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Voorwoord 

In het vak spm1510 wordt een inleiding verzorgd op de inrichting van onze industriële samenleving. Er worden 
methoden aangereikt en geoefend om zowel man-made als natuurlijke systemen te analyseren. Daarbij staat de 
interactie tussen beide centraal. Zo biedt het vak basiskennis en vaardigheden voor het invullen van duurzame 
ontwikkeling. 
 
Dit dictaat is de weerslag van vier jaar ontwikkeling aan het vak Systemen in de Industrie, de Energie- en de 
Watersector. In 1999 werd het vak tb151 voor het eerst in de huidige vorm gegeven: er werd een aanvang 
gemaakt met de integratie van de twee delen waaruit het vak voorheen bestond (chemie en warmteleer; industrial 
systems en 'environmental science'). Gekozen werd voor een indeling in vier blokken aansluitend op de thema's 
gepresenteerd in het boek van Spiro en Stigliano. 
 
Reeds in 1999 werd een internetsite voor het vak ingericht. Na de adoptie van Blackboard als centraal 
ondersteund 'Portal' voor onderwijs aan de TU Delft is deze site in 2001 overgezet. In 2002/2003 is al het 
materiaal op deze site geïnventariseerd en gestructureerd. Gezien de omvang van het materiaal is besloten voor 
het nieuwe studiejaar 2003/2004 een dictaat uit te brengen. Tevens bood dit de mogelijkheid een inleiding op 'de 
systeembenadering' op te nemen en oude oefen- en tentamenvraagstukken daaraan te koppelen. De website over 
olieraffinage is integraal opgenomen. Tenslotte bevat het dictaat een inleiding en overzicht van LCA, 
levenscyclusanalyse.  
 
Vanaf het studiejaar 2003/2004 maakt het vak deel uit van de Bachelor Opleiding Technische Bestuurskunde, 
vakcode spm1510. Het vak vormt de basis van het onderwijs in het domein Energie-, Water- en Industriële 
systemen, kortweg het EWI-domein. Dit onderwijs wordt verzorgd door het docententeam van E&I dat op het 
moment van schrijven bestaat uit Ivo Bouwmans, Petra Heijnen, Kas Hemmes, Paulien Herder, ondergetekende, 
Zofia Verwater en Margot Weijnen. Ik ben alle leden van dit team dank verschuldigd voor het aanleveren van 
modulemateriaal, maar vooral voor de stimulerende discussies en collegialiteit die mede ten grondslag liggen aan 
dit vak.  
 
Tenslotte, een speciaal woord van dank voor Emile Chappin, sinds 2002 student-assistent bij de sectie E&I, 
wiens bijdragen een enorme kwaliteitsimpuls betekenden voor het modulemateriaal en dus voor de kwaliteit van 
het vak als geheel. 
 
Gerard Dijkema Delft, 27 november 2003 
Docent/modulemanager 
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I.1  Overzicht spm1510 

Inleiding 
Het vak spm1510 geeft een inleiding op de inrichting van onze industriële samenleving. Theorieën, modellen en 
methoden worden behandeld èn geoefend om de inrichting van systemen in de industrie, infrastructuren voor 
elektriciteit, gas en (afval)water te begrijpen en te analyseren. De relatie met de omgeving van deze systemen - 
het milieu - wordt in een geïntegreerde systeembenadering behandeld. Basiskennis uit de chemie, toegepaste 
thermodynamica en procestechnologie worden behandeld en gebruikt om de (on)mogelijkheden van duurzame 
ontwikkeling te kunnen bespreken. Er wordt aandacht besteed aan trends nieuwe ontwikkelingen zoals duurzaam 
waterbeheer, biotechnologie, agrificatie. Daarbij wordt waar mogelijk en relevant aandacht besteed aan actuele 
ontwikkelingen.  
Dit dictaat bevat een handleiding, een deel van de stof voor het vak spm1510 alsmede vraagstukken en 
uitwerkingen. Om dit vak met succes te kunnen volgen èn af te ronden wordt aanbevolen de aangereikte 
theorieën, modellen en methoden te oefenen bij het maken van de vraagstukken in deze syllabus.  

Dictaat 
De opbouw van dit dictaat is als volgt. Eerst wordt ingegaan op de inrichting en algemene aanpak van het vak. 
Daarbij wordt aandacht geschonken aan de opbouw van de stof van het vak en de bijbehorende vraagstukken. 
Tevens wordt de systeembenadering toegelicht. Hierna volgt een overzicht van de stof. Deze bestaat per blok uit 
een samenvatting, overzicht van (tentamen)stof, een lijst met aanbevolen opgaven voor zelfstudie en 
bijbehorende uitwerking, een aantal werkcollegeopgaven en enkele oude, deels uitgewerkte deeltoetsen. Er zijn 
een aantal oude tentamens opgenomen, deels met uitwerking. Het dictaat sluit af met de weergave van de website 
over de Aardolie-industrie, die tot de stof van dit vak behoort.  

Internet/blackboard 
Op de Blackboard-site behorend bij het vak spm1510 staat informatie die tot de stof behoort. Daarbij gaat het om 
op het college gepresenteerd materiaal, alsmede opgaven die niet zijn opgenomen in dit dictaat. Tevens vindt u 
meer oude deeltoetsen en tentamens op de site. Gedurende het semester dat het vak staat ingeroosterd, wordt de 
site up-to-date gehouden. In Figuur 1 staat de structuur van de Blackboard website weergegeven: 
 

Mededelingen over uitslagen, recentelijke wijzigingen

Studiegids informatie,
Dit document,
Uitslagen deeltoetsen/tentamens
E-mailadressen, internetsites en gegevens van modulemanager, hoogleraar en secretariaat

Blok 1 t/m 4: hoorcollegesheets
responsiecollegesheets
zelfstudie: samenvattingen

stofbeschrijving
aanbevolen opgaven
uitwerkingen aanbevolen opgaven
oude deeltoetsen met uitwerkingen
extra opgaven

Oude Tentamens met uitwerkingen

Mogelijkheid tot un-enrollen van spm1510 blackboard-site
 

Figuur 1. Blackboard website 
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De spm1510 website 'Aardolie-industrie', tevens opgenomen in dit dictaat, is te vinden op:  
www.tbm.tudelft.nl/modulemateriaal/voltijd/tb151/aardolie/ 

Verplichte literatuur 
De literatuur voor het vak spm1510 bestaat uit dit dictaat en twee boeken: 

√ T.G. Spiro and W.M. Stigliani, Chemistry of the Environment, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 
2nd Edition, 2002, ISBN 013-754896-6  

√ Steven S. Zumdahl, Chemistry, 5th edition, Houghton Miffin, Boston, MA, ISBN 0-669-41794-7 

Overzicht van de stof 
De nadruk ligt op kennis en inleiding op de inrichting van systemen van onze industriële samenleving. In de 
module staat de samenhang tussen het economisch systeem en haar omgeving centraal. Voorbeelden uit de drie 
milieucompartimenten bodem, lucht en water worden gekoppeld aan de activiteiten in delen van het economisch 
systeem. Zo is het compartiment lucht direct te koppelen met energieopwekking maar ook met industriële 
systemen en de grootschalige eindverwijdering van afval. Aan de hand van voorbeelden worden modellen voor 
het begrijpen van chemische reacties relevant voor het EWI-domein behandeld en worden methoden voor 
kwantitatieve analyse geïntroduceerd en geoefend.  
Het vak spm1510 is verdeeld over vier blokken. In elk blok wordt een onderdeel van de stof behandeld.  
 
Blok 1 bestaat uit balansen van energie en massa. De chemie wordt beschouwd als boekhouding. 
Energiesystemen zoals energieopwekking en -gebruik worden bekeken. Tevens komt het gebruik van fossiele en 
hernieuwbare energiedragers uitgebreid aan bod.  
Blok 2 gaat over de atmosfeer, welke processen daar een rol spelen en de problemen (luchtverontreiniging, 
broeikaseffect) die het gevolg zijn van de humane bewegingen op aarde. Tevens komende de onderwerpen 
kinetiek en evenwicht aan bod.  
Blok 3 betreft de hydrosfeer en de lithosfeer. Hier worden watersystemen bekeken, de drinkwatervoorziening, 
watervoorraden en de problemen die daar optreden, zoals verzuring.  
In Blok 4 wordt gekeken naar de biosfeer. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar bodemgebruik, 
voedselvoorziening en agrificatie.  
Al deze systemen komen neer op het systeem zoals staat vermeld in Figuur 2. Natuurlijke grondstoffen zijn de 
bron voor het gebruik van materialen en energie in het economische systeem. Bijproducten worden de natuur 
ingepompt. De natuur wordt gebruikt als ‘bron’ en als ‘put’. 
 

Economic system
Human activities

- process industry
- infrastructures

energy 
waste
water

Economic system
Human activities

- process industry
- infrastructures

energy 
waste
water

 
Figuur 2. Economisch systeem met omgeving 

 



 

I.2  Algemene aanpak en aanwijzingen 

In dit hoofdstuk wordt een handreiking gegeven voor het succesvol bestuderen én afronden van spm1510.  
Naast het vergaren van kennis staat het analyseren van systemen centraal in het vak. Daartoe wordt de bekend 
veronderstelde 'gereedschapskist' uit het VWO verder gevuld. Gebruik van wat er in die uitgebreide 
gereedschapskist zit, wordt vanzelfsprekend bevraagd in de deeltoetsen cq. tentamens.  
 
Het eindniveau te behalen in dit vak gaat echter een stuk verder dan de kennis opgedaan in het profiel Natuur & 
Techniek of Natuur & Gezondheid op het VWO. De vraagstukken in dit vak zijn dus ook anders dan op de 
middelbare school. Het rekenen met alleen getalletjes is niet meer voldoende. Veel vraagstukken in het domein 
vragen gebruik van een serie of combinatie van oplossingsmethoden. In de ingenieurspraktijk is inzicht in en 
controle op hoe en wat er wordt berekend noodzakelijk. In het vak wordt een systeembenadering gebruikt die 
zijn wortels heeft in de procestechnologie, toegepaste thermodynamica, en waarin kennis uit chemie, 
milieukunde en technologische systemen kan worden geïntegreerd. Daarnaast biedt deze systeembenadering een 
natuurlijke relatie met de andere vakken in het tb-curriculum.  
 
In voorgaande jaren is gebleken dat een flink aantal studenten behoefte had aan uitleg, illustratie en 
oefenmateriaal, juist ook om verder te komen dan het VWO niveau. Daarnaast is gebleken dat voor een groot 
aantal studenten aanvulling van de Vwo-chemie kennis nodig is. Daarin wordt voorzien door deze syllabus.  

Opbouw van de stof 
In het vak gaat het om enerzijds het voorzien in een inleiding, het vergaren van zgn. kaartkennis. Anderzijds 
worden basisvaardigheden ontwikkeld, benodigd voor het begrijpen en analyseren van systemen in industrie, 
energie en water. Bij de leerdoelen van het vak is een onderscheid te maken in: 
√ kennis 
√ toepassing 
√ inzicht 
 
Kennis: Eerst wordt de kennis op een bepaald gebied getoetst door middel van een (eenvoudige) vraag, zoals: 
''Wat zijn de belangrijkste fossiele energiedragers die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit in 
Nederland?''.  
 
Toepassing: Aan de hand van een werkelijke situatie uit de industriële praktijk, bijvoorbeeld de beschrijving van 
een grootschalige elektriciteitscentrale, volgen vragen die een juiste keuze én correcte toepassing van methoden 
en technieken vragen. Deze kunnen voor het eerst zijn aangeboden in dit college of reeds bekend zijn van de 
middelbare school. In de vraag aangeleverde gegevens moeten worden gecombineerd met deze methoden en 
technieken om tot een antwoord te komen. Een voorbeeld daarvan is: bereken het bruto- en nettorendement van 
de elektriciteitscentrale.  
 
Inzicht: De laatste onderdelen van een vraagstuk betreffen het inzicht dat een student heeft opgebouwd. Een 
combinatie van methoden en technieken samen met de opgebouwde kennis moet de student in staat stellen de al 
beantwoorde vragen en mogelijke veranderingen in het beschreven systeem kritisch te analyseren. 

Opgaven Spiro 

Leerdoelen 

√ Een beeld geven van systemen op aarde met betrekking tot energie, water en industrie. Daarbij gaat het om 
problemen van mondiale (versterkt broeikaseffect) tot lokale schaal (smogvorming, verzuring); 

√ De samenhang tussen het economisch systeem en haar omgeving leren zien en leren beredeneren welke 
gevolgen optreden door humane bewegingen in dit systeem; 

√ De aan dit domein gebonden systemen leren analyseren; 
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√ Kunnen meediscussieren over de diverse besproken problemen met een kritische visie op hoe er in de media 
tegenaan wordt gekeken; 

√ Uitbreiding en verdere integratie van de stof in het EWI-domeinspecifiek curriculum. 

Aanwijzingen 

De opgaven bij Spiro beslaan praktisch allemaal nieuwe stof. Het onderscheid tussen een herhaling en nieuwe 
stof wordt daarom niet gemaakt. Wel is een selectie van de belangrijkste opgaven gemaakt uit de totale set 
relevante opgaven. Het wordt aangeraden in ieder geval de belangrijke opgaven te oefenen. Van die opgaven zijn 
ook uitwerkingen beschikbaar. Voor betere beheersing van de stof is het ook verstandig de extra opgaven te 
maken. De opgaven staan gegroepeerd per hoofdstuk. Op de blackboard-site staan nog overzichten van 
overeenkomstige opgaven uit Spiro, 1e druk. Spiro, 2e druk bevat echter een aantal geheel nieuwe opgaven. Het 
is bij het uitwerken van de opgaven van belang  gebruik te maken van de aangeboden methode (via een 
systeemdiagram) en niet “direct” te beginnen met rekenen.  
Op de toetsen en tentamens wordt een beroep gedaan op het vermogen oplossingsstrategieën te formuleren en te 
selecteren. Ook moet gebruik worden gemaakt van verschillende methoden en technieken uit Zumdahl en het 
college, gecombineerd met de kennis uit Spiro, Zumdahl en het college. Daarnaast is de beschikbare tijd beperkt 
en wordt enig tempo verwacht. De enige mogelijkheid om dit te oefenen is de betreffende oude deeltoetsen en 
tentamens te maken.  

Opgaven Zumdahl 

Leerdoelen 

√ Het gelijktrekken van de beheersing van een deel van de scheikunde- en natuurkundestof van het VWO voor 
studenten die deze vakken niet in hun pakket hadden; 

√ Het “unfreezen” van een aantal typische VWO benaderingen ter correctie, inbedding in systeemcontext en 
het gebruik bij analyse van systemen; 

√ Uitbreiding en verdere integratie van de stof in het EWI-domeinspecifiek curriculum; 
√ Dienen als basis voor o.a. spm2510 en spm3510 en een aantal vakken in de mastersopleiding; 
√ Het illustreren van nut en noodzaak van methoden en technieken voor analyse van systemen in onze 

industriële samenleving (“gereedschapskist”). 

Aanwijzingen 

√ Van alle opgaven die staan vermeld zijn uitwerkingen beschikbaar; 
√ De set opgaven begint met een aantal algemene opgaven. Hierna zijn de opgaven gegroepeerd 

overeenkomstig de paragrafen van het boek Zumdahl; 
√ De stof en opgaven zijn opgedeeld in drie sets: 

1. De uitgebreide serie is bedoeld om kennis, die reeds is aangeboden op het VWO alsnog actief te leren 
beheersen; 

2. Met de korte opfrisser kan de stof op het VWO middelbare schoolstof worden herhaald en geactiveerd; 
3. De lijst met nieuwe stof betreft stof, die bij het Scheikunde en Natuurkunde examen op de middelbare 

school niet als bekend wordt verondersteld; 
√ Een aantal van de opgaven worden behandeld tijdens de responsiecolleges. Deze opgaven staan in de 

onderste tabel vermeld. Het is verstandig de tussenliggende opgaven te maken vóór het volgende 
responsiecollege.  

√ Op de toetsen en tentamens wordt een beroep gedaan op het vermogen oplossingsstrategieën te formuleren 
en te selecteren. Ook moet gebruik worden gemaakt van verschillende methoden en technieken uit Zumdahl 
en het college, gecombineerd met de kennis uit Spiro, Zumdahl en het college. De enige mogelijkheid om dit 
te oefenen is de betreffende oude deeltoetsen en tentamens te maken. 
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Formuleblad 
Bij de toetsen en tentamens mag gebruik worden gemaakt van dit formuleblad. Deze wordt altijd achter aan de 
toetsen en tentamens meegeleverd. Hoewel het lijkt dat de toetsen hierdoor veel eenvoudiger worden, is het zaak 
de complexiteit van het werken met deze formules niet de onderschatten.  
 
Energie:  Ekin = ½ m ⋅ v2 [J] 

Q = Cp ⋅ m ⋅ ∆T [J] 
Wmax = Qh ⋅ (Th – Tc) / Th 
Qc= Qh – Wmax = Qh ⋅  Tc / Th 

  [J]10312 2119

r
QQ.E ⋅

⋅⋅= −  

 
Avogadro:  N = 6,022 ⋅  1023 [moleculen/mol] 
 

Straling:  λ piek
piek

c
T

= [m] 

  S = k ⋅ T4 (k = 5,67 * 10-8 [W/m2]) 
E = h ⋅ f = h ⋅ c/λ [J] 
h = 6.62608 ⋅ 10-34 [Js] 

  c = 3,000 ⋅ 108 [m/s] 

Heisenberg: ∆ ∆( )
4
hx mv
π

⋅ ≥  

 
 
Ideaal gas: p ⋅ V = n ⋅ R ⋅ T    

(R = 0,0821 [atm L K-1])   (L = liter) 
  R = 8.31451 [J/(K*mol)] 
 
Zuurgraad: pH = -log[H+] 
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Periodiek systeem 
Onderstaande figuur bevat een weergave van het periodiek systeem. 

