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Fundamentele konstanten:
Elementaire lading:

e = 1,602176462 × 10-19 C

Atomaire massa-eenheid:

1 amu = 1,66053873 × 10-24 g

Getal van Avogadro:

N = 6,02214199 × 1023 mol-1

Gasconstante:

R = 8,314 J/mol-K

Omrekening gasdruk

1 atm = 760 mm Hg

Constante van Boltzmann:

k = 1,3806503 × 10-23 J/K

Constante van Faraday:

F = 9,64853415 × 104 C/mol

Lichtsnelheid:

c = 2,99792458 × 108 m/s

Constante van Planck:

h = 6,62606876 × 10-34 J-s

Omrekening Debye:

1 D = 3.34*10-30 Cm

R = 0,082058205 L-atm/mol-K

Inhoud bol = 43 π r 3

Formules:
Wet van Coulomb:

F(r) = (4πε0)-1*(Q1Q2/r2)

Coulomb energie:

E(r) = (4πε0)-1*(Q1Q2/r)

Dipoolmoment:

µ = Q*r

Elektronegatieviteit (Allred en Rochow):

χ = 0,359 Z*/r2 + 0,744 (met r in Angström, Å)

Lichtsnelheid en frequentie:

c = λν

Energie van een foton:

E = hν

Hoeksnelheid en frequentie:

ω = 2πν

Waterstofatoom:

∆E = -2.18*10-18* [(1/nf2)-(1/ni2)]

De Broglie golflengte

λ = h /(mv)

Heisenberg onzekerheidsrelatie

(∆x)(∆mv) ≥ h/4π

Traagheidsmoment van een rotor:

I = m1r12 + m2r22 + m3r32 + ....
I = µRA-B2
I = 2mARA-B

(tweeatomige AB)
2

(lineair A-B-A)

Rotatieconstante:

B = h/(8π2cI)

(B gewoonlijk in cm-1)

Rotationele energie (lineaire rotor):

F(J) = hcBJ(J+1)

(F gewoonlijk in cm-1)

Vibrationele energie:

E(v) = (v+0.5)hν

(E gewoonlijk in cm-1 of kJ/mol)

Enthaplie:

H = E + PV

Gibbs vrije energie:

∆G = ∆H - T∆S

Entropie:

S = k lnW

Systeem uit evenwicht:

∆G = ∆G0 + RT lnQ

Henderson-Hasselbalch

pH = pKa + log ([base]/[zuur])

Opgave 1 (50 punten)
a) (5 punten) Noem vijf van de acht door de chemische instrustrie meest
geproduceerde chemicaliën.

b) (5 punten) Vul onderstaande tabel in:
Chemische formule

Naam
Kaliumcarbonaat

Na2CrO4
Fosforigzuur
Mg(BrO2)2
SO3

c) (5 punten) Wat is de elektronaffiniteit en geef aan hoe die waarden verschillen
tussen de halogeniden en de edelgassen.

d) (5 punten) Was is de effectieve kernlading Z* voof het expliciet genoemde electron in
de reactievergelijking voor de tweede ionisatie van zuurstof? Gebruik Slaterorbitalen.
O+g  O2+g + e-

e) (5 punten) Laat zien hoeveel van welke stoffen over zijn wanneer 5.00 g acetyleen
(C2H2) wordt gehydrogeneerd met 1.00 g waterstof (H2) tot ethaan (C2H6).

f) (5 punten) Vul onderstaande tabel in:
atoom/ion

verkorte elektronconfiguratie

Mg
Sb
As3U
Ag+

g) (5 punten) Omcircel het juiste antwoord en/of streep het foute antwoord door.
a. BaSO4 is goed oplosbaar.

waar / niet waar

b. Samenvoegen van AgNO3.aq en KIaq geeft een neerslag

waar / niet waar

c. De juiste elektronegativiteitsvolgorde is Cl > Br > I > H.

waar / niet waar

d. De oxidatietoestand van S in Al2(SO4)3 is +6.

