AAC-2006 College 18 Oefententamen 1; Vrijdag 15 december.
•
•
•

Het proeftentamen is een open boek tentamen. Je mag alles gebruiken dat
je denkt nodigte hebben - beha1ve BINAS.
Het tentamen bestaat uit vier (4) vragen.
Je maakt het tentamen alleen.

•

Let op!! Het uiteindelljke tentamen is GEEN open boek tentamen!!

•

Lever het tentamen is voor 12:00. Daama is er tijd om enke1e vragen te
behande1en.

Opgave 1
a) Wat betekenen de termen "ge1oka1iseerde" en "gede1oka1iseerde e1ektronen?
Geef een theorie waarbij bindende e1ektronen ge1oka1iseerd zijn en een theorie
waar de bindende e1ektronen gede1oka1iseerd zijn.
b) In een waterstofatoom worden atoom orbita1en gekarakteriseerd door vier
kwantumgetallen. Geef de Nederlandse namen, de symbo1en en de betekenis van
de kwantumgetallen.
c) Een aanges1agen waterstofatoom zendt 1icht uit met een frequentie van 1,141 1014
Hz en valt daarbij terug op een energieniveau waarvoor n=4. Bereken de waarde
van n van het oorspronke1ijke energieniveau van het waterstofatoom.
d) Geef een definitie van het Pauli-principe.
e) Wat houdt de rege1 van Hund in?

Opgave 2
Het di-atomaire mo1ecuu1 OH be staat in de gasfase. Neem aan dat in het OH-molecuul
MO's gevormd worden door overlap van een pz -orbital van zuurstofmet de is-orbital
van waterstof
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Teken de contouren van de cr-bindende en antibindende MO's in OH.
Kan de 2px orbita1en van zuurstofMO's vormen met de Is-orbital van waterstof?
Verk1aar uw antwoord.
Teken het volledige MO-energiediagram (AO's en MO's met de bezetting door
e1ektronen) van het OH-mo1ecuu1 a1s aangenomen mag worden dat alleen de 2porbita1en van zuurstof met de 1s-orbita1 van waterstof kan overlappen.
Bereken de bond orde voor het OH-mo1ecuu1.
Is de bond orde van OH+ groter, k1einer dan, of ge1ijk aan die van OH? Verk1aar uw
antwoord.
Is de bond orde van OH- groter, k1einer dan, of ge1ijk aan die van OH? Verk1aar uw
antwoord.
Geefaan van de deeltjes OH, OH+, OH- ofze diamagnetisch ofparamagnetisch zijn.
Bereken met behu1p van de Slaterrege1s de effectieve lading van het
zuurstofatoom voor een va1entie-e1ektron.

Wat verstaat men onder de e1ektronegativiteit van een atoom?
Bereken met de formu1e van Allred en Rochow de e1ektronegativiteit van het
zuurstofatoom. (neem ro= 0,75A)
k) Geef de Lewisstructuren (met forme1e 1adingen op de atomen) van H20
1) Wat is de basisgeometrie en de mo1ecu1aire geometrie van H20 uitgaande van de
meest waarschijn1ijke Lewisstructuur.
m) Verk1aar de mo1ecu1aire geometrie m.b.v. atoom- en mo1ecuu1orbita1en.

Opgave 3
Er wordt gesteld dat vast water een ionogeen kristal vorrnt met de CCP structuur en
zuurstofionen als basisrooster.
a) Hoe wordt de CCP structuur ook vaak genoemd.
b) Teken de structuur.
c) Bepaal a.d.h.v. figuur 7.7 wat de roosterconstante is van deze structuur.
d) Hoe groot zal een H+ ion ongeveer zijn?
e) Verklaar aan de hand van antwoord d) of dit kristal kan bestaan of niet.
f) Teken de Born-Habercyc1us voor dit ionogene water en benoem de bijkomende
enthalpien.
g) Bereken de roosterenthalpie gebruikrnakend van alleen de gegevens uit Tabel 8.4,
Appendix B, Figuren 7.11 en 7.12 en neem voor de tweede elektronenaffiniteit
voor zuurstof +844 kllmol.
h) Vergelijk de gevonden waarde met de waarden in tabel 8.2 en geef cornrnentaar.
i) Bereken de arbeid die verricht wordt door 10 ml water
volledig om te zetten in gasvorrn in het hiernaast gegeven
systeem. Buitendruk is 1 atmosfeer.
j) Hoeveel meter stijgt de zuiger van het systeem.
k) Bij de reactie van waterstof met zuurstof ontstaan m inder
moleculen dan er in het begin waren. Waarom geeft deze
reactie dan wel een explosie.
100°C
lOml water