1 18
1A 8A
1 2
H 2 13 14 15 16 17 He

1.008 2A 3A 4A 5A 6A 7A 4.003
3 4 5 6 7 8 9 10
Li Be B C N O F Ne

6.941 9.012 10.81 12.01 14.01 16.00 19.00 20.18
11 12 13 14 15 16 17 18
Na Mg Al Si P S Cl Ar

22.99 24.31 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26.98 28.09 30.97 32.07 35.45 39.95
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

39.10 40.08 44.96 47.88 50.94 52.00 54.94 55.85 58.93 58.69 63.55 65.38 69.72 72.59 74.92 78.96 79.90 83.80
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Ge Sb Te I Xe

85.47 87.62 88.91 91.22 92.91 95.94 (98) 101.1 102.9 106.4 107.9 112.4 114.8 118.7 121.8 127.6 126.9 131.3
55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Sn Bi Po At Rn

132.9 137.3 138.9 178.5 180.9 183.9 186.2 190.2 192.2 195.1 197 200.6 204.4 207.2 209 (209) (210) (222)
87 88 89 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Fr Ra Ac Unq Unp Unh Uns Uno Une Uun Uuu Uub

(223) 226 (227)

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

140.1 140.9 144.2 (145) 150.4 152.0 157.3 158.9 162.5 164.9 167.3 168.9 173.0 175.0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

232.0 (231) 238.0 (237) (244) (243) (247) (247) (251) (252) (257) (258) (259) (260)  
Figuur 3. Periodiek systeem 

Het periodiek systeem der elementen is een opsomming van alle bekende elementen of atomen. Het symbool van 
een atoom wordt weergegeven met 1, 2 of 3 letters. Waterstof is het eerste atoom en heeft als symbool de letter 
H, afkomstig van het Engelse hydrogen. Het nummer boven het atoomsymbool is het atoomnummer. Het 
atoomnummer, waarop de atomen zijn gerangschikt, is gelijk aan het aantal elektronen (negatief geladen 
subatomaire deeltjes), wat tevens gelijk is aan het aantal protonen (positief geladen subatomaire deeltjes) van een 
atoom. Het getal onder het atoomsymbool is de atoommassa in de eenheid [u]. Omdat de atoomkern naast 
protonen ook neutronen bevat, is de atoomassa ongelijk aan het atoomnummer (behalve bij waterstof). 
In het periodiek systeem zijn de atomen gerangschikt in kolommen. Deze worden groepen genoemd. De atomen 
binnen één groep hebben veel overeenkomstige eigenschappen. De groepen zijn genummerd van 1 tot en met 18. 
De belangrijkste groepen zijn ook genummerd van 1A tot en met 8A.  
In de chemie heeft een aantal groepen een triviale naam gekregen. Zo behoren de atomen uit groep 1 of 1A 
(behalve waterstof) bij de alkalimetalen, de atomen uit groep 2 of 2A bij de alkaline aardmetalen, de atomen uit 
groep 17 of 7A bij de halogenen en de atomen uit groep 18 of 8A bij de edelgassen. De atomen in de groepen 3 
tot en met 8 zijn  de transitiemetalen.  
De metalen staan links van de dikke zwarte streep, rechts staan niet-metalen. Waterstof is een niet-metaal! 
Een belangrijke indeling is die naar elektronenverdeling. Het totaal aantal elektronen dat zich om een atoom 
bevindt, is gelijk aan het atoomnummer. Deze elektronen bevinden zich in orbitalen rondom het atoom. 
Orbitalen zijn gegroepeerd per hoofdquantumgetal, genummerd van 1 tot en met 7. Binnen een hoofdquantum 
kunnen zich verschillende orbitalen bevinden waarvan de eerste drie soorten s, p en d worden genoemd.  
Elk orbitaal heeft een maximum van 2 plaatsen voor elektronen. Afhankelijk van het hoofdquantumgetal bestaan 
er s, p en d orbitalen. Er bestaat voor elk hoofdquantumgetal 1 s-orbitaal. Vanaf hoofdquantumgetal 2 bestaan er 
3 p-orbitalen. Vanaf hoofdquantumgetal 3 bestaan er 5 d-orbitalen. 
De elektronenconfiguratie van een atoom geeft weer welke orbitalen van welk hoofquantumgetal (deels) met 
elektronen zijn gevuld. De orbitalen wordt altijd in dezelfde volgorde opgevuld en als volgt genoteerd:  
1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  4p6  3d10  5s2  5p6  4d10.   
Daarbij worden zoveel orbitalen opgevuld als elektronen bij een bepaald atoom voorradig zijn. De hoeveelheid 
elektronen in een bepaald orbitaal wordt aangegeven met het getal rechtsboven. Zuurstof (met 8 elektronen) 
krijgt bijvoorbeeld het schema: 1s2  2s2  2p4.  



 

I.3  De systeembenadering 

Aan de basis van de analyse van een groot aantal TB-vraagstukken staat een systeembenadering. Staat in andere 
modules het systeem van netwerk van actoren en hoe die handelen centraal, in spm1510 staat het fysieke, 
technologische en het natuurlijke systeem centraal. 
 
De analyse van ‘man-made’ systemen en hun relatie met de omgeving – het natuurlijk milieu – wordt in 
spm1510 in een geïntegreerde systeembenadering behandeld. Wat is nu die systeembenadering die zijn wortels 
heeft in de procestechnologie, toegepaste thermodynamica en systeemtheorie? Waarom is deze zo geschikt om 
kennis uit chemie, milieukunde en technologische systemen te integreren?  

Een systeem 
Alles is te beschouwen als een systeem: de aarde, de Rotterdamse Haven, een pindakaasfabriek, het 
faculteitsgebouw TBM, een benzinestation, een huis, een kernreactor, een auto, een mens, een waterkoker, een 
pen et cetera. Deze voorbeelden laten zien dat systemen gekenmerkt worden door verschillen in  

√ schaalgrootte en systeemniveau, 
√ technische karakteristiek en daaruit voortvloeiende prestatie, 
√ interne complexiteit.  

 
De prestatie en het gedrag van een systeem is afhankelijk van zijn interne structuur en van de technologie van elk 
systeemonderdeel. Door interactie van deze systeemelementen bestaat de prestatie, karakteristiek of het gedrag 
uit meer dan de optelling van de afzonderlijke systeemelementen. 
Om de juiste analyse te kunnen maken, is het goed je bewust te zijn van verschillende systeemniveaus. 
Bijvoorbeeld: een drinkwaterfabriek bestaat uit zeer veel systeemonderdelen (systeemelementen zoals 
bijvoorbeeld voorzuivering, zuivering, sterilisatie, aanzuivering). Elk van deze onderdelen is opgebouwd uit 
zogenaamde eenheidsbewerkingen of ‘unit operations’. Deze bestaan uit een fysische bewerking (bijvoorbeeld 
filteren), een chemische reactie (reactor, bioreactor) of een combinatie daarvan (beluchtingbassin 
afvalwaterzuivering: intensieve zuurstoftoevoer bevordert biologische afbraakreacties). Een drinkwaterfabriek 
maakt echter óók deel uit van een groter systeem, te weten de drinkwaterinfrastructuur, die naast de 
drinkwaterfabrieken bestaat uit pompstations, winningspunten, transportleidingen, distributienet en bemetering. 
De drinkwaterinfrastructuur en de infrastructuur voor afvalwater maken weer deel uit van de kleine 
waterkringloop. Deze sluit aan op de hydrologische of grote waterkringloop in het natuurlijk systeem ‘aarde’. 
 
Bij de analyse van problemen in het EWI-domein zijn de juiste keuze van het systeemniveau en de daarbij 
horende systeemgrens cruciaal. Minstens even belangrijk is het herkennen van systemen en systeemonderdelen. 
Door je analyse volgens ‘de systeembenadering’ op te zetten, kun je op een gestructureerde manier keuzes 
maken ten aanzien van in te zetten berekeningsmethoden. Tevens verkrijg je overzicht en een idee welke 
ontbrekende informatie je kunt afleiden. Tenslotte zul je aannames moeten maken om gevraagde resultaten te 
kunnen bepalen met behulp van gekozen berekeningsmethoden. 
 
Veel van de systemen behandeld in deze module zijn op te vatten zoals weergegeven in Figuur 4. Natuurlijke 
grondstoffen zijn de bron voor het gebruik van materialen en energie in het economische systeem. Ongewenste 
bijproducten (emissies, afval) worden teruggegeven aan de natuur. De natuur wordt gebruikt als ‘bron’ en als 
‘put’. 
 

 
Figuur 4. Sources and Sinks 
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In Zumdahl, hoofdstuk 3 en 6, wordt de Wet van Behoud van massa respectievelijk energie toegelicht. Er wordt 
uitgelegd en geïllustreerd wat dit betekent voor massa- en energiestromen rond systemen. Dit vormt de basis 
voor een algemeen bruikbare systeembenadering, waarin goede inventarisatie, bijhouden en interpretatie van de 
beschikbare informatie over het systeem in kwestie belangrijk is.  

De stappen van de systeembenadering 
Een algemeen toepasbare procedure is de volgende: 
1. Lees of maak de systeembeschrijving, inventariseer de beschikbare informatie en denk na over het 

gevraagde en je invulling van stap 2 en 3. Relateer het vraagstuk aan je inhoudskennis opgedaan in het vak. 
2. Teken, op basis van stap 1, een (voorlopig) systeemdiagram. Dit is een schematische weergave van het 

systeem in kwestie geschikt voor het beantwoorden van de vra(a)g(en). In een bruikbaar systeemdiagram is 
(a) de beschikbare informatie over alle in- en uitgaande stromen verwerkt, (b) is een zinvolle keuze gemaakt 
voor de systeemgrens die ook is weergegeven; (c) tenslotte is indien nodig het systeem verdeeld in 
onderdelen, systeem elementen of subsystemen.  

3. Formuleer een oplossingsstrategie en maak daarbij de benodigde aannames. Bepaal naar welke grootheden 
gevraagd wordt en kies daarbij eenheden. Welke methoden zijn te gebruiken om de gevraagde grootheden te 
berekenen? Dit is de oplossingsstrategie. Schat de ordegrootte van deze grootheden. 

4. Beantwoordt de vraag nu volgens de in stap 3 gekozen strategie. 
5. Controleer de dimensies. Voldoet het antwoord aan de verwachting, geschat bij onderdeel 2? 

Bij sommige oplossingsmethoden is het nodig een of enkele iteratieslagen te maken waarbij delen van de 
uitwerking worden verbeterd zodat een betere oplossing wordt gevonden. 

 

Kader 1. De elektriciteitsvoorziening - tentamenvraagstuk 

De afgelopen zomer is 'Alarmfase Rood' in werking getreden voor de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Een 
dreigend tekort aan productiecapaciteit zou tot regionale of zelfs landelijke storing en netuitval kunnen leiden. In 
de communiqués van TenneT, de landelijke netbeheerder werd 'een gebrek aan koelcapaciteit' aangemerkt als 
oorzaak van de problemen. 
Watergekoelde elektriciteitscentrales kampten met een absoluut tekort aan koelwater door lage waterstanden èn 
met een te hoge koelwaterinnametemperatuur door de extreme temperaturen. De koelwateruitlaattemperatuur is 
gelimiteerd op maximaal 30oC èn minder dan 4 oC temperatuurverschil met inname.   
 
a. Aan welke waterkringlopen zijn elektriciteitscentrales direct respectievelijk via het net gekoppeld? Licht kort 

toe. 
b. De genoemde koelwaterlozingsbeperkingen zijn onderdeel van het waterkwaliteitsbeheer. Welk type 

waterkwaliteit wordt hiermee beschermd? Welke andere typen zijn er? Geef van elk een voorbeeld. 
c.  Naast de elektriciteitsvoorziening heeft ook de drinkwatervoorziening onder druk gestaan door het 

uitzonderlijk droge voorjaar en de droge zomer. Geef kort aan welke (on)mogelijkheden je ziet voor het 
gebruik van grondwater om het tijdelijk tekort aan oppervlaktewater te compenseren. 

 
Zoals ook door de Minister van Economische Zaken is gesuggereerd, is de bouw van koeltorens (zie Figuur 5) bij 
de centrales een mogelijke oplossing ter voorkoming van elektriciteitstekorten. In koeltorens wordt ingenomen 
water bij ongeveer omgevingstemperatuur verdampt. De daarvoor benodigde verdampingsenergie is ongeveer 
440 kJ/mol.  
d. Licht met een systeemdiagram het verschil tussen de inzet van koeltorens en koelwatersystemen toe.  
e. Verklaar waarom de hete zomer en de koelwaterrestricties leiden tot een verminderde elektriciteitsproductie. 

Betrek daarbij naast de eerste hoofdwet van de thermodynamica de formule voor het maximaal te behalen 
Carnot rendement, en maak geschikte aannames.  

f. Maak een schatting van het capaciteitsverlies dat NIET wordt opgeheven door de installatie van koeltorens. 
g. Bereken een schatting van de hoeveelheid koelwater nodig voor het Nederlandse elektriciteitsproductiepark 

op een hete tropische dag in augustus. Op zo'n dag wordt gemiddeld over een etmaal 8000 MW 
geproduceerd bij een gemiddeld rendement van 40%.  

  Bereken je schatting voor (1) een koelwatertemperatuur van 10 oC (2) een koelwatertemperatuur van 27oC.  
  Zet je berekening bij voorkeur zo op dat je ook deelvraag h. snel kunt beantwoorden.  
  De hoeveelheid energietoevoer nodig om 1 cm3 water precies 1 oC op te warmen =  1 Cal = 4.2 J. 
h. Hoeveel water zouden de Nederlandse centrales verdampen op een tropische dag, na installatie van 

koeltorens?  
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Toepassing van de systeembenadering op een elektriciteitscentrale 
De systeembenadering is toepasbaar op diverse aggregatieniveaus en met verschillende technieken. Hoewel er 
een vijftal vaste stappen is, is de systeembenadering breed toepasbaar in het vak spm1510. Eerst zal de 
systeembenadering worden toegepast op een specifieke fabriek of onderdelen daarvan. Daarna zal de focus 
worden verlegd naar de analyse van de levenscyclus van een product. 

Stap 1: De systeembeschrijving 

Een voorbeeld van een vraagstuk staat in Kader 1. Door het gehele vraagstuk te lezen kun je de betreffende 
beschrijving en de vragen koppelen aan de kennis die je al hebt. De contouren van een oplossingsstrategie 
kunnen zich al vormen. Dan is stap 1 van de systeembenadering voltooid. Echter, door systematisch stap 2 en 3 
uit te voeren vermijd je dat je al vanaf het begin de verkeerde weg inslaat, dan wel zaken over het hoofd ziet. Dit 
vereist oefening!  
 

 
Figuur 5. Elektriciteitscentrale (www.freefoto.com by Ian Britton) 

Stap 2: Het systeemdiagram 

Uit de foto van een elektriciteitscentrale (Figuur 5) is niet veel informatie te halen ter beantwoording van de 
vraag. Te zien is dat koeling de grootste ruimte in beslag neemt. Om tot meer inzicht te komen wordt stap 2 van 
de systeembenadering toegepast. Er wordt een systeemdiagram gemaakt waarmee in dit geval de energiestromen 
rond de centrale inzichtelijk worden gemaakt. Hoewel een systeemdiagram eenvoudig lijkt, geeft het het nodige 
overzicht en biedt het veelal inzicht, nodig voor correcte oplossing van vraagstukken uit het domein. Het zelf 
tekenen van bruikbare diagrammen is niet moeilijk maar vereist wèl zelfwerkendheid. Een zekere mate van orde 
en netheid is gewenst. Meestal volstaat een schema op 'de achterkant van een envelop'1.  
 

omzetting

koel
systeem

fossiele brandstof

koel water

warm water

electriciteit
restproducten

restwarmte

 
Figuur 6. Systeemdiagram elektriciteitscentrale  

                                                           
1 In Angelsaksische engineering curricula wordt van studenten geeist dat ze zgn. 'back-of-the-envelope' 
berekeningen kunnen maken: met behulp van relatief eenvoudige methoden en hulpmiddelen de essentie van een 
probleem weergeven en een eerste geschatte oplossing geven. Dat wil dus zeggen: zonder het gebruik van ICT-
tools, simulatiemodellen, spreadsheets enz.! Dit is eveneens een van de leerdoelen van spm1510. 
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Het systeemdiagram voor deze vraag is weergegeven in Figuur 6. Het is een vereenvoudigde schematische 
weergave van een elektriciteitscentrale. Dit plaatje kan van pas komen bij het vraagstuk in het kader. Hoewel het 
niet altijd expliciet gevraagd wordt, is het verstandig om altijd een diagram te tekenen. Tekenen van een diagram 
dwingt je gestructureerd te denken. Het resultaat geeft je overzicht. In Kader 2 staat de opzet om te komen tot 
een zinvol systeemdiagram. 

Stap 3: De oplossingsstrategie 

Nu een systeemdiagram bekend is, komt de strategie vaak al snel in beeld. Bij de beantwoording van de vraag in 
het kader zal gebruik moeten worden gemaakt van massa- en energiebalansen. Eerst wordt een ruwe schatting 
gemaakt van het antwoord of tenminste van de verwachte ordegrootte (bijvoorbeeld 30-70% rendement). Dit kan 
een zeer ruwe schatting zijn, maar ernstige fouten kunnen hierdoor worden voorkomen. 

Stap 4: Beantwoording  

Door de opgedane kennis te combineren met de theorie over deze balansen kunnen de gevraagde antwoorden op 
de vragen in stap 4 worden berekend. Om de vragen afdoende te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk veel 
te oefenen. Daarvoor worden binnen het vak voldoende mogelijkheden geboden. 

Stap 5: Controle 

Nadat een antwoord is gevonden wordt dit in stap 5 vergeleken met de eerdere schatting. Indien er een grote 
afwijking wordt gevonden kan worden gezocht naar de fout. Vind je deze niet, merk dan in ieder geval op dat het 
antwoord niet kan kloppen. Daarmee merk je op, dat je weet waar over gesproken wordt en niet zomaar een 
sommetje oplost. Een zeer bruikbare methode van controle is dimensieanalyse. Bij elke berekening dienen de 
eenheden voor en na het =-teken gelijk te zijn. Deze eenheden worden in vierkante haken geplaatst. Een 
voorbeeld: 
Een vermogen van 1,00 [GW] levert een dagelijkse energie van:  
1,00 [GW] ⋅ 3600 [s/uur] ⋅ 24 [uur/dag] =  
= 1,00 [GJ/s] ⋅ 3600 [s/uur] ⋅ 24 [uur/dag] =  
= 1,00 ⋅ 3600 ⋅ 24 [GJ/s] ⋅ [s/uur] ⋅  [uur/dag] =  
= 0,864 ⋅ 109

 [GJ/dag] = 0,864 ⋅ 1018 [J/dag] 
 
De eenheid van het antwoord klopt met de vraag. De dagelijkse energiehoeveelheid heeft de eenheid [J/dag].  
Let op het gebruik van de voorvoegsels M(ega), G(iga) en T(era): door deze te gebruiken kun je de berekening 
opschrijven in 'engineering' units2. Daarmee blijf je gevoel houden voor de ordegrootte (duizenden, miljoenen, 
miljarden etc.) en voorkom je vergissingen. Indien de dimensies links en rechts van het gelijkteken niet 
overeenkomen, kan het zijn dat er een verkeerde formule is gebruikt, een formule verkeerd is gebruikt, of een 
gegeven niet is opgeschreven. 

                                                           
2 Bij analyse en ontwerp van industriële systemen en energiesystemen wordt in de praktijk bijna altijd gebruik 
gemaakt van 'engineering units', getallen uitgeschreven als bijvoorbeeld 1,23 ⋅ 10a, met a een veelvoud van 3. 

Kader 2. Opzet van een systeemdiagram 

Inventariseer alle stromen. In het diagram worden de in- en uitgaande stromen weergegeven door pijlen. Deze 
moeten altijd worden benoemd. Combineer de gegeven beschrijving en je kennis opgedaan in het vak om na te 
gaan of er stromen zijn die niet genoemd zijn. Neem deze alsnog op, of maak geschikte aanname(s).  
Kies een zinvolle systeemgrens. De systeemgrens wordt gestippeld weergegeven indien er sprake is van een open 
systeem: een systeem dat verbinding heeft met zijn omgeving en dus in- en uitgaande stromen heeft. De 
systeemgrens geeft hier het terrein van de elektriciteitscentrale weer. Geef van een systeemgrens altijd aan waar 
die zich bevindt (en wat wel en niet binnen het systeem gerekend wordt).  
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Toepassing van de systeembenadering op de levenscyclus van een product 
Indien bij een bepaald probleem de focus ligt bij een product, is het mogelijk gebruik te maken van een 
levenscyclusanalyse (LCA). In een LCA wordt een aantal kenmerken van productie onderkend, expliciet 
gemaakt en gekwantificeerd: 

√ Voor de voortbrenging van producten of diensten is meestal een uitgebreide keten van 
productieprocessen nodig: van onttrekking van grondstoffen en/of energie aan het natuurlijke systeem 
‘aarde’ tot en met de aflevering van het product, bijvoorbeeld:  
oliewinning – olieraffinage – petrochemie – polymeerindustrie – kunststofverwerkende industrie – 
koffiebekertjes. 