waar / niet waar

e. 2Au(s) + 3Zn2+aq  2Au3+aq + 3Zn(s) verloopt spontaan

waar / niet waar

h) (5 punten) Vul onderstaande tabel in:
stof

Lewis structuur

electrondomein
structuur

moleculaire
structuur

puntgroep

XeF4

SeCl4

i) (5 punten) Schat de reactienthalpie voor CH3OH (l) + NH3 (g)  CH3NH2 (g) + H2O (l) op
basis van de volgende bindingsenthalpieen (in kJ/mol):
C-N
C=N
C-O
C=O
C-H
N-H
O-H
293

615

358

799

413

391

463

j) (5 punten) Teken het moleculaire orbitaaldiagram voor stikstofmonoxide, NO. Kies de
juiste relatieve energieniveaus van de relevante N en O orbitalen en label de
moleculaire orbitalen. Ga ervanuit dat de energetische ordening van σ2p en π2p
dezelfde is als voor O2.

Opgave 2 (50 punten)
L-asparaginezuur is één van 20 natuurlijke aminozuren die als bouwstenen van eiwitten
fungeren. De molecuulformule van de stof is HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH.
a) (6 punten) Geef in onderstaande tekening bij elk van de vier koolstofatomen, de vier
zuurstofatomen en het stikstofatoom aan wat de hybridisatie is.

b) (8 punten) Maak een 3-dimensionale schets van de orbitalen die betrokken zijn bij de
bindingen in een R-COOH groep en geef aan waar de σ en π bindingen zich bevinden.

L-asparaginezuur is een zuur met pK1a=1.99, pKa2 = 3.90 en pKa3 = 10.00. De reden dat er drie
pKa’s gegeven zijn is dat er naast de twee zuurgroepen ook een aminogroep is, die
geprotoneerd kan zijn. Normaliter geldt voor een carbonzuur een Ka in de orde van 10-4 en
voor een aminogroep een Ka van ongeveer 10-9. Slechts bij hoge pH is de aminogroep dus
daadwerklijk een NH2 groep. L-asparaginezuur is in gedrag dus vergelijkbaar met andere
drie-voudige zuren, zoals H3PO4.
c) (8 punten) Teken vier structuurformules waarin L-asparaginezuur, afhankelijk van pH,
in oplossing kan voorkomen. HINT: Eén van de vier is een Zwitter-ion: een neutraal
deeltje dat in zijn structuur geladen groepen of atomen herbergt.
structuurformule

d) (2 punten) Geef de chemische evenwichtsvergelijking die bij Ka1 hoor. Schrijf Ka1 ook
uit.

Ka1 =

e) (2 punten) Geef de chemische evenwichtsvergelijking die bij Ka2 hoor. Schrijf Ka2 ook
uit.

Ka2 =

f) (2 punten) Geef de chemische evenwichtsvergelijking die bij Ka3 hoor. Schrijf Ka3 ook
uit.

Ka3 =

g) (2 punten) Wat is de verhouding van het meest voorkomende zuur en zijn
geconjugeerde base in een oplossing met pH = 1.00?

L-asparaginezuur is bij kamertemperatuur een vaste stof. Het heeft een molecuulmassa
van 133.1 g/mol en het lost in 100 mL water op tot maximaal 0.539 g bij 25 °C.
h) (2 punten) Wat is de concentratie van een verzadigde oplossing van Lasparaginezuur?

i) (3 punten) Laat door een bereking zien dat het Zwitter-ion domineert wanneer een
oplossing van 0.001 M L-asparaginezuur wordt gemaakt.

j) (3 punten) Was is de pH van de verzadigde oplossing?

k) (12 punten) Teken hieronder de titratiecurve die ontstaat wanneer 100 ml van die
verzadigde L-asparaginezuur oplossing wordt getitreerd met 0.0405 M NaOH.
Bereken daartoe de pH na toevoeging van 50, 100, 150, 200 en 250 mL. Gebruik de
volgende pagina’s voor berekeningen.
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