4cm

Opgave 4
In het kader van een onderzoek naar de invloed van roken op de gezondheid werd de
reactiesnelheid bestudeerd tussen hemoglobine, Hb, en koolstofmonoxide, CO bij 20°C
en bij 25°C. De volgende gegevens werden verkregen:
Temperatur

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Beginsnelheid
(initial
in2,21
IlmollL
4,42
6,39
1,24
[CO]o
3,00
1,00
0,619
3,71
in
IlmollL
in[Hb]o
J,J.mollL.s

rate)

Bepaal de orde van Hb en CO in deze reactie. Verklaar uw antwoord.
Stel de reactiesnelheidsvergelijking op voor de reactie.
Bereken de reactiesnelheidsconstante. In welke eenheid wordt deze constante
uitgedrukt?
Bereken de beginsnelheid als de beginconcentratie van Hb = 3,36 ).!mol/L en die van
CO = 2,40 ).!mol/L.
N oem ten minste vier factoren die de reactiesnelheid bepalen en verklaar op welke
manier zij de reactiesnelheid beInvloeden.
Bereken de activeringsenergie van de reactie.
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Vul Uw presentiestrook in en leg deze klaar op de tafel samen met Uw identiteitsbewijs.
Op ieder ingeleverd vel DUIDELIJK uw naam en studienummer rechts boven vermelden.
Begin iedere vraag (vier totaal) op een nieuw vel.
Ook yellen met niet beantwoorde vragen inleveren! "Zoekgeraakte" yellen worden met een nul gehonoreerd!
Hieronder wordt eventueel relevante informatie gegeven voor de beantwoording van de vragen.
Succes!
Element

35.453
Atoom-nummer
18
Ar
element
26
53
687115,9994
19
35
16
17
Cl
Atoomnummer
Atoommassa
Fe
79.904
Br
IK atoommassa
,00794
126,90447
4,0067
339,948
9,0983
32,065
2,0166
55,854
12,0107

g/mol

Elementaire lading:
Gasconstante:
Constante van Faraday:

e = 1,602xlO·19 C
R = 8,314 IlmolK
F = 96485 C/mol

Getal van Avogadro:
N = 6,022x1023 morl
Constante van Boltzmann:
k = 1,3807x10'23 11K
Lichtsnelheid:
c = 2,998xl08m/s

Con stante van Planck:

h = 6,626x 10'34 Is Inhoud bol =

t 1fr3

~Kritische straalverhouding voor een 3-, 4-, 6-, 8-omringing = resp. 0,155; 0,255; 0,414; 0,732
Fonnule van Allred en Rochow:
X = 0,359 Z*// + 0,744 (met r in Angstrom, A)
Zwak
Spektrochemische reeks:
Sterk CN' > N02 > en > NH3 > H20> OR' > p- > Cl' > Br' >

r

OPGA VE la: Leg uit wat er niet deugt aan de volgende verklaringen.
a) Ais een reactie eenmaal evenwicht heeft bereikt, zullen de moleculen niet meer reageren.
b) Indien er meer reactant in een reactie wordt verbruikt, wordt de evenwichtsconstante groter.
OPGAVE lb: Voor de reactie: Nz(g) + 3 Hz(g) <=> 2 NH3(g) bij 400K is de evenwichtsconstante
Bereken de waarde van Kp voor de onderstaande reacties bij dezelfde temperatuur.

Kp

= 41 M'z.

a) 2 NH3(g) <=> Nz(g) + 3 Hz(g)
b) Y2 Nz(g) + 1Y2 Hz(g) <=> NH3(g)
c) 2 Nz(g) + 6 Hz(g) <=> 4 NH3(g)
OPGAVE lc: Bij 35°C geldt dat de evenwichtsconstante K = 1,6xlO,5molll voor de reactie
2NOCl(g) <=> 2 NO(g) + Clz(g).
Bereken de evenwichtsconcentraties van alle stoffen voor ieder van de volgende originele mengsels
(=beginsituatie) Alsje een verwaarlozing toepast, geef dan aan dat dit geoorloofd is binnen eenfout van 5%.
a) 2,0 mol NOCl(g) in een vat van 2 liter.
b) 1,0 mol NOCl(g) en 1,0 mol NO(g) in een vat van 1 liter.
c) 2,0 mol NOCl(g) en 1,0 mol Clz(g) in een vat van 1 liter
OPGAVE ld: In welke richting zal het evenwicht 2HI(g)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

<=>

Hz(g) + Iz(g) verschuiven als

Hz(g) toegevoegd wordt
Iz(g) wordt verwijderd
HI(g) wordt verwijderd
Ar(g) toegevoegd wordt in hetzelfde vat. Verklaar je antwoord.
Het volume van het reactievat verdubbeld wordt. Verklaar je antwoord.
De temperatuurverlaagd wordt (de ontleding van HI(g) is exotherm). Verklaar jeantwoord.