√ Zowel de voortbrenging als het gebruik van het product gaat vaak gepaard met energiegebruik 
(bijvoorbeeld een auto: energie en materialen voor autoproductie; brandstof, motorolie, antivries  et 
cetera voor het autogebruik). 

√ Aan het eind van de technische en/of economische levensduur van het product wordt het afgedankt. 
Vervolgens zullen recyclingsinspanningen worden gepleegd, of maatregelen getroffen om nadelige 
effecten bij aan het systeem aarde acceptabel te maken. 

 
Deze kenmerken van de LCA’s kunnen gebruikt worden voor de afweging tussen alternatieven (bijvoorbeeld 
tussen voor de afweging tussen het gebruik van wegwerp koffiebekertjes versus herbruikbare koffiemokken, een 
Mercedes of een Fiat). Als de keuze voor een product vaststaat, kunnen verbeterpunten in het gehele 
onderliggende systeem worden geïdentificeerd. 
 
Een LCA kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld een plasticbekertje, een auto, een potlood of een 
computerbeeldscherm. Een LCA beschouwt alle inputs en outputs die een product veroorzaakt gedurende zijn 
gehele levenscyclus. De inputs worden gedeeltelijk teruggerekend naar ‘onttrekkingen’ aan het systeem ‘aarde’, 
de outputs worden gesommeerd naar totale teruggave of belasting van het systeem ‘aarde’.  
 
In een LCA kan veel van de kennis aangeboden in de module worden geïntegreerd. Daarnaast vormt de 
systeembenadering de grondslag voor LCA. Daarom wordt in de module en in dit dictaat een eerste inleiding en 
overzicht van de methode gegeven.  

Overzicht 

In Figuur 7 staat een schematische weergave van de levenscyclusanalyse (LCA). Bij een keten van processen 
nodig voor een product ontstaan milieu-ingrepen (onttrekkingen, emissies, afvalstoffen). Deze ontstaan bij cq. 
hebben nadelige gevolgen voor diverse partijen.  
 
De milieueffecten worden veroorzaakt door een complex en soms onoverzichtelijke verzameling van relaties 
tussen processen en milieu-ingrepen. Door nu een levenscyclusanalyse uit te voeren, probeert men enerzijds 
inzicht in de keten voor één product te verschaffen en anderzijds gebruik te maken van de kennis over milieu-
ingrepen en daaraan gerelateerde milieueffecten. Met een LCA richt men zich dus met name op het gebied 
binnen de grijze cirkel in Figuur 7. Het is een instrument gebaseerd op een systeembenadering waarin 
wetenschappelijke kennis over milieu-ingrepen en -effecten wordt gekoppeld aan de inrichting en karakteristiek 
van 'man-made' systemen. Tenslotte wordt de relatie zichtbaar gemaakt tussen productie en gebruik. 
 
 



18  I.3 De systeembenadering 

proces 1

proces 2

proces 3

proces 4

milieu-ingreep j

levenscyclus

milieu-ingreep i

milieu-ingreep h

milieu-ingreep g

milieu-ingreep f

milieu-ingreep e

milieu-ingreep d

milieu-ingreep c

milieu-ingreep b

milieu-ingreep a

milieu-effect I

milieu-effect II

proces 1

proces 2

proces 3

proces 4

milieu-ingreep j

levenscyclus

milieu-ingreep i

milieu-ingreep h

milieu-ingreep g

milieu-ingreep f

milieu-ingreep e

milieu-ingreep d

milieu-ingreep c

milieu-ingreep b

milieu-ingreep a

milieu-effect I

milieu-effect II

 
Figuur 7. Schematische weergave van de levenscyclusanalyse 

Levenscyclusanalyse3 bestaat uit vijf componenten, elk onderverdeeld in diverse stappen. De componenten zijn: 
√ Doelbepaling 
√ Inventarisatie 
√ Classificatie 
√ Evaluatie 
√ Verbeteranalyse 

 
Achtereenvolgens zullen deze componenten worden beschreven. Daarbij wordt aangegeven wat de 
overeenkomsten zijn met de systeembenadering zoals eerder is geponeerd. 

Doelbepaling 

De LCA begint met de bepaling van het doel van de studie. Deze component komt in grote mate overeen met de 
eerste stap (systeembeschrijving) uit de systeembenadering. Het gaat om het vaststellen van welke vragen je wilt 
beantwoorden en welk systeem het gaat. Deze component valt uiteen in de volgende stappen: 

Toepassing 
Er wordt vastgelegd wat het beoogd gebruik van de analyseresultaten is. Een LCA kan bijvoorbeeld behulpzaam 
zijn bij het identificeren van mogelijkheden voor productverbetering, het vergaren van productinformatie of het 
bedenken of evalueren van beleidsstrategieën. Tevens wordt een kort profiel van de opdrachtgever cq. 
hoofdgebruiker van de resultaten opgesteld. 

Diepgang 
Afhankelijk van het beoogd gebruik, de beschikbare tijd en financiële middelen wordt een keuze gemaakt ten 
aanzien van de hoeveelheid alternatieven en de diepte van de analyse waarop de uiteindelijk te berekenen 
milieueffecten zijn gebaseerd. Daarnaast wordt een keuze gemaakt ten aanzien van milieueffecten die zullen 
worden meegenomen in de studie. 

Onderwerp 
Een essentiële stap in LCA is bepaling van de functionele eenheid. Deze wordt gedefinieerd als de maat of de 
grootheid waarin werkelijke object van de analyse wordt uitgedrukt. De functionele eenheid is kwantitatief 

                                                           
3 Uitgebreide informatie over de LCA-methode ontwikkeld door CML (Centrum voor Milieukunde te Leiden) is 
te vinden in R.M. Bras-Klapwijk, R. Heijungs, P. van Mourik, Levenscyclusanalyse voor onderzoekers, 
ontwerpers en beleidsmakers, Delft: Delft University Press, 2003 
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gedefinieerd, op basis van de hoeveelheid die onderzocht wordt, maar wordt mede gekozen op basis van de 
inherente kwaliteit en het werkelijke gebruik.  
In een LCA studie naar de effecten van het gebruik van koffiebekertjes is bijvoorbeeld gebleken dat het 
‘genietmoment’ een geschikte functionele eenheid is: dit koppelt namelijk het bekertje aan de keuze van de 
gebruiker. Daarbij hoort dat een genietmoment wordt gedefinieerd als het nuttigen van een gemiddelde 
hoeveelheid bijvoorbeeld per koffiebekertje 200 ml koffie. In de LCA kunnen dan gebruikers met verschillende 
'lifestyles' worden meegenomen: verslaafden: > 20 koppen; kenniswerkers: op werkdagen 5, in weekends 3 
genietmomenten et cetera. 
In een LCA studie naar autogebruik kan men 'autokilometers' kiezen, maar beter is misschien 
'persoonsverplaatsing'. De keuze hangt af van het doel van de LCA: als het gaat om de vergelijking van 
verschillende typen auto's of brandstof kan de eerste goed zijn, als het gaat om verschillende 
vervoersmodaliteiten (auto, fiets, trein, bus et cetera) is de tweede keus misschien beter. 

Inventarisatie 

De component inventarisatie bestaat uit een meer gedetailleerde weergave van benodigde gegevens. In de 
systeembenadering komt dit overeen met stap twee (systeemdiagram) en een stukje van stap drie 
(oplossingsstrategie). Er wordt een (soort) systeemdiagram van de levenscyclus rond de functionele eenheid 
vervaardigd; gegevens worden verzameld over alle onderdelen van een systeemdiagram. Deze component 
bestaat uit vier stappen. 

Procesboom 
Met de procesboom wordt een grafische voorstelling van met elkaar verbonden economische processen bedoeld. 
In economische processen vinden opzettelijke transformaties plaats van of tot goederen die leiden tot de creatie 
van financiële waarde. Samen vormen de verbonden processen de levenscyclus van een product. Het geheel van 
processen wordt het productsysteem genoemd. Voor elk alternatief wordt een procesboom opgesteld. De 
processen zijn allemaal economische processen, ze hebben minimal een economische uitstroom (een product of 
dienst bijvoorbeeld). De winning van grondstoffen wordt gezien als het begin van de levenscyclus, de 
verwerking van afval wordt gezien als eind. 

Procesgegevens 
Van elk proces worden de procesgegevens opgesteld volgens het schema, zoals vermeld in Figuur 8. 
 

Uit het milieu Naar het milieu

 
Proces 

 

Uit de economie Naar de economie

 
Figuur 8. Format voor de procesgegevens 

Bij in- uit en uitstromen naar de economie kan worden gedacht aan goederen, diensten, materialen, energie en te 
verwerken afval. Bij instromen uit het milieu gaat het om abiotische en biotische grondstoffen, energiedragers en 
ruimte. Bij uitstromen naar het milieu spreken we over emissies naar lucht, water, bodem, straling, geluid, 
warmte, licht en calamiteiten. De economische stromen zijn de verbindingen tussen de diverse processen, zoals 
eerder opgesomd is in de procesboom.  

Toerekeningsregels 
Een bijzonder aspect waarmee rekening moet worden gehouden is de verdeling van de gegevens over 
verschillende producten, ook wel de allocatieproblematiek genoemd. Indien een fabriek meer dan één type 
product fabriceert, kunnen niet alle kosten en bijvoorbeeld vervuiling van een fabriek eenvoudig worden 
verdeeld over de producten. Dan moet gebruik worden gemaakt van zogenaamde toerekeningsregels, 
verdeelsleutels op basis van een ander productkenmerk, zoals massa of economische waarde. Er wordt gestreefd 
naar een ‘eerlijke’ verdeling. Hier ligt vanzelfsprekend een relatie met de belangen van betrokken stakeholders. 

Ingreeptabel 
In de laatste stap van deze component, opstelling van de ingreeptabel, wordt de bijdrage van ieder proces 
vertaald naar de aan het milieu onttrokken en naar het milieu afgevoerde entiteiten (milieu-ingrepen) die direct 
aan een productsysteem gerelateerd zijn en potentieel invloed op het milieu hebben. Onder een milieu-ingreep 
wordt hier een direct door menselijk handelen veroorzaakte verandering van het milieu verstaan. Milieu-ingrepen 
zijn meetbare fysieke grootheden, zoals het onttrekken van grondstoffen, uitstoot van emissies, straling, 
ruimtebeslag en slachtoffers door calamiteiten. Meestal hebben deze ingrepen betrekking op het gehele 
productsysteem, maar soms is het handig om milieu-ingrepen per levenscyclusfase (bijvoorbeeld van een 
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drankverpakking: productie, vullen, gebruik, reiniging) aan te geven om een indicatie te krijgen van de mate 
waarin elke levenscyclusfase bijdraagt aan het totaal aan milieu-ingrepen. 

Classificatie 

De LCA vervolgt met de component classificatie, waarin de milieu-ingrepen worden vertaald naar milieueffecten 
ofwel milieuthema’s.  Een milieueffect wordt gedefinieerd als een gevolg van de milieu-ingrepen ten gevolge 
van processen in het milieu. Dit behelst een deel van stap drie (oplossingsstrategie) en stap vier (beantwoording) 
van de systeembenadering. De levenscyclus wordt gekwantificeerd en uit deze component komt een antwoord op 
de gestelde vraag. De component classificatie bestaat uit vier stappen. 

Keuze probleemtypen 
In deze stap wordt uit onderstaande tabel een selectie gemaakt die in de analyse wordt meegenomen. Deze zijn 
verdeeld in drie groepen: uitputting, verontreiniging en aantasting. Argumentatie bij de keuze is noodzakelijk. De 
meeste van deze thema’s worden ook behandeld in spm1510.  
 
uitputting verontreiging aantasting 
uitputting van abiotische 
grondstoffen  
uitputting van biotische 
grondstoffen 

versterking van het broeikaseffect 
aantasting van de ozonlaag 
humane toxiciteit 
ecotoxiciteit 
fotochemische oxydantvorming 
verzuring 
vermesting 
afvalwarmte 
stank 
lawaai 

aantasting van ecosysteem en 
landschap 
slachtoffers 

Tabel 1. Milieuthema's 

Definitie classificatiefactoren 
In deze stap wordt vastgesteld hoe de milieu-ingrepen kunnen worden omgerekend tot milieueffecten. Om deze 
omrekening te maken zijn formules nodig. Overeenstemming over veel relaties en omrekeningsformules is 
bereikt in de internationale 'LCA-gemeenschap'. Aanvullend onderzoek kan echter noodzakelijk zijn om 
ontbrekende formules te bepalen, dan wel de geschiktheid van gesuggereerde formules te bepalen.  

Opstelling milieuprofiel 
In deze stap wordt een overzicht van alle effectscores gemaakt. Aan de hand van de formules die zijn bepaald in 
de vorige stap kunnen de effectscores worden berekend. Een effectscore is gelijk aan de som van de 
classificatiefactoren vermenigvuldigd met de milieu-ingrepen. 
In formulevorm ziet dit er als volgt uit:  
 
Effectscore = Σ classificatiefactor x milieu-ingreep  
 
Het milieuprofiel bestaat dus uit een lijst met milieueffecten, en de bijdrage aan dat effect per alternatief. Tevens 
worden kwalitatieve milieueffecten weergegeven.  

Normering effectscores 
In de laatste stap van de component classificatie worden de verschillende effectscores vergelijkbaar gemaakt. 
Omdat hiermee rechtstreeks een relatie zichtbaar wordt gemaakt met (gevestigde) belangen van betrokken 
'stakeholders' is over deze stap altijd veel discussie. Vanuit het perspectief 'milieubeleid' is in de methode 
opgenomen dat alle effectscores worden gedeeld door de jaaromvang van dat effect voor bijvoorbeeld 
Nederland, Europa of de wereld. Daarmee een relatieve effectscore verkregen, en is een bepaalde normering 
uitgevoerd.  
In formulevorm:  
 
Genormaliseerde effectscore = effectscore / jaarlijks effect 
 
Een hogere effectscore betekent nu dat de bijdrage aan het totale milieueffect groter is. Veelal is het moeilijk de 
benodigde gegevens te vinden. Indien dat het geval is, kan deze stap worden overgeslagen. 
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Evaluatie 

In de evaluatie zal worden gekeken naar de waarde van het bereikte milieuprofiel. Ze heeft vaak een iteratief 
karakter. Samen met de laatste component vormt deze stap vijf (controle) uit de systeembenadering. Er wordt 
gekeken naar betrouwbaarheid en gevoeligheid. In de LCA-benadering wordt deze component voltooid middels 
twee stappen. 

Evaluatie milieuprofiel 
Evalueren gaat meestal met behulp van een vergelijking. Er kan worden vergeleken met verschillende producten, 
met een standaard en met verschillende (beleids)scenario’s. Daarbij kan de vergelijking worden gewogen. Indien 
dat het geval is, spreken we van een multicriteria-analyse. 

Evaluatie betrouwbaarheid en validiteit 
De tweede stap bestaat uit de bepaling van de betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten. Deze worden 
doorgaans bepaald aan de hand van een gevoeligheidsanalyse. Met een gevoeligheidsanalyse wordt gekeken naar 
de omvang van gevolgen van kleine onjuistheden in gebruikte gegevens en aannames. Indien die gevolgen erg 
groot zijn, is het resultaat minder betrouwbaar en is het moeilijker harde uitspraken te doen. 

Verbeteranalyse 

In deze stap wordt bepaald welke verbeteringen in de beschreven levenscyclus kunnen worden aangebracht. Dit 
kan via de twee onderstaande methoden. Nadat verbeteringen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd, kan opnieuw 
een LCA worden uitgevoerd om te bepalen of er inderdaad een verbetering is opgetreden. Aanvullende 
maatregelen kunnen met die LCA worden vastgesteld. Dit is het laatste deel van stap vijf van de 
systeembenadering. 

Zwaartepuntanalyse 
In de zwaartepuntanalyse wordt bepaald welke processen de grootste milieu-ingrepen bepalen. Verbeteringen 
aanbrengen in deze processen heeft het grootste resultaat. 

Marginale analyse 
Deze analyse bepaalt met welke kleine (en haalbare) verandering in welk proces de grootste milieuverbetering 
kan worden bewerkstelligd. 
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II.1  Blok 1: Energie 

Samenvatting van de stof 

Spiro Deel 1 

H1  Energy flows and supplies 
zonne-energie: de energie van de zon gaat naar: albedo (30%), atmosfeer (24%), land (14%), oceanen (32%)  

en daarna via warmte weer de ruimte in. 
albedo:  energie van zon die via de atmosfeer (26%) en het aardoppervlak (4%) wordt teruggekaatst 
energiebron: steenkool, aardolie, aardgas, kernenergie, groene energie (zon, water, wind) 

H2 Fossil Fuels 
Kunnen:  weergeven van (delen van) het systeem aarde als systeemdiagram alsmede de in’s en out’s. 
R/P ratio: = bewezen voorraden gedeeld door jaarlijkse productie voor wereldwijde consumptie. 
  veelgebruikte maat voor voorraden, ook de hier beschreven voorraden in deze ratio. 
aardolie:  voorraad voor ±45 jaar; bestaat uit S<10%, O<5%, N<1%, 10% aromatisch 
 verwerking dmv destillatie, katalytisch kraken en thermisch kraken en hydro-cracking 
 destillatie:  het scheiden van delen van aardolie door verschillende kookpunten. 
  producten: gasoline, kerosine, benzine, stookolie,asfalt 
 katalytisch kraken: doorbreken onder hoge temperatuur en katalysator 
 thermisch kraken: doorbreken onder hoge temperatuur 
 hydro-cracking: doorbreken door katalysator en waterstof 
 voordelen:  vloeibaar bij transport, relatief schoon 
 nadelen: vervuilingen door verspillingen, emissie CO2, zwavel en teer. 
gas: voorraad voor ±75 jaar; C:H = 1:4; ongeveer methaan: CH4 
 voordelen:  schoon, weinig nodig, grote energie/CO2 verhouding 
 nadelen:  vervoeren lastig (samenpersen), verspilling methaan  broeikasgas 
steenkool: voorraad voor ±200-300 jaar; C:H = 1:1, veel verschil tussen hard en zacht steenkool. 
 voordelen: heel veel steenkool, goedkoop 
 nadelen:  lastig vervoeren, veel S en N, mijnen slecht voor werknemers 
 verwerking:  2C + 2H2O  CH4 + CO2 – 15.1 kJ  

H4 Renewable energy 
algemeen: er vindt geen extra CO2 uitstoot;  
 rendementen zijn vrij laag; door  technische ontwikkeling mogelijk hogere rendementen 
zon  warmte:  passief: volledig zelfvoorzienend, gebruikt bij verwarming gebouwen. 

 actief: extra bron van energie nodig, via rondgepompt water, verwarming tapwater en 
gebouwen 

zon  electr.: dmv zonnecellen, rendementen tot 12% (nieuwe, dure generatie 20%) 
biomassa: vooral derde wereld, fotosynthese rendement = 1% 
water  electr.: kan veel invloed uitoefenen op landschap 
windenergie: oud principe, rendement tot 25% 
oceaanenergie: opgeslagen in golven; in ontwikkeling 
geothermische: geen verband met zon; vulkanen en radioactiviteit 

H5 Energy Utilization 
Carnot:  rendement energieoverdracht < 100%. Rendement afhankelijk van bereikte temperatuurverschil 

bij overdracht van energie. Berekenen mbv: 
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brandstofcel:  oxidatie:  H2  2H+ + 2e-       aan de anode,   – pool 
 reductie:  2e- + 2H+ + ½O2  H2O aan de kathode, + pool 
 geen wet van Carnot, wel rendement < 100% door entropie 
 ∆G = ∆H – T ⋅ ∆S,  ∆G = verschil vrije energie voor arbeid, ∆H = totale energie 
 Theoretische efficiëntie = ∆G / ∆H   daalt bij een stijgende temperatuur 
energieopslag: accu’s (Pb) zwaar. Andere batterijen zijn minder krachtig; H2-cel wordt vervanging (?). 
efficiëntie: transport:  er wordt belangrijk veel vervoerd, kost veel energie  
 materialen:  veel lichter en steviger  kost minder energie bij creatie en transport 
  recycling: entropie groeit altijd  hoe duurzaam is recycling? Er is alleen minder 
    energie nodig voor primaire productie. 

