaar) 
wel gaat lopen. 
De halfreacties zijn dan: 
3C3H6O +3H2O  C9H18O6 + 6H++ 6e- 

H2O2 + 2H+ + 2e-  2H2O 
De twee halfreacties opgeteld levert dan de reactievergelijking van opgave a 
op. 
 

c.(4) 1,00 kg TATP = 1000 /222,2 = 4,50 mol TATP dus er is volgens de 
reactievergelijking 3x4,50=13,5 mol H2O2 nodig of 13,5 x 34,015 = 459,2 g H2O2. 
1 m3 H2O2-oplossing is 1,14.103 kg, of 1 L = 1,14 kg =1140 g. 30,0 massa% is 
342g H2O2 per liter.  
Dus er is 459,2 / 342 = 1,34 L nodig.  (3 significante cijfers) 
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d.(2) Er zijn meer mogelijkheden. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
C9H18O6 3C3H6O + O2 + 1/3O3 
 
dus  
 
3C9H18O6 9C3H6O + 3O2 + O3 

 

of 
 
C9H18O6 3C3H6O + 1/2O2 +  2/3O3 

 

dus 
 
6C9H18O6 18C3H6O + 3O2 + 4O3 
 
e.(2) A (kleine activeringsenergie want het is een ‘zeer instabiele stof’, 
exotherm want nadat de ontleding begonnen is, ontleedt het verder helemaal 
en hoeft daarvoor geen energie toegevoerd te worden.) 
 
f.(3) Dichtheid TATP is 1,8 g/L. Dus 1L is 1,8 g = 1,8/ 222,2 = 8,10. 10-3 mol TATP. 
Dus er ontstaat 13/3 x 8,10. 10-3 = 35,1.10-3 mol gas (aceton + zuurstof + ozon). 
Dit is 35,1.10-3 x 24,5= 0,860 L gas. 
Dus de volume ‘toename’ is een factor 0,860/1=0,86 (twee significante cijfers) 
De vraag bevat duidelijk een fout. Dat is de dichtheid van TATP. Die is namelijk 
1,8 kg dm-3 oftewel 1000 maal zoveel. Dan kom je op een factor van 860, 
inderdaad tenminste 800. 
Opmerking, het hangt er natuurlijk ook nog van af welke reactievergelijking je 
gebruikt. In het bovenstaande is gebruik gemaakt van de eerste reactie-
vergelijking bij opgave d. 
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OPGAVE 4 –   ascorbinezuur                                    
 
a.(3) HC6H6O6

- (of HAz-), deze kan nog een H+ afstaan en er ook een opnemen. 
 
b.(3)   Van HAz-  is Kb =1,1 10-10  en Kz = 1,8.10-12 
Kb is groter dan Kz,  dus de oplossing wordt basisch (het amfolyt reageert 
basisch). Dus de pH>7. 
 
c.(2)  H2AZ(aq) + H20(l)  HAz- (aq) + H3O+(aq) 
 
d.(3) Kz = [HAZ-] x [H3O+] / [H2AZ] = 9,1.10-5  (NB. de Kz van H2Az dus, niet van 
HAz-) 
pH =3,50  dus [H3O+] =3,16. 10-4 
 
Dus [H2AZ] / [HAz-] = 3,16.10-4/ 9,1. 10-5   = 3,5  (twee significante cijfers) 
 
e.(3)  Bv. propaanzuur. De pKz van propaanzuur is 4,87, relatief dicht bij 5,00  
en zeker dichter bij 5,00 dan ascorbinezuur.  
(De ‘ideale’ bufferoplossing krijg je als de pKz van het zuur gelijk is aan de 
gewenste pH, immers de verhouding van het zuur en zijn geconjugeerde base is 
dan 1, oftewel de capaciteit voor het opvangen van zuur en base is dan gelijk). 
 
f.(2)   C6H8O6(s) + 5O2(g)   6CO2(g) + 4H2O(l) 
 
g.(3) 6 x -3,935. 105    +  4 x  - 2,86.105   - ΔEvormingH2Az    = -23,44.105 
 
Dus  ΔEvormingH2Az = -11,61 . 105 J mol-1  
 
h.(2) Er zijn twee asymmetrische C-atomen,nl. het C-atoom van de CH-groep in 
de ring en van de zijketen de C die aan de ring vast zit. 
 
 
  EINDE 
  