OPGAVE2a
a) Bereken de pK waarden voor de volgende basen en geef ze vervolgens in volgorde van toenemende strekte.
a-I: Kaliumamine KNHz, Kb> 1.
a-2: Ammonia NH3, Kb = 1,8 X 10'5.
a-3: Gedeutereerd ammonia ND3, Kb = 1,1 X 10,5.
a-4: Hydrazine NHzNHz, Kb = 1,7 X 10,6.
a-5: Hydroxylamine NHzOH, Kb = 1,1 X 10'8.

b)
c)

Geef een verklaring voor het verschil in Kb waarden tussen ammonia, hydrazine en hydroxylamine.
Bereken de concentratie van K+, NHz', OR, en H30+ als 1,00g KNHz wordt opgelost in 250ml waterhoudt slechts rekening met de Kb van a-I.
d) Bereken de concentratie van K+, NHz', OH', en H30+ als 1,00g KNHz wordt opgelost in 250ml water - houdt
nu ook rekening met de Kb van a-2.

OPGA VE 2b: Bereken de pH waarden voor de volgende oplossingen.
a)
b)
c)

0,0477 M HCN(aq)
1,5 X 10,5 M CHCOOH(aq)
0,023 M HBrO(aq)

Kz = 4,9

X

10-JO•

= 1,8 X 10-5.
Kz = 2,0 X 10-9•
Kz

OPGAVE3
Een van de belangrijkste veroorzakers van corrosie van ijzer is water. Om corrosie van ijzer tegen te gaan wordt
het meestal geschilderd met een verf bestaande uit een beschermende polymeer. Om de corrosie van ijzer te
kunnen begrijpen worden de volgende reductie-potentialen gegeven.
Reactie

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Reductie
H+(aq)
e' ~+ 40H-(aq)
HzO(I)
Fez+
2H+(aq)
2Oz(g)
HzO(I)
+ +2 24+
e'+HzO(I)
2~2 half-reactie
e-~
e'Fe(s)
~ Hz(g)
+Hz(g)
4 e2 OH-(aq)

EO,
+0,40
-0,83
+1,23
-0,44
0,00V

Geef aan wat de standaardomstandigheden
zijn van de bovenstaande vijf reductie half-reacties.
Bereken voor alle bovenstaande reductie half-reacties de potentiaal bij pH=7 (-log W] = -log(10-7) = 7 en
bedenk dat bij pH=7, [H+] = [OR]).
Zal ijzer oplossen - onder standaardomstandigheden
- in water onder een zuurstofvrije atmosfeer? Geef
duidelijk aan hoe U aan Uw antwoord komt.
Zal ijzer oplossen in water met pH=7 onder een zuurstofvrije atmosfeer? Geef duidelijk aan hoe U aan Uw
antwoord komt.
Wat zal er gebeuren met het ijzer als de zuurstofvrije atmosfeer wordt opgeheven en er wellucht bij het
ijzer kan komen? Geef duidelijk aan hoe U aan Uw antwoord komt.
Zal zure regen gunstiger of ongunstiger zijn voor de corrosie van ijzer? Leg uit!
Als er 0,01 massa% ijzer van een auto met 1200kg ijzer is gecorrodeerd, hoevee1 coulomb is daarvoor
nodig geweest?
Geef naast de genoemde verf nog twee mogelijkheden om corrosie tegen te gaan.

OPGAVE4
IJzer komt voor in de volgende oxidatietoestanden 0, +2, en +3. Fez+ en Fe3+ hebben beide een zesomringing
voor de ligande NH3.
De kristalveldstabilisatie.energie
(~o) en de spinparingsenergie (P) zijn voor Fez+ en Fe3+:
~o(Fez+) = 11.500 em-I en P(Fez+) = 19.100 em-I
~o(Fe3+) = 26.500 cm-l en P(Fe3+) = 25.300 cm-l
a) Geefvoor elk van de oxidatietoestanden van IJzer de elektronenconfiguratie?
b) Schets de vijf d-banen elk in een afzonderlijk figuur.
c) Geef de elektronenbezetting van de d-banen voor Fez+ en Fe3+ voor een hoog- als een laagspintoestand.
d) Laat door een berekening zien dat Fez+ en Fe3+ met NH3 als ligande ofwel hoogspin dan wellaagspin is

(gebruik de bovenstaande gegevens).
e)

f)

Hoe verklaar je het sterke verschil tussen ~o(Fez+) en ~(Fe3+)?
Wat zal er gebeuren met de spintoestanden van Fez+ en Fe3+ als in plaats van NH3, CN- als ligande wordt
gebruikt en wat als cr als 1igande aanwezig is?