Zumdahl H3 en H6 

Rekenen met mollen en massa 
Avogadro:  1 mol = 6.022 × 1023 moleculen 
M:  molecuulmassa = # gram/mol moleculen = # amu/molecuul 
  1 mol = M g 
massa%: deelmassa / totale massa × 100% 
mol%:  deelmol / totale mol × 100% 
gem. molmassa: ( voorkom%)M ×∑  
molverhouding: # mol stof 1 :  # mol stof 2  
rekenschema: 

236.022 10moleculen mol gramM÷ × ×→ →  

Chemische reactie  Het opnieuw ordenen van stoffen opgebouwd uit moleculen, atomen of ionen. 
nA(s) + B(l)  C+(g) + D2 (aq)  
A + B zijn reactanten, C en D zijn producten; (s): vast; (l): vloeibaar; (g): gas; (aq): opgelost in water; 
n = aantal moleculen A dat reageert met 1 molecuul B; C is 1+ geladen; molecuul D bestaat uit 2 atomen D 
 
Wet van behoud van massa: elk atoom voor de pijl komt terug na de pijl 
Wet van behoud van lading: lading voor de pijl = lading na de pijl. 

Thermodynamica  
hoofdwet 1:  totale energie systeem en omgeving constant. energie kan noch worden gecreëerd, noch worden 

afgebroken, slechts van vorm worden veranderd. 
hoofdwet 2:  totale entropie (chaos) systeem en omgeving neemt altijd toe; energie nooit voor 100%  
  bruikbaar voor arbeid, niet alle energie is even bruikbaar. (volgens wet van Carnot, zie verder).  
algemeen: Een systeem zal altijd proberen te verblijven in een zo laag mogelijke energietoestand. Vaak 
  kan een lagere toestand worden bereikt door energie toe te voeren.  
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Energie en enthalpie 
interne energie: ∆E = q + w (warmte + arbeid) = q – P×∆V (warmte – druk×verschil in volume) 
kinet. energie: ½ mv2 

enthalpie: verandering enthalpie = verandering energie als warmte (constante druk) 
  ∆H = ∆E + P∆V = q 
Hess:  ∆Hreactie = ∆Hproducten – ∆Hreactanten (= rechts – links)  
warmte:  q = C ⋅ m ⋅ ∆T  (warmte = soortelijke warmte ⋅ massa ⋅ tempverschil)  
gasformule: P ⋅ V = n ⋅ R ⋅ T (druk ⋅ volume = aantal moleculen/mol ⋅ gasconstante ⋅ temperatuur in K))  

Voor verandering van druk, volume en/of temperatuur geldt: 
 P1 ⋅ V1 / T1 = P1 ⋅ V1 / T1 

∆H < 0:  Energie verlaat systeem  exotherm 
∆H > 0:  Energie accumuleert in systeem  endotherm 
verbrand.∆H: vormings∆H  H2O + vormings∆H CO2 – vormings∆H  brandstof 
verbr.reactie:   CyH2zO2y+z-x+ xO2  yCO2 + zH2O van de brandstof CyH2zO2y+z-x 
eenheden: J – kJ – MJ – GJ – TJ – PJ – EJ   1 cal  = 4,2 J    (cal = calorie) 
  1  103 

   106    109   1012 1015  1018 1 TOE  = 42 GJ (TOE = ton olie equivalent) 
 
verbranding: chemische energie  warmte        
turbine:  warmte  kracht     NB: Kringloop!! 
generator: kracht  elektriciteit 
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Stof 

De stof uit Spiro 

stof tweede druk (2003!) blz. eerste druk (1996) blz. 
WEL Part I - Energy 1-133 Part I - Energy 1-104 
Aanbevolen § 1.1. Prologue 3-4   
NIET Fundamentals 1-2 12-13 Nvt.  
NIET § 2.3 Fuel Energy 25-29 section B;§3 "fuel energy"; 16-20 
NIET Strategies 2.1; §2.7 Decarbonization 41-43 Nvt.  
NIET Chapter 3; Nuclear Energy 44-73 section C, Nuclear Energy 32-60 
NIET §4.3a principles of a PV-cell to  81-87 section D, vanaf 1) principles of a PV-cell  64-69 
WEL §4.4. Biomass - Geothermal 87-97 section D 3.: Biomass-7. Geothermal Energy 69-77 
NIET §5.6b Industrial Ecology 125-129 Nvt.  
Tabel 2. Stof Spiro blok 1 

De colleges versus de stof 

college  stof uit Spiro tweede druk blz. stof uit Spiro eerste druk blz. 
HC2_1 Spiro H 1 en 2.1, 2.2 1-22 Spiro section A en B1-2 1-15 
HC3_2 Spiro H 1 en 2.4 1-18 

29-36 
Spiro section A en B4 1-12  

20-27 
HC5_1 Spiro H 2.5-2.7 37-43 Spiro section B5-6 28-32 
RC4 Spiro H 4 74-97 Spiro section D 60-77 
RC5 Spiro H 5.2 

De rest van H 5 wordt in combinatie 
met Zumdahl behandeld. 

103-108 Spiro section E2 
De rest van section E wordt in combinatie 
met Zumdahl behandeld. 

81-83 

Tabel 3. Colleges versus stof blok 1 

De stof uit Zumdahl 

H3 en H6 in het geheel 
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Zelfstudie 

Aanbevolen opgaven 

Spiro deel 1 
H belangrijk H extra 
1 
 
 

2 
 
 

4 

1 
4 
7 

19 
24 
27 
31 

1 
 

2 
 

4 

8 
9 

25 
26 
30 
32 

 
 

Zumdahl 3 
uitgebreide  

serie 
korte 

opfrisser 
nieuwe 

stof 
§ nr § nr § nr § nr 
A
 
 
 
 
 
 
 
1 
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3 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
21 
22 
23 
24 
25 
29 
30 
31 
32 
35 
36 
37 
39 
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5
6 
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9 

41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
58 
61 
63 
71 
79 
81 
83 
87 
89 
92 
96 
97 

100 
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2
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4
6 
7
8
9

11 
12 
16 
21 
25 
31 
35 
47 
53 
61 
71 
79 
87 
97 

 

 - 

Tabel 4. Aanbevolen opgaven blok 1 

Zumdahl 6 
uitgebreide  

serie 
korte 

opfrisser 
nieuwe 

stof 
§ nr § nr § nr § nr 
1
2
 
 
 
 
 

19 
4 

11 
29 
30 
31 
32 
35 
37 
39 
41 
43 

3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
5

51 
52 
53 
54 
56 
57 
61 
63 
64 
69 
70 
71 
73 

1
2 
 
 
 
3 
 
4 
5

27 
4 

31 
39 
43 
54 
57 
61 
71 

1 6a 
21 
23 
27 
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Uitwerkingen opgaven Spiro deel 1 

1. Bij het uitwerken van een opgave is het verstandig gebruik te maken van de systeembenadering. Die 
benadering staat uitgebreid beschreven in het hoofdstuk Systeembenadering.  
Kenmerkend voor het systeemdiagram is de systeemgrens. Wat valt binnen het systeem en wat erbuiten? 
Bij deze opgave wordt een gemiddeld beplant stuk grond als systeem genomen. De systeemgrens valt bij de 
grens tussen de plant en de lucht en aan de onderkant van de wortels. De stromen bestaan alle uit energie. 
De ingaande stroom is een gedeelte van het licht van de zon dat valt op het binnen het systeem vallende 
stuk grond.  

beplant stuk grond

door plant voor
leven gebruikte energie

door plant
ongebruikte energie

energie
zonlicht

 
Figuur 9. Systeemdiagram beplant stuk grond 

 Uitgaand is het niet door de planten gebruikte deel van de energie van de zon evenals de energie verbruikt 
door de plant om in leven te blijven.  
De oplossingsstrategie voor deze opgave beslaat het gebruik maken van de inventarisatie van ingaande en 
uitgaande energiestromen beschreven bij 1. Aangezien er energie gebruikt wordt voor de productie van 
biomassa is er een netto-accumulatie van energie in het systeem. Omdat wordt aangenomen dat andere 
verliezen van energie niet bestaan, vormen de gegeven stromen met daarbij de netto-accumlatie een 
volledig systeem, wat boekhoudkundig beschreven kan worden. Benodigde gegevens over de beschreven 
stromen staan vermeld in de opgave. De vraag wordt uiteindelijk beantwoord door het rendement van 
fotosynthese, in procenten. Het antwoord schatten hoeft niet erg precies. Zolang het antwoord er minder 
dan een factor 10 naast zit is de schatting goed genoeg. Aangezien bij kamertemperatuur het rendement niet 
zo hoog kan zijn wordt geschat dat het rendement ongeveer 1% is. De deelvragen worden hieronder 
beantwoord.   
1 [m2] komt overeen met 320 [g/jaar/m2] plant. 1 [g] plant komt overeen met 0,5 [g] C, want plant bestaat 
voor 50 massa% uit C. 1000 [m2] komt overeen met 320 ⋅ 1000 ⋅ 0,5 = 160000 [g/jaar] = 160 [kg/jaar] C. 

 Stel er wordt x mol glucose geproduceerd, wat overeenkomt met 100%. 25% daarvan wordt door de  plant 
zelf verbruikt. 75% wordt dus opgenomen in de plant voor groei. Deze 75% komt  overeen  met het 
antwoord op vraag a, en bedraagt 160 [kg].  

 Rekenregel: 1 [kg] C = 1000 [g] C = 1000 / 12,01 [mol] C. 
    75% = 160 [kg] C 
    100% = 160/0,75 = 213,33 [kg] C = 213,33 ⋅ 1000 / 12,01 = 17763 [mol] C.  
 Per molecuul glucose dragen 6 C-atomen bij aan de hoeveelheid C, daarom is de hoeveelheid molen C  

zes keer zo groot als het aantal molen glucose. Het aantal molen glucose is: 1/6 ⋅ 17763 = 3,0 ⋅ 103 [mol] 
C6H12O6. 1 mol glucose bevat 2803 [kJ]. Totale energie van ons veld = 8,3 ⋅ 106 [kJ] = 8,3 [GJ]. De energie 
die de planten ontvangen = 1,527 [kJ/(cm2*dag)], Totaal: 1,527 ⋅ 1 ⋅ 107 ⋅ 365 = 5,57 ⋅ 109 [kJ/1000 m2/jaar]. 
Het percentage is 8,3 ⋅ 106 / 5,57 ⋅ 109 ⋅ 100% = 1,5 ⋅ 10-3 ⋅ 100% = 0,15%  
Het rendement van zonnecellen is honderd maal hoger en is dus te prefereren.  
Bij het controleren van de dimensies wordt de berekening opnieuw uitgevoerd, maar worden de eenheden 
ingevuld en niet de getallen. Wanneer er geen eenheid hoort bij een getal wordt 1 ingevuld als eenheid. Bij 
elke deelvraag wordt de controle uitgevoerd. 

 [g/jaar/m2] ⋅  [m2] ⋅  [1]=[g/jaar]. 
 de rekenregel: [g] / [g/mol] = [mol] 
 de regel 100%: [g] ⋅  [1] / [g/mol] = [mol] 
 onderste regel: [1] ⋅  [mol] = [1] ⋅  [mol]=[mol]  
 [kJ/(cm2 ⋅ dag)] ⋅  [1000 m2 / cm2] ⋅  [dag/jaar] = [kJ/1000 m2/jaar] 
 Het antwoord voldoet redelijk aan de verwachting. 
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4. Ook bij deze vraag wordt gewerkt via de systeembenadering. Systeem is de atmosfeer rondom de aarde. 
Systeemgrens is de ruimte. De aarde zelf wordt ook meegenomen binnen de systeemgrens. Stromen CO2 
worden gevormd door verbranding op aarde en door opname in de aarde via fotosynthese. In de vraag 
wordt de stroom fotosynthese op 0 gezet, en alle koolstof in de aarde wordt verbrand.  

koolstof in atmosfeer rond de
aarde

fotosynthese=0verbranding

koolstof  in de aarde=0

 
Figuur 10. Systeemdiagram koolstof in de atmosfeer 

 Gevraagd wordt een percentage toename van CO2 in de atmosfeer wanneer alle koolstoffen als CO2 in de 
atmosfeer terechtkomen. Om dit percentage te berekenen is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en de 
hoeveelheid C op aarde nodig. In “worked problem 2.1” wordt de methode aangeboden. Een ruwe 
schatting: 1000%, want er zit veel meer koolstof in de aarde dan het gedeelte dat zich in de atmosfeer rond 
de aarde bevindt.  
Het huidige percentage CO2 in de atmosfeer is 0,037%. 

 Het aantal mol in de atmosfeer is uit te rekenen aan de hand van de berekening in “worked problem 2.1”. 
Daar het aantal mol O2 te berekenen is, en door slechts het percentage O2 in de atmosfeer en de 
molecuulmassa van O2 te vervangen door die van CO2 is het aantal mol CO2 in de atmosfeer te berekenen. 
De molecuulmassa van CO2 = 44; 1000 gram lucht bevat 1000 ⋅ 0,00037 = 0,37 mol CO2.  
Aantal mol CO2 = 6 2(6, 4 10 100) 4 / 3 0,37 / 44π× × × × = 1,44 ⋅ 1016 [mol] 

 Bij de reactie verdwijnt evenveel O2 als CO2 verschijnt. Uit “worked problem 2.1” destilleren we dat er 
1,3 ⋅ 1017 [mol] O2 worden gebruikt voor verbranding, en er wordt dus ook 1,3 ⋅ 1017 mol CO2 gevormd.  
Totaal CO2 = 1,44 ⋅ 1016 + 1,3 ⋅ 1017 = 1,44 ⋅ 1017 [mol].   

 Het percentage erbij is dan 1,3 ⋅ 1017 / 1,4416 ⋅ 100% = 903% 
 Dimensiecontrole van de regel aantal mol CO2:  
 [m] ⋅  [cm/m])2 ⋅  [g/cm2] ⋅  [mol CO2 / mol lucht] / [g CO2 / mol CO2] = [mol] 
 De overige dimensiecontroles zijn zeer eenvoudig af te lezen. Het antwoord komt redelijk overeen met de 

schatting. 
7. Hier wordt weer gebruik gemaakt van de systeembenadering. 
 Systeem is de ruimte waarin de twee genoemde gassen worden verbrand. Systeemgrens wordt gevormd 

door de ruimte waarin de verbranding plaatsvindt. Stromen worden gevormd door de reactanten en 
producten en de energieopbrengst. 

  

verbrandingsruimte

energie
brandbaar gas

koolstofdioxide

water
zuurstof

 
Figuur 11. Systeemdiagram verbranding 

 Gevraagd wordt een vergelijking tussen de energieopbrengst van methaan en propaan per mol gevormd 
CO2 en per gram brandstof. De antwoorden staan in eenheden [kJ/mol CO2] en [kJ/g brandstof]. Methode 
om dit uit te rekenen staat vermeld in de opgave. 

 De reacties die plaatsvinden zijn verbrandingsreacties. Bij een verbrandingsreactie van koolwaterstoffen 
wordt altijd CO2 en H2O gevormd en wordt O2 verbruikt bij de reactie. Na het toepassen van de wet van 
behoud van massa volgen deze reacties: 

 CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O 
 C3H8 + 5O2  3CO2 + 4H2O 
 In Zumdahl wordt uitgebreid uitgelegd hoe deze vragen zijn op te lossen. Hieronder wordt dit 

 voorgedaan: 
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 Bindingen verbroken: 
  CH4:  vier C-H bindingen: 4 ⋅ 410 = 1640 [kJ/mol] CH4 
    vier O=O bindingen: 4 ⋅ 494 = 1976 [kJ/mol] CH4 
        --------------------------- 
        3616 [kJ/mol] CH4  
  
  C3H8:  twee C-C bindingen:  2 ⋅ 347 = 694 [kJ/mol] C3H8  

   acht C-H bindingen:  8 ⋅ 410 = 3280 [kJ/mol] C3H8  
   tien O=O bindingen: 10 ⋅ 494 = 4940 [kJ/mol] C3H8 

        --------------------------- 
        8914 [kJ/mol] C3H8 
 

Bindingen verbroken: 
  CH4:  vier O-H bindingen: 4 ⋅ 460 = 1840 [kJ/mol] CH4 
    twee C=O bindingen: 2 ⋅ 799 = 1598 [kJ/mol] CH4 
        --------------------------- 
        3438 [kJ/mol] CH4 
  C3H8:  acht O-H bindingen:  8 ⋅ 460 = 3680 [kJ/mol] C3H8  

   zes C=O bindingen:  6 ⋅ 799 = 4794 [kJ/mol] C3H8  
        --------------------------- 
        8474 [kJ/mol] C3H8  
 
  CH4:  3438 – 3616 = -178 [kJ/mol] CH4 = -178 [kJ/mol] CO2 
    1 mol CH4 weegt 16 gram  -178 / 16 = -11 [kJ/g] CH4 
  C3H8:  8474 – 8914 = -440 [kJ/mol] C3H8  

    per mol C3H8 komen drie mollen CO2 vrij  -440 / 3= -147 [kJ/mol] CO2 
    1 mol C3H8 weegt 44 gram  -440 / 44 = -10 [kJ/g] C3H8 
 Bij een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoot geeft CH4 meer energie vrij dan C3H8. Tevens geeft CH4 per 

gram meer energie dan C3H8. 
 Dimensiecontrole: Bijna alle berekeningen zijn optellingen met eenheden van [kJ/mol]. Verder wordt 

gebruikt: [kJ/mol] / [g/mol] = [kJ/g] 
19. Wanneer deze opgave wordt bekeken volgens de systeembenadering is het mogelijk een systeem als volgt 

te definiëren. Binnen het systeem vallen de zonnecellen en de watertank. Systeemgrens is de buitenkant van 
de watertank, evenals de toplaag van de zonnecellen. In de zonnecellen treedt een verlies op. De energie die 
wordt verloren verlaat het systeem onbruikbaar.  Bij vraag c. wordt gevraagd naar een soortgelijke 
berekening. Hierbij worden echter geen zonnecellen gebruikt, maar de traditionele brandstof olie. Het 
hiervoor gepresenteerde systeemdiagram is ook daarvoor bruikbaar. De zonnecellen worden vervangen 
door de plaats waar de olie, ook weer met een rendementsverlies, wordt verbrand. De “brandstof” zonlicht 
wordt vervangen door olie. Gevraagd wordt uiteindelijk naar een financiële besparing van zonnecellen ten 
opzichte van de traditionele wijze van het verwarmen van water. Deze wordt berekend in $. 

  

zonnecellen
(olie-

verbranding)

zonlicht
(olie)

watertankkoud water

warmte

rendementsverlies

warm water

 
Figuur 12. Systeemdiagram zonnecellen 

 a. c = 4,18 [kJ/(K ⋅ kg)]; 3 tanks; 200 [L/tank] = 200 [kg/tank]; T∆ = 55-15 = 40 
  De benodigde warmte: q = C ⋅ m ⋅ ∆T = 4,18 ⋅ 3 ⋅ 200 ⋅ 40=1,00 ⋅ 105 [kJ] 
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  Rendement = 30%  benodigde warmte = 30% ⋅ ontvangen warmte  ontvangen warmte = 
 1,00 ⋅ 105 / 0,3 = 3,34 ⋅ 105 [kJ]. Per cm2 1,53 [kJ]. Benodigd: 3,34 ⋅ 105/1,53 = 2,19 ⋅ 105 [cm2] 

  = 21,9 [m2] 
 b. Kosten = 375 ⋅ 21,9 = $ 8.196,- 
 c. Kosten bij olie = 0,75 ⋅  aantal liters.  

Aantal liters per dag 100% rendement = 1,00 ⋅ 105 / 2,51 ⋅ 104 = 3,98 [L]  
Per 20 jaar 90% rendement = (3,98 ⋅ 365 ⋅ 20)/0,9 = 3,23 ⋅ 104 [L].  
Kosten = 0,75 ⋅ 3,23 ⋅ 104 = $24.236,-  
Besparing = 24.236 – 8.196 = $16.040,- 

24.  Voor deze vraag zijn belangrijke gegevens aangeleverd onder aan deelvraag c. Deze gegevens zijn echter al 
bij deelvraag b. nodig. Een systeemdiagram is als volgt te tekenen. Daarbij valt slechts de windmolen 
binnen het systeem. Het rendement is gegeven en via de hoogte en de rotordiameter zijn gegevens te 
berekenen over energiehoeveelheden met betrekking tot de vraag.  

  

windmolen

windenergie

elektrische energie

rendementsverlies

 
Figuur 13. Systeemdiagram windmolen 

 a.  Rotordiameter = 50 [m]. Oppervlakte = 2 2rπ = 3,14 ⋅ 252 =1962,5 [m2] 
  Wind 500 [W/m2]. Rendement 25%  Er wordt 500 / 4 = 125 [W/m2] omgezet.  
  Totale omzetting = 1962,5 ⋅ 125 = 2,45 ⋅ 105 [J/s] = 1,34 ⋅ 1010 [J/jaar] = 1,34 ⋅ 1010 / 3,6 ⋅ 106 = 
  = 3,73 ⋅ 103 [kWh/jaar] 
 b. Oppervlakte Verenigde Staten = 7827989 [km2]. 1,2%: 0,012 ⋅ 7827989 = 9,4 ⋅ 105 [km2].   

Per km2 8 turbines, elk met een opbrengst van 3,73 [MWh/jaar].  
  Totale energie = 9,4 ⋅ 105 ⋅ 8 ⋅ 3,73 = 2,80 [TWh/jaar] 
  Behoefte = 3.236 [TWh/jaar]; Percentage dat wind kan inbrengen = 2,80  / 3236 ⋅ 100% = 0,087% 
 c. Beschikbaar aantal km2 = 7827989 ⋅ 0,21 ⋅ 1/3 = 5,48 ⋅ 106 [km2] 
  Aantal turbines = 5,48 ⋅ 106 ⋅ 8 = 4,38 ⋅ 107. 
  Wind 300 [W/m2].  Rendement 25%  Er wordt 300 / 4 = 75 [W/m2] omgezet. De oppervlakte blijft  
  1962,5 [m2] per turbine.  
  Totale omzetting = 1962,5 ⋅ 75 ⋅ 4,38 ⋅ 107 = 6,44 [TJ/s] = 3,53 ⋅ 108 [TJ/jaar] = 9,80 ⋅ 104 [TWh/jaar]. 
  Behoefte = 3,236 [TWh/jaar]; Percentage dat wind kan inbrengen = 9,80 ⋅ 104 / 3236 ⋅ 100% =  3028% 
27. Deze opgave bestaat uit twee deelvragen, beide beslaan de warmtepomp. Er wordt gekeken naar 

rendementen waarbij warmte wordt overgedragen. Omdat de energieconversie warmte-warmte hier van 
toepassing is, geldt de wet van Carnot. Deze wet bepaalt dan ook het antwoord op de deelvragen. De wet 
van Carnot beschouwt een theoretisch maximaal rendement bij warmte-warmte conversie. Dit rendement 
heeft de eenheid procent. Eerst volgt een systeemdiagram.  

warmtepomp

warme kamer

warm water

rendementsverlies

koud water

koude kamer

 
Figuur 14. Systeemdiagram warmtepomp 
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 a. Maximaal rendement = 20 273 ( 20 273) 293 253 40 14%
20 273 293 293

h c

h

T T
T
− + − − + −

= = = =
+

 

 b. Maximaal rendement = 20 273 (5 273) 293 278 15 5,1%
20 273 293 293

h c

h

T T
T
− + − + −

= = = =
+

 

  De beperking van het rendement via de wet van Carnot geldt niet voor de overgang van zonnestraling naar 
elektriciteit, waardoor het rendement van een zonnecel bij dezelfde temperatuur hoger kan zijn. 

31. De fabriek is het systeem, en de buitenkant van de fabriek geldt als systeemgrens.  Om 
temperatuurstijgingen te berekenen kan gebruik worden gemaakt van Q cm T= ∆ .  

 De warmte die verloren gaat = 6,7 ⋅ 1010 ⋅ 2 = 1,34 ⋅ 1011 [kJ/dag]. Dit gaat in 2 ⋅ 109 [L] water = 2 ⋅ 109 
 [kg] water bij een temperatuur van 20oC. 

 q = C ⋅ m ⋅ ∆T = 4,18 ⋅ 2 ⋅ 109 ⋅ ∆T = 1,34 ⋅ 1011 

 ∆T =16,0oC 
 De eindtemperatuur van het koelwater is 20 + 16 = 36oC.  
 Deze warmte in de totale stroom leidt tot: ∆T =1,34 / 0,418 = 1,3 oC temperatuurverschil in de gehele 

stroom.  

 
Figuur 15. Systeemdiagram elektriciteitsproductie 
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Uitwerkingen opgaven Zumdahl H3 

De uitwerkingen van de opgaven uit Zumdahl zijn beperkter weergegeven dan die van Spiro. Gedeeltelijk wordt 
slechts het ‘goede’ antwoord aangeboden, omdat de aanpak direct volgt uit de stof van dat hoofdstuk en de 
vraagstelling. Het oefenen van de integrale stof zoals deze wordt gevraagd tijdens de toetsen en tentamens kan 
gebeuren door het maken van oude toetsen en tentamens.  
 
10. Volgens de wet van behoud van massa is antwoord d correct. 
11. Antwoord d is juist. 
12. Er is een verschil: waterdamp bestaat uit moleculen van de vorm H-O-H. De zuurstof/waterstof mix bestaat 

uit O2 en H2. 
13. Uit het periodiek systeem halen we ACl = 35,45 [amu]. Dit ligt meer bij 35 [amu] dan bij 37 [amu], daarom 

komt 35Cl meer voor dan 37Cl. 
14. Deze kans is gelijk aan 0. Er zijn geen atomen met dit gewicht. Dit getal is slechts de uitkomst van een 

gewogen gemiddelde. 
15. Subscripts kunnen geen deelbreuken zijn. Dat zou betekenen dat er delen van atomen vastzitten aan andere 

atomen en zo een molecuul vormen. Dit is niet mogelijk. Coëfficiënten kunnen wel deelbreuken zijn. Dit is 
slechts de verhouding waarin het reageert met andere moleculen. Wanneer de subscripts gewijzigd worden 
om een reactie te balanceren verander je de samenstelling van moleculen. Dat is niet de bedoeling. De 
verhouding tussen moleculen moet worden gewijzigd. 

16. 0,5 mol. Er is 2 mol van A nodig en 1 mol van B om 1 mol A2B te vormen. Aangezien er 1 mol A en 1 mol 
B aanwezig zijn voor de reactie kan er een halve mol A2B worden gevormd. 

18. Er zijn twee Boron isotopen, 10B en 11B. De 10,81B is een gemiddelde waarde van de massa van heel veel 
Boron atomen. 

21. ( voorkom%) 0,7899 23,9850 0,1000 24,9858 0,1101 25,9826 24,31 [amu]M × = × + × + × =∑  

22. ( voorkom%) 0,3460 283,4 0, 2120 248,7 0,4420 287,8 285,6 [amu]M × = × + × + × =∑  

23. ( voorkom%) 0,7553 36,96885 0,2447 36,96590 35, 46 [amu]M × = × + × =∑  
Volgens het periodiek systeem komt dit overeen met Cl. 

24. 
( voorkom%) 0,0140 203,973 0,2410 205,9745 0,2210 206,9759 0,5240 207,9766

207, 2 [amu]
M × = × + × + × + ×

=
∑  

 Volgens het periodiek systeem komt dit overeen met Pb 
25. 151 153Stel: 100%  en 100% ; 1; 1x Eu y Eu x y y x× × + = = −  

( voorkom%) 151,96 150,9196 (1 ) 152,9209
150,916 152,9209 152,9209

0,96 2,0013

M x x
x x
x

× = = × + − ×

= + −
− = −

∑
 

151 153

0,48 1 0, 48 0,52
Er komt dus 48%  voor en 52%
x y

Eu Eu
= → = − =

 

29. Bij de komende vraagstukken wordt gebruik gemaakt van de volgende rekenregel:  
 

236.022 10moleculen mol gramM÷ × ×→ →   
 Tegen de pijlen in moeten delen door en vermenigvuldigen worden omgedraaid. Voor deze som geld dan: 

231 [mol] Fe = 6,022 10  [atomen] Fe = 55,85 [g] Fe×  

23 20

500 [atomen] Fe =  [g] Fe
500 55,85 /(6,022 10 ) 4,64 10  [g] Fe

x
x −= × × = ×

 

30. Zie gegevens uit vraag 29. 

23 24

24 23

500 [g] Fe =  [atomen] Fe
500 6,022 10 / 55,85 5,391 10  [atomen] Fe
5,391 10 /(6,022 10 ) 8,953 [mol] Fe

x
= × × = ×

= × × =

 

31. 
236.022 10moleculen mol gramM÷ × ×→ →  

1,00 [karaat] 0,200 [g] C=  
23

23 22

1 [mol] C = 12,01 [g] Fe 6,022 10 [atomen] C
1 [karaat] C 0, 200 /12,01 6,022 10 1,00 10  [atomen] C

= ×

= × × = ×
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32. Zie gegevens uit vraag 31. 
23

21 23 3

3

1 [mol] C = 12,01 [g] Fe 6,022 10 [atomen] C
5,0 10 / 6,022 10 8,3 10  [mol] C
8,3 10 12,01 0,10 [g] C

−

−

= ×

× × = ×

× × =

 

35. a. 14,01 3 1,008 17,03 [g/mol]+ × =  
 b. 2 14,01 4 1,008 32,05 [g/mol]× + × =  
 c. 2 14,01 8 1,008 2 52,00 7 16,00 252,08 [g/mol]× + × + × + × =  
36.  a. 4 30,97 6 16,00 219,88 [g/mol]× + × =  
 b. 3 40,08 2 30,97 8 16,00 310,18 [g/mol]× + × + × =  
 c. 2 22,99 1 1,008 1 30,97 4 16,00 141,96 [g/mol]× + × + × + × =  
37. a. 31/17,03 0,0587 [mol] NH=  
 b. 2 41/ 32,05 0,0312 [mol] N H=  
 c. 3

4 2 2 71/ 252,08 3,97 10  [mol] (NH ) Cr O−= ×  
39. a. 35 17,03 85,2 [g] NH× =  
 b. 2 45 32,05 160 [g] N H× =  
 c. 4 2 2 75 252,08 1260 [g] (NH ) Cr O× =  
41. a. De formules geven de molverhoudingen ook aan, dus geldt: 5,00 14,01 1 70,1 [g] N× × =  
 b. 5,00 14,01 2 140 [g] N× × =  
 c. 5,00 14,01 2 140 [g] N× × =  
43. a. 23 22

31, 00 17, 03 6, 022 10 3, 54 10  [moleculen] NH÷ × × = ×  
 b. 23 22

2 41, 00 32, 05 6, 022 10 1,88 10  [moleculen] N H÷ × × = ×  
 c. 23 21

4 2 2 71, 00 2058, 08 6, 022 10 2, 39 10  [moleculen] (NH ) Cr O÷ × × = ×  
45. a. Dit is eenvoudig te berekenen aan de hand van de antwoorden op vraag 43. 
  22 22

33, 54 10  [moleculen] NH 1 [atomen N per molecuul] 3, 54 10  [atomen] N× × = ×  
 b. 22 22

2 41,88 10  [moleculen] N H 2 [atomen N per molecuul] 3, 76 10  [atomen] N× × = ×  
 c. 21 21

4 2 2 72, 39 10  [moleculen] (NH ) Cr O 2 [atomen N per molecuul] 4, 78 10  [atomen] N× × = ×  
47. De molaire massa van ascorbinezuur wordt bepaald door het optellen van de massa van alle 

 atomen. Deze massa kan worden gevonden in het periodiek systeem. We gebruiken de volgende 
 rekenregel: 

236.022 10moleculen mol gramM÷ × ×→ → . We vinden:  
 

6 8 6
6 12,01 8 1,008 6 16,00 176,12 [g/mol]C H OM = × + × + × =  

Om uit te rekenen hoeveel moleculen en molen zich in 500 [mg] vitamine C bevinden, is dezelfde 
 rekenregel nodig. 500,0 [mg] = 0,5000 [g]. 30,5000 176,12 2,839 10  [mol]−÷ = × . Dit komt overeen met 
 3 23 212,839 10 6,022 10  1,710 10 [mol]−× × × = ×  

49. 23 -22100 6,022 10 1,661 10 [moleculen]÷ × = ×  
51. a. 20 23 -2

23,00 10 6,022 10 28,02 1, 40 10 [g] N× ÷ × × = ×  
 b. 3 -2

23,00 10 28,02 8,41 10 [g] N−× × = ×  
 c. 2 3

21,5 10 28,02 4,2 10 [g] N× × = ×  
 d. 23 -23

21 6,022 10 28,02 4,653 10 [g] N÷ × × = ×  
 e. 15 -14

22,00 10 28,02 5,60 10 [g] N−× × = ×  
 f. 18,0 [pmol] = 12 -10

218,0 10  [mol] 28,02 5,04 10 [g] N−× × = ×  
 g. 5,0 [nmol] = 9 -7

25,0 10  [mol] 28,02 1,4 10 [g] N−× × = ×  
53. a. 

14 18 2 5
14 12,01 8 1,008 2 28,02 5 16,00 294,30 [g/mol]C H N OM = × + × + × + × =  

 b. 210,0 294,30 3,40 10 [mol]−÷ = ×  
 c. 1,56 294,30 459 [g]× =  
 d. 5,0 [mg] = 3 23 195,0 10 [g] 294,30 6,022 10 1,0 10  [moleculen]−× ÷ × × = ×  
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 e. 23 211, 2 294,30 6,022 10 2,45 10  [moleculen]÷ × × = × .   
In een molecuul zitten 2 atomen N. Daarom zit in 1,2 [g] aspartaam 
2 21 212,45 10 =4,91 10  [N-atomen]× × × . 

 f. 9 23 131,0 10 6,022 10 294,30 4,9 10  [g]−× ÷ × × = ×  
 g. 23 221 6,022 10 294,30 4,887 10  [g]−÷ × × = ×  
55. Om massapercentages uit te rekenen wordt gebruik gemaakt van de volgende rekenregel:  
 massa% = deelmassa / totale massa × 100% 

 De volgende molaire massa’s zijn nodig: 
112, 4 [g/mol]          144,5 [g/mol]
191, 4 [g/mol]        240,0 [g/mol]

Cd CdS

CdSe CdTe

M M
M M

= =
= =

 

 Cd in CdS:  massa% = 112,4 / 191,4 ⋅ 100% = 77,79% [Cd] 
 Cd in CdTe: massa% = 112,4 / 144,5 ⋅ 100% = 58,73% [Cd] 
 Cd in CdSe: massa% = 112,4 / 240,0 ⋅ 100% = 46,83% [Cd] 
58. a. De volgende molaire massa’s zijn nodig:  

  2

2 4 2

30,01 [g/mol]        46,01 [g/mol]

92,02 [g/mol]      44,02 [g/mol]
NO NO

N O N O

M M

M M

= =

= =
 

in NO:  massa% = 14,01 / 30,01 ⋅ 100% = 46,68% [N] 
 b. in NO2:  massa% = 14,01 / 46,01 ⋅ 100% = 30,45% [N] 
 c. in N2O4: massa% = 28,02 / 92,02 ⋅ 100% = 30,45% [N] 
 d. in N2O:  massa% = 28,02 / 44,02 ⋅ 100% = 63,65% [N] 
61. 4,34 % van vitamine B12 bestaat uit Cobalt. Cobalt heeft een molgewicht van 58,92 [g/mol]. Om het 

molgewicht uit te rekenen van vitamine B12 rekenen we 100% uit.  58,92 ⋅ 100 / 4,34 = 1,3 ⋅ 103 [g] 
63. a. 

2
30,03 [g/mol]CH OM = .  

%C:  massa% = 12,01 / 30,03 ⋅ 100% = 39,99% [C]  
%H: massa% = 2,016 / 30,03 ⋅ 100% = 6,713% [H]  
%O:  massa% = 16,00 / 30,03 ⋅ 100% = 53,28% [N] 

 b 
6 12 6

180,16 [g/mol]C H OM = .  
%C:  massa% = 72,06 / 180,16 ⋅ 100% = 40,00% [C]  
%H: massa% = 12,096 / 180,16 ⋅ 100% = 6,714% [H]  
%O:  massa% = 96,00 / 180,16 ⋅ 100% = 53,29% [N] 

 c 
2 3 2

60,05 [g/mol]HC H OM = .  
%C:  massa% = 24,02 / 60,05 ⋅ 100% = 40,00% [C]  
%H: massa% = 4,032 / 60,05 ⋅ 100% = 6,714% [H]  
%O:  massa% = 32,00 / 60,05 ⋅ 100% = 53,29% [N] 

71. Er is 30,4 massa% N, dus 100 – 30,4 = 69,6 massa% O.  
 0,304 ⋅ 92 = 27,968 [g] N = 27,968 / 14,01 = 2,00 
 0,696 ⋅ 92 = 62,032 [g] O = 62,032 / 16,00 = 4,00 
 Verhouding: N : O = 2,00 : 4,00 = 1 : 2. De empirische formule is dan NO2.  
 De molecuulformule is eigenlijk al bekend. Deze is af te leiden uit de oorspronkelijke verhouding: 

 2,00 : 4,00. De molcuulformule is dan N2O4. 
79. Om een reactievergelijking op te stellen gaat men als volgt te werk.  

√ Men stelt een lijst op van reactanten en producten  
√ Men bekijkt de lading van ionen, en rekent de reactieverhouding uit 
√ Men balanceert op behoud van massa 
√ Men balanceert op behoud van lading 
√ Let op de toestand van de reactanten en producten. 
√ Vermenigvuldig met een getal zodat breuken uit coëfficiënten verdwijnen 

 NB: mogelijk onbekende namen als hydroxide (OH-) worden op het tentamen gegeven. 
 a. Reactanten zijn: ijzer (Fe), een vaste stof en zuurstof (O), een gas.  
  Product is: ijzer(III)oxide, een vaste stof 
  Fe is driewaardig, O is tweewaardig. De reactieverhouding: Fe: O = 2 : 3 
  Omdat zuurstof in de lucht slechts voorkomt als O2 telt elke O2 als 2O. 
  De reactievergelijking wordt dan. 2Fe (s) + 1.5O2 (g)  Fe2O3 (s). Het is netter om dit zo op te 

schrijven: 4Fe (s) + 3O2 (g)  2Fe2O3 (s), omdat er geen breuken voorkomen als coëfficiënt. 
 b. Reactanten: calcium (Ca), tweewaardig, vaste stof en water 
  Product: calciumhydroxide, opgelost in water en waterstofgas, H2, een gas. 
  Ca is tweewaardig, OH is eenwaardig. De reactieverhouding is dus: Ca : OH = 1 : 2 
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  De vergelijking na balanceren wordt: Ca (s) + 2H2O (l)  Ca(OH)2 (aq) + H2 (g) 
 c. Reactanten: bariumhydroxide, opgelost in water en zwavelzuur, opgelost in water  
  Product: bariumsulfaat, vaste stof en water 
  barium is tweewaardig, hydroxide is eenwaardig, sulfaat is tweewaardig 
  bariumhydroxide: Ba(OH)2; zwavelzuur: H2SO4; bariumsulfaat: BaSO4 
  De vergelijking na balanceren wordt: Ba(OH)2 (aq) + H2SO4 (aq)  BaSO4 (aq) + 2H2O (l) 
81. a. Cu (s) + 2AgNO3 (aq)  2Ag (s) + Cu(NO3)2 (aq) 
 b. Zn (s) + 2HCl (aq)  ZnCl2 (s) + H2 (g) 
 c. Au2S3 (s) + 3H2 (g)  2Au (s) + 3H2S (g) 
83. a. C12H22O11 (s) + 12O2 (g)  12CO2 (g) + 11H2O (g) 
 b. 2C6H6 (s) + 15O2 (g)  12CO2 (g) + 6H2O (g) 
 c. 4Fe (s) + 3O2 (g)  2Fe2O3 (s) 
 d. 2C4H10 (g) + 13O2 (g)  8CO2 (g) + 10H2O (g) 
 e. 4FeO (s) + O2 (g)  2Fe2O3 (s) 
87. Pb(NO3)2 (aq) + H3AsO4 (aq)  PbHAsO4 (s) + 2HNO3 (aq) 
97. De reactieverhouding: Mg : I2 = 1 : 1. Deze verhouding geldt voor moleculen en voor molen. 
 a. geen, alle moleculen kunnen reageren. 
 b. I2,, want er zouden 150 [moleculen] I2 in plaats van 100 benodigd zijn om met alle Mg te reageren. 
 c. Mg, want er zouden 300 [moleculen] Mg in plaats van 200 benodigd zijn om met alle I2 te reageren. 
 d. Mg, want er zouden 0,25 [mol] Mg in plaats van 0,16 benodigd zijn om met alle I2 te reageren. 
 e. geen, alle moleculen kunnen reageren. 
 f. I2, want er zouden 0,12 [mol] I2 in plaats van 0,08 benodigd zijn om met alle Mg te reageren. 
 g. 6,078 [g] Mg 6,078 24,31 0,2500 [mol] Mg= ÷ = . Voor deze hoeveelheid Mg is benodigd:  

20,2500 253,8 63, 46 [g] I× = . Omdat dit precies de hoeveelheid is die aanwezig is, is er geen 
beperkende reactant. 

 h. 1,00 [g] Mg 1,00 24,31 0,0411 [mol] Mg= ÷ = . Voor deze hoeveelheid Mg is benodigd:  

20,0411 253,8 10,43 [g] I× = . Er is maar 2,00 [g] I2 aanwezig, dus I2 is de beperkende factor. 
 i. 1,00 [g] Mg 1,00 24,31 0,0411 [mol] Mg= ÷ = . Voor deze hoeveelheid Mg is benodigd:  

20,0411 253,8 10,43 [g] I× = . Er is meer dan 10,41 [g] I2 aanwezig, namelijk 20,00 [g]. Hierdoor is Mg 
de beperkende factor. 

100 a. Molverhouding: Hg : Br2 = 1 : 1. 

  
2 2

10,0 [g] Hg 10,0 200,6 0,04985 [mol] Hg
9,00 [g] Br 9,00 159,8 0,05632 [mol] Br

= ÷ =
= ÷ =

 

  Er blijft 0,05632 – 0,04985 = 0,00647 [mol] Br2 over, dit komt overeen met 1,03 [g] Br2 
 b. Eerst de massa’s berekenen, daarna de molen: 
  Hg: 5,00 [mL] Hg 5,00 13,6 68,0 [g] Hg 68,0 200,6 0,3390 [mol] Hg= × = = ÷ = . 
  Br2: 25,00 [mL] Hg 5,00 3,10 15,5 [g] Hg 15,5 159,8 0,09700 [mol] Br= × = = ÷ = . 
  Omdat er minder mol Br2 aanwezig is dan Hg is Br2 de kritieke factor. Er vormt 0,09700 [mol] HgBr2. 

De massa hiervan is: 20,09700 (200,6 159,8) 35,0 [g] HgBr× + = . 
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Uitwerkingen opgaven Zumdahl H6 

4. Wanneer water verandert in ijs, levert dit energie op. Er gaat dus energie het systeem uit, het proces is 
 exotherm. Deze energie verdwijnt in de omgeving. De kinetische energie van de watermoleculen wordt bij 
 deze transformatie in warmte omgezet. De moleculen gaan steeds minder bewegen, daaraan kun je zien dat 
 de kinetische energie binnen het systeem afneemt. 

6. a. arbeid 3,0 (10,5 5,5) 15w P V= = − ∆ = − × − = − [L atm] 
11. Aluminium heeft een grotere warmtecapaciteit dan ijzer. Voor een bepaalde hoeveelheid warmte is minder 

 aluminium nodig dan ijzer.  
19. Kinetische energie = ½ ⋅ m ⋅ v2  
 Object 1: Kinetische energie = ½ ⋅ 2,0 ⋅ 1,02 = 1,0 [J] 
 Object 2: Kinetische energie = ½ ⋅ 1,0 ⋅ 2,02 = 2,0 [J] 
 Object 2 heeft de grootste kinetische energie. 
21. a. 51 15 36E q w∆ = + = − = [kJ] 
 b. 100 65 35E q w∆ = + = − = [kJ] 
 c. 65 20 85E q w∆ = + = − − = − [kJ] 
 d. Er vindt arbeid plaats op de omgeving wanneer w < 0, dit is bij a, b en c. 
23. 45 29 16E q w∆ = + = − = [kJ] 
27. 20,8 39,1 38,0 30900 [J] 30,9 [kJ]q c m T= × × ∆ = × × = =  
 Hierbij is c de warmtecapaciteit, die per mol wordt gegeven, daarom moet de massa ook per mol 

 worden ingevuld en is omrekenen overbodig. 
 1,00 (998 876) 122 [L atm]w P V= − × ∆ = − × − = −  
 Om van [L atm] naar J om te rekenen vermenigvuldigen we met 101,3.  
 122 101,3 12400 [J] 12,4 [kJ]w = − × = − = −  
 30,9 12,4 18,5E q w∆ = + = − = [kJ] 
29. Exotherm, het systeem verliest energie aan de omgeving. 
30. Koeling is noodzakelijk, want de reactie is exotherm, er komt warmte vrij bij de reactie. 
31. a. endotherm 
 b. exotherm 
 c. exotherm 
 d. endotherm 
32. a. exotherm, verbranding altijd exotherm. 
 b. exotherm, de pijp wordt warmer, en het water kouder. 
 c. endotherm, een vaste stof naar een gas kost energie. 
 d. endotherm, een binding moet worden verbroken, dit kost energie. 
33. a. 275 [g] S = 3275 32,07 296 2,54 10÷ × − = − × [J] 
 b. 25 3296 7, 4 10× − = − × [J] 
 c. 

2
64,07SOM = [g/mol] 

  150 [g] SO2 = 3150 64,07 296 693 10÷ × − = − × [J]=-693 [kJ] 
37. a. 2 40,900 8,50 10 (94,6 22,8) 5, 49 10  [J] 54,9 [kJ]q c m T= × × ∆ = × × × − = × =  
  omdat hier c per gram is gegeven is de massa benodigd in grammen. 
 b. 1 CT∆ = ° ;  26,98 [g]Alm M= = ;  
  0,900 26,98 1 24,3 [J]q c m T= × × ∆ = × × =  
39. Benodigd is c 

 78,2 45,6 13,3
45,6 13,3 78,2 0,129 [J g C]

q c m T
c

c

= × × ∆
= × ×
= × ÷ = ÷ ÷ °

 

 Per mol: 0,129 207,2 26,7 [J mol C]c = × = ÷ ÷ °  
41. Belangrijk is de volgende aanname: de warmte afgestaan door het hete water = de warmte opgenomen door 

 het koude water. Door de eindtemperatuur als variabele te laten staan, kan deze uiteindelijk uitgerekend 
 worden. 
 Warm water:  4,18 50,0 (330 )eindq c m T T= × × ∆ = × × −  
 Koud water: 4,18 30,0 ( 280)eindq c m T T= × × ∆ = × × −  
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 Door de aanname geldt: 4,18 50,0 (330 ) 4,18 30,0 ( 280)eind eindT T× × − = × × −   
50,0 (330 ) 30,0 ( 280)
50,0 330 50,0 30,0 30,0 280
50,0 330 30,0 280 80,0

(50,0 330 30,0 280) 80,0 311 [K]

eind eind

eind eind

eind

eind

T T
T T

T
T

× − = × −

× − = − ×
× − × =

= × + × ÷ =

 

43. Hier geldt een soortgelijke aanname als bij 41. De warmte afgestaan door het metaal is geheel 
 opgenomen door het water. De eindtemperatuur is bekend, deze is 18,3 [oC]  
 Afgestaan:  150,0 (75,0 18,3) 8505q c m T c c= × × ∆ = × × − = ×  
 Opgenomen: 4,18 150,0 (18,3 15,0) 2069,1q c m T= × × ∆ = × × − = [J] 
 Aangezien deze twee gelijk zijn is c nu te berekenen: 2069,1 8505 0,243c = ÷ = [J / (g ⋅ oC)]. 

51. De volgende enthalpieën zijn gegeven.  
(a) C (s) + O2 (g)  CO2   393,7 [kJ/mol]H∆ = −  
 (b) CO (g) + ½O2 (g)  CO2  283,3 [kJ/mol]H∆ = −  

 De gevraagde reactie is hieruit op te bouwen: 2(a) –2 (b). De reactie-enthalpie van de gevraagde  reactie: 
2 393,7 2 ( 283,3) 220,8 [kJ/mol]H∆ = × − − × − = − . 

52. De volgende enthalpieën zijn gegeven. 
 (a) C4H4 (g) + 5O2 (g)  4CO2 (g) + 2H2O (g) 2341 [kJ/mol]H∆ = −  
 (b) C4H8 (g) + 6O2 (g)  4CO2 (g) + 4H2O (g) 2755 [kJ/mol]H∆ = −  
 (c) H2 (g) + ½O2 (g)  H2O (g)  286 [kJ/mol]H∆ = −  
 De gevraagde reactie is hieruit op te bouwen: (a) – (b) + 2(c). De reactie-enthalpie van de gevraagde 

 reactie: 2341 2755 2 ( 286) 158 [kJ/mol]H∆ = − + + × − = − . 
53. De gevraagde reactie op te bouwen uit de gegeven reacties: (a) – ½(b). De reactie-enthalpie van de 

 gevraagde reactie: 395, 2 ½ 198,2 296,1 [kJ/mol]H∆ = − + × − = − . 
54. De gevraagde reactie op te bouwen uit de gegeven reacties: -(a)+ (b)+(c). De reactie-enthalpie van de 

 gevraagde reactie: 1300 394 286 226 [kJ/mol]H∆ = − − = . 
56. De gevraagde reactie op te bouwen uit de gegeven reacties: (a)-(b)+2(c)+2(d). De reactie-enthalpie van de 

 gevraagde reactie: 177, 4 191,2 2 241,8 2 43,8 202,6 [kJ/mol]H∆ = + + × − + × − = − . 
57. De gevraagde reactie op te bouwen uit de gegeven reacties: -2(a)-2(b)+4(c). De reactie-enthalpie van de 

 gevraagde reactie: 2 285,8 2 76,6 4 174,1 28, 4 [kJ/mol]H∆ = − × − − × − + × − = . 

61. a.  0 0 0
f producten f reactantenH H H∆ = ∆ − ∆  

2 3 4

0 0 0 0 0
f,HCN f,H O f,NH f,CH2 6 2 2

2 135,1 6 242 2 46 2 75
940 [kJ/mol]

H H H H H∆ = ∆ + ∆ − ∆ + ∆ =

= × + × − − × − − × − =
= −

 

 b.  0 0 0
f producten f reactantenH H H∆ = ∆ − ∆  

  
4 3 4 3 4 2 2 4

0 0 0 0 0
f,CaSO f,H PO f,Ca (PO ) f,H SO3 2 3

3 1433 2 1267 1 4126 3 814
265 [kJ/mol]

H H H H H∆ = ∆ + ∆ − ∆ + ∆ =

= × − + × − − × − − × − =
= −

 

 c. 0 0 0
f producten f reactantenH H H∆ = ∆ − ∆  

  
4 3

0 0 0 0
f,NH Cl f,NH f,HCl

314 46 92
176 [kJ/mol]

H H H H∆ = ∆ − ∆ − ∆ =

= − + + =
= −

 

63. a. (a) 0 908H∆ = − [kJ/mol] 
  (b) 0 112H∆ = − [kJ/mol] 
  (c) 0 140H∆ = − [kJ/mol] 
64. 0 0 0

f producten f reactantenH H H∆ = ∆ − ∆  

 (a) 0 2 416 832H∆ = × − = − [kJ/mol]  
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 (b) 0 2 470 2 286 368H∆ = × − − × − = − [kJ/mol]  
 (c) 0 416 110,5 393,5 133H∆ = − − + = − [kJ/mol] 

69. 0 110,5 242 132H∆ = − + = [kJ/mol] 
70. 0 239 110,5 129H∆ = − + = − [kJ/mol] 
71. Propaan: De reactievergelijking: C3H8 (g) + 5O2 (g)  3CO2 (g) + 4H2O (l)   

 0 3 393,5 4 286 104 2221H∆ = × − + × − + = − [kJ/mol]  
0H∆ 2221 44,09 50,37= − ÷ = − [kJ/g] 

 Octaan: 0 47,8H∆ = − [kJ/g] (zie sample exercise 6.11) 
 Dit verschilt niet zoveel. Het nadeel van propaan is dat het bij kamertemperatuur een gas is, zodat opslag 

 en transport een lastige zaak is. 
73. Aantal mol benodigd = 64,19 10 891 4702,58× ÷ = [mol] 
 Bij STP, bestaat een mol gas uit 22,4 [L] 
 Het totale volume bedraagt dan: 54702,58 22, 4 1,05 10× = × [L] CH4 
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Opgaven werkcollege 
 

responsiecolleges 
college opgave nr: 

1 3.22 
3.32 
3.36 
3.44 
3.55 

2 3.63a 
3.81 

3.97abc 
6.23 
6.29 

3 6.37 
6.51 
6.64 
6.69 

Tabel 5. Responsiecolleges blok 1 

Vraagstuk W1 

(deeltoets 1 02-03, vraagstuk 2) 
 
Volgens het Energie Centrum Nederland bedraagt de totale huidige Nederlandse 
Elektriciteitsopwekkingcapaciteit van Elektriciteitscentrales 12000 MW. Het gemiddeld elektrisch rendement 
bedraagt 46%. Het Carnotrendement van de huidige centrales is 70%. Conform de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewater (WVO) mag een elektriciteitscentrale de temperatuur van ingenomen koelwater maximaal 4 
oC verhogen.  
a. Teken een eenvoudig systeemdiagram van de Grootschalige Nederlandse Elektriciteitsproductie. U kunt uw 

diagram gebruiken voor de beantwoording van onderstaande vragen 
b. Hoeveel brandstof [MW] moet aan de centrales worden geleverd bij benutting van 80% van de opgestelde 

capaciteit? 
c. Maak een schatting van de hoeveelheid koelwater die wordt gebruikt door de elektriciteitscentrales als de 

opgestelde productiecapaciteit gemiddeld voor 80% wordt benut. De warmtecapaciteit van water is 4.2 
[J/g/K]. 

d. De gemiddelde hoeveelheid zwavel (S) in de gebruikte brandstoffen is 0.5 kg/TJ. Bij de verbranding wordt 
zwavel verbrand tot zwaveldioxide. In de sinds jaren verplichte rookgasontzwaveling wordt dit vervolgens 
nagenoeg volledig omgezet in gips: 

 S + O2  SO2 
 Ca(OH)2 + 0.5 O2 +  SO2 -- > CaSO4 + H2O 
 Maak een schatting van de jaarlijkse in Nederland ontstane hoeveelheid rookgasontzwavelinggips 
 
Stel dat al deze elektriciteitscentrales worden omgebouwd cq. worden vervangen door warmte/kracht centrales 
gekoppeld aan stadsverwarming, waarbij de warmte overdracht van de centrales in plaats van naar de omgeving 
(10oC) naar de stadsverwarming plaatsvindt bij 410 oC.  
 
e. Geef een onderbouwde schatting voor het te verwachten rendement voor de elektriciteitsopwekking in deze 

situatie. 
f. Maak een schatting van de nu benodigde hoeveelheid brandstof voor de totale WKK voorziening (warmte 

+ kracht). Neem aan dat WKK's een totaal rendement (betrokken op LHV) van 90% hebben.  
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Vraagstuk W2 

(deeltoets 1 99-00, vraagstuk 3) 
 
Per dag verwerkt het Braziliaanse rundvleesbedrijf 100 runderen (1100 kg/rund) tot biefburgers. Aan bindmiddel 
(sojameel e.d.) wordt 100 ton per dag gebruikt en er wordt 50 m3 drinkwater aan het biefburgerproces 
toegevoerd dat voor 100% in de biefburgers terechtkomt. De productie is 1.600.000 biefburgers per dag van 125 
g/stuk. Het bedrijf voldoet aan de modernste BSE richtlijnen en voert daarom al het slachtafval elke dag af naar 
een ISO-9002 gecertificeerde verwerker.  
a. Teken een principe schema van de het productieproces en stel een massabalans op. Benoem alle ingaande 

stromen en uitgaande stromen in uw schema. Hoeveel ton slachtafval wordt er per dag afgevoerd? 
b. Wat is het gewichtspercentage rundvlees in de biefburgers? Hoeveel biefburgers worden er per rund 

geproduceerd? 
 
Op de weidegronden van deze boer is de aanwas van gras 275 g/m2/jaar. Een rund zet 10% van dit gras dat het 
eet om in lichaamsmassa. De runderen worden geslacht als ze precies 2 jaar oud zijn, terwijl ze 30 dagen als kalf 
gezoogd worden. In die periode eten ze geen gras. 
 
c. Hoeveel runderen heeft het bedrijf op elk moment tenminste op haar weides rondlopen? Hoeveel hectare 

land heeft deze boer nodig om continu biefburgers te kunnen produceren, per rund en in totaal? 1 hectare = 
100 bij 100 [m]. Controleer uw antwoorden met dimensieanalyse! 

 
Onder ander voor de verlichting en hamburger productie is ook elektrische stroom nodig, respectievelijk 10 kW 
verlichting en 0.1 W/biefburger. De Braziliaanse boer overweegt daarom tevens de installatie van een kleine 
warmtekracht installatie gestookt op aardgas (WKK). Het elektrisch rendement van deze WKK bedraagt 20% 
(kracht uit brandstof), het totaal rendement (kracht + warmte uit brandstof) 70%., beide betrokken op de onderste 
verbrandingswaarde van het aardgas. 
 
d. Welke hernieuwbare bronnen kan deze Braziliaanse boer aanspreken om op duurzame wijze in zijn 

elektriciteitsbehoefte te voorzien 
e. Teken een principeschema waar u de energiebalans van de WKK laat zien. Benoem alle in- en uitgaande 

energiestromen. 
f. Wat is het elektrisch vermogen (kW) van de WKK installatie die de boer overweegt? Hoeveel aardgas 

(kW) wordt dan gebruikt, en hoeveel warmte (kW) geproduceerd? 
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Vraagstuk W3 

(deeltoets 1 01-02, vraagstuk 2) 
 
Mede naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Enschede en Volendam staan ook de Chloortreinen in 
Nederland weer ter discussie.  
Chloor (Cl2) is erg giftig: in de Eerste Wereldoorlog werd het ingezet als strijdgas in de loopgraven-oorlogen. 
Vanwege de giftigheid mag het tegenwoordig niet in grote hoeveelheden worden opgeslagen. Om 
productieverstoringen te kunnen opvangen is voor slechts een bedrijf in Nederland ontheffing verleend. De enige 
(grote) opslagtank in Nederland te Rotterdam bevat 3.000 m3 vloeibaar chloor onder druk. Chloorwagons hebben 
een inhoud van 30 m3 en vervoeren vloeibaar chloor. De dichtheid van vloeibaar chloor is 3,2 [kg/l]; 
a. Chloor is zo gevaarlijk omdat de dichtheid van Chloorgas veel groter is dan die van lucht; men zegt dan dat 

Chloorgas zwaarder is dan lucht. Bij een eventueel lek vormt het een verstikkende deken over de grond. 
Stel dat een Chloorwagon in korte tijd leeglekt en dat zich dan bij windstil weer een gasdeken vormt van 
+/- 5 cm dik. Tot op welke afstand van de wagon is er dan risico op verstikking aan de grond? een mol 
ideaal gas heeft een volume van 22,4 liter.  

b. Hoeveel groter is het risicogebied rond de genoemde Chloortank in Rotterdam?  
 
In Nederland wordt dan ook op alle vier locaties waar Chloor wordt gebruikt ook Chloor geproduceerd, te weten 
in Bergen-op-Zoom, Delfzijl, Hengelo en Rotterdam. De totale productiecapaciteit in Nederland is 540.000 ton 
per jaar. De totale consumptie is eveneens 540.000 ton per jaar.  
Op geen van de locaties komt de maximaal te realiseren productie echter overeen met de plaatselijke vraag. In 
Rotterdam staat de grootste installatie, max. 320.000 ton/jaar, in Bergen-op-Zoom de kleinste, max. 27.000 
ton/jaar. Op beide locaties is echter een tekort, respectievelijk 50.000 ton/jaar in Rotterdam en 13.000 ton/jaar in 
Bergen-op-Zoom. De netto vraag naar Chloor in Delfzijl is 90.000 ton/jaar.  
 
c. Lees de onderstaande deelvragen d. e. en f. door. Teken op basis van bovenstaande beschrijving een zo 

volledig mogelijk systeemschema van het chloorsysteem in Nederland dat je kunt gebruiken bij de 
oplossing van een of meer deelvragen; Tip: onderscheid per locatie een productie(sub)systeem en een 
consumptie(sub)systeem van Chloor 

d. Hoe groot is de netto jaarlijkse vraag naar Chloor in Hengelo?  
e. Er rijden al jaren slechts Chloortreinen (vol) van Delfzijl naar Hengelo. Welke uitspraak kun je nu doen 

t.a.v. de chloorproductie in Delfzijl resp. Hengelo?  
f. De lengte van chloortreinen is in verband met de risico’s beperkt tot maximaal 20 wagons. Om de hoeveel 

dagen moet de trein naar Rotterdam ten minste rijden? 
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Oude deeltoetsen 

Deeltoets I; Maandag 17 februari 2003 

Vraagstuk 1 (10 punten)  
De Nederlandse elektriciteitsvoorziening is in hoofdzaak gebaseerd op fossiele energiedragers.  
 
a. Noem de TWEE belangrijkste typen fossiele energiedrager die in Nederland worden gebruikt voor 

elektriciteitsproductie  
b. Noem tenminste twee 'sinks' van elektriciteitsproductie; licht kort toe. 
c. In de wereldenergiestatistieken wordt de voorraadpositie van energiedragers gekarakteriseerd met de R/P 

ratio. Licht kort toe door welke fenomenen op wereldschaal P wordt bepaald.  
d. Waarom spreken we liever van energiegebruik dan van energieconsumptie?  
e. Wat is de belangrijkste reden dat aardolieproducten worden gebruikt voor transporttoepassingen en niet 

aardgas? 

Vraagstuk 2 (25 punten)  
Volgens het Energie Centrum Nederland bedraagt de totale huidige Nederlandse 
Elektriciteitsopwekkingcapaciteit van Elektriciteitscentrales 12000 MW. Het gemiddeld elektrisch rendement 
bedraagt 46%. Het Carnotrendement van de huidige centrales is 70%. Conform de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewater (WVO) mag een elektriciteitscentrale de temperatuur van ingenomen koelwater maximaal 4 
oC verhogen.  
a. Teken een eenvoudig systeemdiagram van de Grootschalige Nederlandse Elektriciteitsproductie. U kunt uw 

diagram gebruiken voor de beantwoording van onderstaande vragen 
b. Hoeveel brandstof [MW] moet aan de centrales worden geleverd bij benutting van 80% van de opgestelde 

capaciteit? 
c. Maak een schatting van de hoeveelheid koelwater die wordt gebruikt door de elektriciteitscentrales als de 

opgestelde productiecapaciteit gemiddeld voor 80% wordt benut. De warmtecapaciteit van water is 4.2 
[J/g/K]. 

d. De gemiddelde hoeveelheid zwavel (S) in de gebruikte brandstoffen is 0.5 kg/TJ. Bij de verbranding wordt 
zwavel verbrand tot zwaveldioxide. In de sinds jaren verplichte rookgasontzwaveling wordt dit vervolgens 
nagenoeg volledig omgezet in gips:  
S + O2  SO2  
Ca(OH)2 + 0.5 O2 +  SO2 -- > CaSO4 + H2O  
Maak een schatting van de jaarlijkse in Nederland ontstane hoeveelheid rookgasontzwavelingsgips 

 
Stel dat al deze elektriciteitscentrales worden omgebouwd cq. worden vervangen door warmte/kracht centrales 
gekoppeld aan stadsverwarming, waarbij de warmte overdracht van de centrales in plaats van naar de omgeving 
(10oC) naar de stadsverwarming plaatsvindt bij 410 oC.  
 
e. Geef een onderbouwde schatting voor het te verwachten rendement voor de elektriciteitsopwekking in deze 

situatie. 
f. Maak een schatting van de nu benodigde hoeveelheid brandstof voor de totale WKK voorziening (warmte 

+ kracht). Neem aan dat WKK's een totaal rendement (betrokken op LHV) van 90% hebben.  
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Vraagstuk 3 (30 punten) 
Een van de mogelijkheden om fossiele energiedragers te vervangen is de inzet van biomassa. Momenteel wordt 
reeds veel tropisch regenwoud gekapt, onder meer om energiecentrales en papierfabrieken van grondstof te 
voorzien. Alle huidige menselijke activiteiten samen leiden naar verwachting tot verdwijnen van het regenwoud: 
 
"With just 2.5 million square miles (…) of tropical rain forest remaining <in de wereld>, we continue to lose an 
estimated 93,000 square miles (150,000 square km) a year. If the current rate of deforestation continues, the world's 
rainforests will be gone within 100 years." (www.ctm.co.uk/destructionoftherainforest.htm)  
 
Biologen hebben geschat dat tropisch regenwoud ongeveer 400 kg biomassa per hectare bevat als tropisch hout. 
Het watergehalte is 50 gewichts% van het hout, de gemiddelde chemische verhoudingsformule van hout is  
CH2O; de verbrandingswaarde van het hout (Lower Heating Value) bedraagt 15 [MJ/kg]. 
a. Noem twee andere vormen van hernieuwbare energiebronnen die in Nederland op redelijke schaal (kunnen) 

worden toegepast 
b. De quote van de website ctm.co.uk is een goed voorbeeld van inconsistent gebruik van dimensies en 

foutieve berekeningen. Hoeveel km2 regenwoud verdwijnt er werkelijk jaarlijks, en hoe lang duurt het 
werkelijk tot het regenwoud verdwenen zal zijn, aangenomen dat de gegevens in square miles correct zijn? 
1 mijl = 1609 m  

c. Teken een systeemdiagram rond/met de kringloop waarvan biomassa deel uit maakt, en maak met uw 
diagram en een korte toelichting duidelijk hoe het beschreven gebruik van biomassa verschilt van het 
gebruik van fossiele energiedragers. Zet uw diagram zo op dat het ook te gebruiken is voor de 
beantwoording van deelvraag d en e. 

d. Bereken een schatting van de nog aanwezige hoeveelheid in tropisch hardhout en de daarin vastgelegde 
hoeveelheid CO2.  

e. Stel dat de Nederlandse elektriciteitsproducenten (uit vraag 2) massaal overstappen op hout uit tropische 
regenwouden. Hoelang (of hoe kort) zal het dan duren totdat het regenwoud verdwenen is ten gevolge van 
de resulterende massale houtkap? Bepaal uw schatting met een helder systeemdiagram, dat eventueel 
gebaseerd is op uw diagram uit deelvraag c. en maak geschikte aannames! 

f. Rond de evenaar is de gemiddelde zonneinstraling 1500 W/m2 gedurende 12 uur per etmaal. Stel dat op 
percelen waar het regenwoud is gekapt PV-systemen worden geïnstalleerd met een rendement van 15%. Na 
hoeveel jaar kan dan de houtkap voor de Nederlandse grootschalige elektriciteitsvoorziening worden 
gestopt? 
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Vraagstuk 4 (25 punten) 
De Verenigde Staten zien het vorige regime in Irak onder meer in staat tot het gebruik van chemische wapens. Ze 
verdenken Irak van het bezit van fosgeen, een strijdgas dat al in de eerste wereld is gebruikt. Fosgeen, COCl2 
wordt industrieel op locatie geproduceerd als ingrediënt van isocyanaten, een belangrijke component van PUR-
schuimen gebruikt in de bouw, meubels, matrassen en autostoelen. 
Vanwege de giftigheid mag Fosgeen tegenwoordig niet in grote hoeveelheden worden opgeslagen.  
Fosgeen is zo gevaarlijk omdat de dichtheid van Fosgeengas veel groter is dan die van lucht; men zegt dan  dat 
Fosgeen gas zwaarder is dan lucht. Inademing van Fosgeen bij concentraties > 1 [mg/m3] leiden bij het 
slachtoffer tot zwaar longoedeem en mogelijk tot de dood. De dichtheid van vloeibaar Fosgeen is 1,4 [kg/l]; 
a. Stel dat een Fosgeengranaat wij windstil weer ontploft. De granaat bevat 0.5 liter Fosgeen en vormt een 

giftige deken over de grond van 3 meter dik. Tot op welke afstand (straal) van de granaat zullen dan 
burgers of soldaten vrijwel zeker slachtoffer zijn? Een mol ideaal gas heeft een volume van 22,4 liter. Hint: 
kies je systeemgrens zo dat daarbinnen slachtoffers vallen, daarbuiten net niet. 

 
In Nederland wordt slechts op één locatie Fosgeen geproduceerd en gebruikt voor de productie van MDI, 
methylene-di-isocyanaat: 
CO + Cl2 -  COCl2                                                                                                                    (reactie 1) 
  
2 Aniline (C6H7N) + Formaldehyde (H2CO)   -   diaminodiphenylmethaan, C13H14N2          (reactie 2) 
diaminodiphenylmethaan, C13H14N2   + Fosgeen (COCl2)  MDI, C15H10ON2O2                    (reactie 3) 

 
Aniline (C6H7N) 
 

 
Diaminodiphenylmethaan, C13H14N2   
 

.  
MDI, C15H10ON2O2 
Figuur 16. Structuurformules 

In reactie 3 komt de chloor terecht in zoutzuur, HCl; bij beide reacties 2/3 kan water en/of CO2 ontstaan. 
b. Maak de bovenstaande reactievergelijkingen 2/3 kloppend. 
c. Teken een systeemdiagram voor een MDI-fabriek 
d. Hoeveel ton Fosgeen is nodig voor een jaarproductie van 50.000 ton MDI?. Hoeveel zoutzuur (HCl) 

ontstaat daarbij? 
e. Bekend is dat de MDI-fabriek met interne fosgeen productie een netto exporteur van stoom (40 bar, 400 

oC) is. De energie van deze stoom is >> de elektriciteit nodig voor de fabriek.  
 1. Wat zegt dit over de samengestelde (totaalreactie 1 t/m 3) in de fabriek? Waarom? 
 2. Als de reactie-enthalpie van reactie 1 en 2 bekend zijn, alsmede de Cp's van CO, Cl2 en MDI, met welke 

Wet en onder welke aanname kunt u dan een schatting van de reactie-enthalpie van reactie 3 berekenen? 
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Deeltoets I; Maandag 17 februari 2003; Uitwerking 

Vraagstuk 1 (10 punten)  
a. Aardgas en steenkool 
b. Oppervlakte water, waarop opgewarmd koelwater wordt geloosd: het water is verwarmd door de bij 

elektriciteitsproductie niet voor elektriciteit te benutten restwarmte.  
c. Atmosfeer: is een put voor het rookgas, waarin de (ongewenst) vrijgekomen CO2 en (klein deel) van het 

warmteverlies van de installatie. 
d. P betekent de productie van fossiele energiedragers en daarmee de consumptie per jaar. Deze omvang van 

P wordt bepaald door de bevolkingsomvang en het welvaartsniveau. 
e. Energie kan volgens de eerste hoofdwet van de thermodynamica nooit verloren gaan. De term consumptie 

suggereert dat de energie bij consumptie verdwijnt. Echter, de energie verandert alleen van vorm. Als we 
energie gebruikt hebben, is de vorm waarin de energie zich dan bevindt niet nuttig meer te gebruiken. De 
energie is dan meestal in de vorm van warmte.  

f. Het is lastig aardgas te vervoeren. Dit moet onder hoge druk plaatsvinden. Aardolieproducten zijn vloeibaar 
en kunnen in tankers/tankauto's bij atmosferische druk vervoerd worden. 

Vraagstuk 2 (25 punten)  
a.  

 

Productie

Koeling

fossiele brandstoffen

koel water

warm water

electriciteit

restproducten
restwarmte

 
Figuur 17. Systeemdiagram elektriciteitsproductie 

b. Bij dit vraagstuk gebruik je de Wet van Behoud van Energie, en de energiebalans voor het systeem 
'Nederlandse Elektriciteitsproductie (antwoord a). De netto accumulatie van energie in dit systeem = 0. Het 
omzettingsrendement van aan het systeem toegevoerde energie naar elektriciteit = 46% = 0,46 
Stel: toegevoerde energie aan brandstof = x Afgevoerde energie = 0,80 * 12.000 = 9600 MW 
Afgevoerde energie = Toegevoerde brandstof * rendement  = x * 0,46 = 9600  Toegevoerde energie als 
brandstof = x = 21.000 MW = 21 GW 

c. De hoeveelheid warmte die moet worden afgevoerd is 21.000 – 9600 = 11.400 MW = 11,4 * 109 J/s. Water 
mag vier graden stijgen  Hoeveelheid warmte opgenomen in water is 4 * 4,2 =16,8 J/g.  
Dichtheid = 1*103 (daarom 1 kg  = 1 L) Hoeveelheid water = 11,4 * 109 / 16,8 = 6,79 * 108 g/s. = 6,79 * 
105 kg/s = 6,79 * 105 L/s = 679 m3/s. Er is dus ongeveer 680 m3 water nodig per seconde. 

d. Bij dit vraagstuk gaat het erom dat je met molen kunt rekenen, en de verschillende energie-eenheden kent. 
1 mol S  1 mol CaSO4. 1 mol S komt overeen met 32 g; 1 mol CaSO4 komt overeen met 40+32+4*16= 
136 g. Gewichtsverhouding CaSO4/S = 136/32= 4,25; 1 TJ = 1012 J; 1 MJ = 106 J.  
Ingevoerde energie = 21.000 MW = 21.000 MJ/s = 21.000*365*24*3600 = 6,62 * 1011 MJ/jaar = 6,6 * 105 
[TJ/jaar]; hoeveelheid S = 0,5 * [kg / TJ]   
Totale hoeveelheid S = 0,5 * [kg / TJ] 6,6 * 105 [TJ/jaar]= 3,3 * 105 [kg/jaar]  
Totale hoeveelheid CaSO4

 = 4,25 * 3,3 * 105 = 1,4 * 106 [k/jaar] = 140 000 [ton/jaar]. 
e. Bij dit vraagstuk kun je het Carnotrendement gebruiken! In een elektriciteitscentrale wordt warmte 

(verkregen door verbranding van fossiele brandstoffen of anders, zie college) omgezet in kracht. Volgens 
Carnot is Wmax = Q {1-(Tlaag/Thoog)}, waarbij {het Carnot Rendement}. Gegeven is dat het Carnot 
rendement voor NL elektriciteitsopwekking 70% bedraagt, ofwel 0.7.  

 Dus (Tlaag/Thoog) = 0.3; 
 De omgevingstemperatuur waarbij warmte mag worden geloosd op het oppervlaktewater is gemiddeld 10 

oC, ofwel 283 K. Om op het gegeven Carnotrendement uit te komen moet dus Thoog (is de 
vuurhaardtemperatuur) gelijk zijn aan 283/0.3 = 943 K 
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 In de WKK wordt nu de temperatuur waarbij de elektriciteitsproductie warmte afgeeft (Tlaag) in plaats van 
10 oC gelijk aan 410 oC, ofwel 683 K. 

 Bij gelijkblijvende Thoog (stel) wordt het Carnot rendement dan {1-(Tlaag/Thoog)} = 1 - (683/943) = 1- 0.72 
= 0.28 

 Bij een zelfde verhouding van werkelijk en Carnotrendement is een eerste schatting van het behaalde 
elektriciteitsrendement dus (0.46/0.70) * 0.28 = 0.18. 

 Notabene:  
 In de praktijk ligt het behaalde elektrische rendement gelukkig bijna twee maal zo hoog ( +/- 33%) in 

WKK's; dit komt doordat  
 1. de vuurhaardtemperatuur is verhoogd naar wel 1000 tot 1200 oC. 
 2. de verliezen t.o.v. Carnot kleiner zijn, omdat er minder stappen/systeemelementen nodig zijn voor het 

realiseren van de omzetting warmte  elektriciteit, en dus lager te verwachten verlies. 
f. Het rendement van de elektriciteitsopwekking is nu 18%; dat betekent dat de netto hoeveelheid brandstof 

9600/018 = 66700 MW. 
 NB dat het totale systeemrendement 90% bedraagt is extra informatie. Dat betekent dus dat een schatting 

is: van 53300 MW brandstof wordt 9600 MW elektriciteit gemaakt (18%), 38400 MW warmte (72%), 
terwijl 5300 MW verloren gaat (10%) 

Vraagstuk 3 (30 punten) 
a. Zonne-energie, windenergie, bio-olie 
b. 93.000 mijl2 = 93.000*1,6092 = 240 duizend km2. De fout die werd gemaakt is de conversiefactor niet te 

vermenigvuldigen met het kwadraat van 1,609.  
Eenhedenanalyse  fout: [mijl2 * (km/mijl)] = [km*mijl]  
goed:  [mijl2 * (km/mijl)2] = [km2]  
Het regenwoud is verdwenen na 2,5 miljoen / 93 duizend = 27 jaar 

c. <dit is het diagram voor de snelle koolstofcyclus, met daarin ons gebruik van biomassa ex regenwoud 
adequaat toegevoegd> 

d. 400 kg biomassa per hectare, 50%m hout  0,50 * 400 = 200 kg hout per hectare.  
1 hectare = 100 * 100 m = 10.000 m2 = 0,01 km2.  
2,5 miljoen mijl2 = 2,5 * 1,6092 = 6,5 miljoen km2 = 6,5 / 0,01 = 647 miljoen hectare.  
Aantal kg = 647 miljoen * 200 = 1,3 * 1011 kg.  
1 mol C in hout (CH2O) komt overeen met 1 mol CO2 na verbranding. De hoeveelheid vastgelegde CO2 in 
molen is dus gelijk aan de hoeveelheid molen hout als (CH2O). 1 mol hout = 12+2+16= 30 gram. 1 mol 
CO2 = 12+2*16= 44 gram. De massaverhouding = 44 / 30 = 1,47 
De hoeveelheid vastgelegde CO2 = 1,47 * 1,3 * 1011 = 1,9 * 1011 kg. Dit is meer dan de hoeveelheid hout 
zelf, omdat in de reactie een zwaarder zuurstofatoom bindt op de plek van twee H-atomen. 

e. Energie nodig: 21.000 MW. Hout levert 15 MJ/kg.  
Hout nodig = 21.000 / 15 = 1400 kg/s = 1400 * 365 * 24 * 3600 = 44 * 109 kg/jaar.  
Oppervlak nodig: 44 * 109 / 200 = 220 * 106 hectare/jaar  
Er zijn 647 miljoen hectare beschikbaar  Aantal jaar = 647 miljoen / 220 * 106 = 2,9 jaar. 
Aannames: geen ander verbruik van hardhout. 

f. Gemiddeld 1500/2 W/m2 * 0,15 = 112,5 W/m2 . Benodigde ruimte = 9,6*109 / 112,5 = 8,53*107 m2 = 
8,53*103 hectare. Tijd = 8,53*103/2,2*106 * 2,9  = 0,01 jaar = 4,1 dag. 

Vraagstuk 4 (25 punten) 
a. De granaat bevat 0,5 L. Dit heeft een gewicht van 1,4 * 0,5 = 0,7 kg = 700 g = 700 * 103 mg.  

1 mol komt overeen met 22,4 L.   
Een concentratie van 1 mg/m3 zorgt dan voor 700 * 103 m3 aan volume hetgeen dodelijk is.  
Het volume wordt bepaald door de formule V = A*H. De hoogte van H het gas = 3 m.  
Het oppervlak, bepaald door π r2 = 700*103 / 3 = 2,33 * 105 m2

.  

Dit geeft dat de afstand (=straal r) = π/10*33,2 5 = 273 m = 0,27 km. 
b. 2:  2C6H7N + H2CO  C13H14N2 + H2O.   
 3: C13H14N2 + 2COCl2  C15H10N2O2 + 4HCl 
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c. 

reactie 1CO
H2O

reactie 2

reactie 3

Cl2

H2CO
C6H7N2

MDI

HCl

 
Figuur 18. Systeemdiagram MDI-fabriek 

d. reactie molverhouding: 2 fosgeen : 1 MDI : 4 zoutzuur  
2 mol fosgeen weegt 2(12 + 16 + 2 * 35,45) = 197,8 g  
1 mol MDI weegt 15 * 12 + 10 * 1 + 14 * 2 + 16 * 2 = 250 g  
4 mol HCl weegt 4 * (1 + 35,45) = 145,8 g  
reactie gewichtsverhouding = fosgeen : MDI : zoutzuur = 197,8 : 250 : 145,8  
50.000 ton MDI komt overeen met 197,8/250 * 50.000 = 40 ton fosgeen  
50.000 ton MDI komt overeen met 145,8/250 * 50.000 = 29 ton zoutzuur 

e. 1. deze zijn exotherm, omdat er meer energie vrijkomt dan erin gaat  
 2. wet van behoud van energie/Hess. Aanname: rendement = 100% 
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Deeltoets I; Donderdag 28 maart 2002 

Vraagstuk 1 (20 punten) 
De wereldwijde energievoorziening is in hoofdzaak gebaseerd op fossiele energiebronnen.  
a. Noem de DRIE belangrijkste typen die wereldwijd op grote schaal worden gebruikt  
b. Met welk kengetal wordt in de wereldenergiestatistieken vaak de voorraadpositie van deze (en andere) 

energiebronnen gekarakteriseerd? Licht kort toe en geef aan welke dimensie dit kengetal heeft.  
c. Volgens het CBS bedroeg de Nederlandse energieconsumptie in 1999 in totaal 2830 PJ. Hoeveel ton 

steenkool equivalent is dat? (Steenkool = 28.3 [MJ/kg]  
d. Waarom spreken we liever van energiegebruik dan van energieconsumptie?  

Vraagstuk 2 (30 punten) 
Mede naar aanleiding van de tragische gebeurtenissen in Enschede en Volendam staan ook de Chloortreinen in 
Nederland weer ter discussie.  
Chloor (Cl2) is erg giftig: in de Eerste Wereldoorlog werd het ingezet als strijdgas in de loopgravenoorlogen. 
Vanwege de giftigheid mag het tegenwoordig niet in grote hoeveelheden worden opgeslagen. Om 
productieverstoringen te kunnen opvangen is voor slechts een bedrijf in Nederland ontheffing verleend. De enige 
(grote) opslagtank in Nederland te Rotterdam bevat 3.000 m3 vloeibaar chloor onder druk. Chloorwagons hebben 
een inhoud van 30 m3 en vervoeren vloeibaar chloor. De dichtheid van vloeibaar chloor is 3,2 [kg/l]; 
a. Chloor is zo gevaarlijk omdat de dichtheid van Chloorgas veel groter is dan die van lucht; men zegt dan dat 

Chloorgas zwaarder is dan lucht. Bij een eventueel lek vormt het een verstikkende deken over de grond. 
Stel dat een Chloorwagon in korte tijd leeglekt en dat zich dan bij windstil weer een gasdeken vormt van 
+/- 5 cm dik. Tot op welke afstand van de wagon is er dan risico op verstikking aan de grond? een mol 
ideaal gas heeft een volume van 22,4 liter.  

b. Hoeveel groter is het risicogebied rond de genoemde Chloortank in Rotterdam?  
 
In Nederland wordt dan ook op alle vier locaties waar Chloor wordt gebruikt ook Chloor geproduceerd, te weten 
in Bergen-op-Zoom, Delfzijl, Hengelo en Rotterdam. De totale productiecapaciteit in Nederland is 540.000 ton 
per jaar. De totale consumptie is eveneens 540.000 ton per jaar.  
Op geen van de locaties komt de maximaal te realiseren productie echter overeen met de plaatselijke vraag. In 
Rotterdam staat de grootste installatie, max. 320.000 ton/jaar, in Bergen-op-Zoom de kleinste, max. 27.000 
ton/jaar. Op beide locaties is echter een tekort, respectievelijk 50.000 ton/jaar in Rotterdam en 13.000 ton/jaar in 
Bergen-op-Zoom. De netto vraag naar Chloor in Delfzijl is 90.000 ton/jaar.  
 
c. Lees de onderstaande deelvragen d. e. en f. door. Teken op basis van bovenstaande beschrijving een zo 

volledig mogelijk systeemschema van het chloorsysteem in Nederland dat je kunt gebruiken bij de 
oplossing van een of meer deelvragen; Tip: onderscheid per locatie een productie(sub)systeem en een 
consumptie(sub)systeem van Chloor 

d. Hoe groot is de netto jaarlijkse vraag naar Chloor in Hengelo?  
e. Er rijden al jaren slechts Chloortreinen (vol) van Delfzijl naar Hengelo. Welke uitspraak kun je nu doen 

t.a.v. de chloorproductie in Delfzijl resp. Hengelo?  
f. De lengte van chloortreinen is in verband met de risico’s beperkt tot maximaal 20 wagons. Om de hoeveel 

dagen moet de trein naar Rotterdam ten minste rijden? 
 
 



50  II.1 Blok 1: Energie 

Vraagstuk 3 (40 punten) 
Hoewel de uitvoeringsvorm verschilt, is het chemisch proces voor de productie van Chloor op de vier genoemde 
locaties in Nederland hetzelfde. Er wordt gebruik gemaakt van een elektrochemisch proces, elektrolyse, waarbij 
elektriciteit wordt gebruikt als drijvende kracht cq. energiebron voor het chemisch proces dat plaatsvindt. 
Keukenzout (NaCl) wordt opgelost in water en geëlektrolyseerd, waarbij natronloog, waterstof en chloor 
ontstaan:  
 
NaCl(s) + H2O(l)  NaOH(l) + H2 (g)+ Cl2 (g)    
 
De vormingsenthalpie van water volgens reactie    H2 + 1/2 O2  H2O (l) ∆H = - 68.2 kCal/mol Water 
En de vormingsenthalpie van keukenzout volgens Na + 1/2 Cl2  NaCl (s)      = - 98.2 kCal/mol Zout 
 
a. Wat is de netto enthalpie van de netto elektrolysereactie? Is dit proces endo- of exotherm. Licht toe.  
 
Er vinden geen nevenreacties plaats. Bekend is dat het rendement van de elektrolyse 60% bedraagt. Voor allerlei 
procesapparatuur is in totaal 1.5 MW nodig.  
b. Wat is het benodigd elektrisch vermogen (MW) voor de Chloorfabriek in Rotterdam (320.000 ton/jaar 

Chloor), 8000 bedrijfsuren per jaar. (1 Calorie - 4.18 Joule); Als u a. niet heeft kunnen berekenen, kies dan 
voor de netto enthalpie -500 kCal/mol. 

c. Hoeveel energie gaat er verloren in de chloorfabriek? 
d. Welke energietransformaties treden op in de chloorfabriek? 
 
In Rotterdam heeft de plaatselijke producent reeds jaren geleden ervoor gekozen met een warmtekrachtinstallatie 
(WKK) gestookt op Hoogcalorisch aardgas (= zuiver methaan, CH4; ∆Hverbranding = -50 MJ/kg) te voorzien in de 
elektriciteitsbehoefte van de chloorfabriek.  
Het elektrisch rendement van deze WKK bedraagt 30% (kracht uit brandstof), het totaal rendement (kracht + 
warmte uit brandstof) van de WKK = 90%, beide betrokken op de verbrandingswaarde van het aardgas. De 
geproduceerde warmte wordt gebruikt om stoom te maken dat wordt verkocht aan andere bedrijven in de regio. 
 
e. Hoogcalorisch aardgas wordt uitsluitend geleverd aan grootverbruikers in de industrie. Welke kwaliteit 

aardgas wordt geleverd aan huishoudens? Noem twee verschillen tussen deze twee kwaliteiten aardgas. 
f. Hoeveel CO2 wordt er uitgestoten ten behoeve van de chloorproductie in Rotterdam?  
g. Verklaar o.a. met een korte systeembenadering waarom de vervanging van aardgas door stookolie in de 

WKK zou leiden tot meer CO2 uitstoot gerelateerd aan de chloorproductie in Rotterdam.  
h. Ter plekke zou een zonne-energiecentrale kunnen worden gebouwd waarin een grote hoeveelheid spiegels 

zonlicht reflecteert naar een centrale cilinder gevuld met water/waterdamp. De geproduceerde waterdamp 
kan vervolgens in een kringproces een stoomturbine aandrijven, waarna de waterdamp wordt 
gecondenseerd en teruggepompt naar de centrale cilinder. Stel dat het systeem ontworpen wordt voor een 
temperatuur in de cilinder van 1027 oC, en dat gecondenseerd wordt bij een temperatuur van 7 oC; hoeveel 
collector oppervlak is dan minimaal nodig om de elektriciteit voor de chloorfabriek op te wekken bij een 
gemiddelde zonneinstraling van 0.1 kW/m2. ?  
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Samenvatting van de stof 

Spiro Deel 2 

broeikaseffect 
systeemniveau: mondiaal 

energiebalans:  de aarde ontvangt straling van de zon: λ piek
piek

c
T

=  (temperatuur zon = 6000 [K]) 

Wet van Stefan Boltzman (straling zwart lichaam): 4 -8 2Intensiteit: ; 5.67 10 [ ]S kT k Wm−= = ⋅   
De aarde zendt de straling weer uit, echter op de golflengte verschilt door de temperatuur van 

  288 [K]. 
broeikaseffect  De aarde is gemiddeld 288 [K], hoewel Boltzman voorspelt dat dit 255 [K] is. Dit verschil 
  wordt veroorzaakt door het broeikaseffect, het belemmeren van infrarode straling, met  
  temperatuurverhoging tot gevolg. 
broeikasgassen: deze gassen vullen het niet door de atmosfeer geabsorbeerde en daarna weer uitgestuurde 

gedeelte op. Dit zorgt voor een versterkt broeikaseffect. 
 CO2, CH4, H2O (!), CFC, CFC-11, CFC-12, CFK en N2O 
 De broeikasgassen hebben het sterkste effect wanneer ze straling absorberen in het atmospheric 

window waarin CO2 en H2O weinig absorberen. 
wolken:  weerkaatsing zonlicht (hierdoor meer albedo); absorptie zonlicht; afgeven IR 
condenstatie-  SO2, vulkanen, roet, bosbrand, stof en zand zijn starters van wolken. 
Nuclei:  een grote hoeveelheid nucleï zorgt voor zulke kleine druppels dat deze niet op aarde vallen 
radiative forcing: netto bijdrage aan inkomende of vermeden uitgaande straling [Wm-2] in de totale energiebalans 
  van de aarde. 
GWP:  global warming potential: vergelijking broeikaseffect gassen (GWP100 vergelijkt met CO2=1) 
C-cycli: snel:  via levende planten en via fossiele brandstoffen 
 langzaam: verwering silicaatgesteente:  CaSiO3 + CO2 + 2H2O → Ca(OH)2 + SiO2 + H2CO3 

  verwering via geochemische processen & afzinking kalkskeletten 
  sedimentering in oceanen:  Ca(OH)2 + H2CO3 → CaCO3 + 2 H2O 
hydrologische Het versterkte broeikaseffect intensiveert met name de hydrologische cyclus (grote   
cyclus waterkringloop) met dramatische klimaateffecten. 

luchtverontreiniging en verzuring 
systeemniveau’s: continentaal (verzuring SO2) tot lokaal (verzuring door NH3, bodemverzuring) 
luchtveront-  aanwezigheid van stoffen in de lucht in concentraties die het welzijn van levende organismen 
reiniging: negatief beïnvloeden (afhankelijke van onder andere windsnelheid en luchtstabiliteit) 
  CO, CO2, NOx, SOx, NH3, zware metalen, aerosolen (spuitbus), VOS, O3 
gevolgen: versterkt broeikaseffect, verzuring, luchtkwaliteit, smogvorming, ozon, roet, schadelijke gassen 
secundair: gevolg van reacties die plaatsvinden met primaire luchtverontreinigstoffen 
  afbraak ozonlaag, zure regen, smogvorming, CO, roet, zware metalen 
verzuring: zuurvormende stoffen: HCl,HNO,SOHCl,NH,NO,NO,ON,SO,SO 34232232 →−  
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smog 
systeemniveau: regionaal/lokaal 
fotochemisch: ⋅+→+→+⋅⋅+→+ HOHhfO  H          OO      OONOhfNO 2322  
zomer:  Formaldehyde en PAN: 

4 2 3 3 2 3 3 2 3

3 2 2 3 2 3 2

                                  
   ( formaldehyde)           ( PAN)

CH HO H O H C H C O H COO H COO NO NO H CO
H CO O HOO H CO H COO NO CH OONO

+ ⋅ → + ⋅ + → ⋅ ⋅ + → + ⋅
⋅ + → ⋅ + = ⋅ + → =

Sulfaten, salpeterzuur en nitraten: (meest schadelijk) 
2 3 2 4 2

2 3 3 3 4 3

 ( sulfaat)     
 ( salpeterzuur)      (  ammoniumnitraat)

SO O SO H SO SO HO HOSOO
HO NO HNO NH HNO NH NO

+ ⋅ → → = + ⋅ → ⋅
⋅ + → = + → =

 

winter:   onverbrand CO, vervangt O2 bij hemoglobine (ook in de zomer) 

ozon 
radicaal:  molecuul met ongepaard elektron, reageert makkelijk door dit elektron 
kettingreactie: initiatie (X gevormd, propagatie (X is alleen carrier), terminatie (toevallige nevenreactie) 
  X is carrier of katalysator, wordt niet verbruikt in de reactie. 
terminatie: vaak doordat twee radicalen aan elkaar worden gekoppeld, of het molecuul is vastgereageerd 
ozonvorming:  

2 2 2 2 32           *             *O hf O O hf O O O O+ → ⋅ + → + ⋅ →  
ozonvernietiging: 

3 2 3 2 2         O hf O O X O O XO XO O X O+ → + ⋅ + → + + ⋅ → +  
hydroxyl: 

3 2 2*           2O O O O H O HO→ + ⋅ ⋅ + → ⋅ (hydroxyl reageert sterk en zuivert de lucht) 
carriers:  X = N2O, CFC, CFK, O H⋅ (hydroxylradicaal) 

evenwicht: [ ] [ ]
[ ] [ ]

3

2

 
2 3   K

C D
A B C D

A B
+ → + ⇒ =  ([ ]=concentratie) 

gas:  [ ] [ ] [ ]1P atm V L n R atm L K T K− × = × ⋅ ⋅ ×     R = 0.0821 [atm L K-1] 

Zumdahl H7 

straling:  8λ ; goflengte [m]; lichtsnelheid 3 10 [m/s]; frequentie [Hz]c λ c f
f

= = = = ⋅ =  

energie foton: 34 2;    6.626 10 [Js];   c hE h f h h E mc λ
λ m v

−= ⋅ = ⋅ = ⋅ = → =
⋅

 

Bohr:  
2

18
22.178 10 ; H:  1; 1, 2....ZE Z n

n
−  

= − ⋅ = = 
 

 

  eenvoudig model dat het lichtspectrum van waterstof en helium verklaart.  
gebruik: energie van foton bij overgang energietoestand elektronen waterstofatoom 

Heisenberg: men is nooit zeker van én de plaats én de impuls van een voorwerp (onzekerheidsrelatie)  

∆ ∆( )
4
hx mv
π

⋅ ≥  

  gebruik: aantonen relevantie van waarden bij kleine massa’s / snelheden. 
periodiek  groepen verticaal, perioden horizontaal; 
systeem: groep 1: alkalimetalen;  groep 2: aardalkalimetalen,  
 groep 7: halogenen; groep 8: edelgassen 
quantumgetal: n = hoofdquantumgetal  = 1, …, 7  

 l =  nevenquantumgetal = 0, …,  n – 1 
 ml = magnetisch = -1, 0, 1 
 ms =  spin  = -½, +½ 
 elk elektron heeft een unieke set van deze quantumgetallen 

schema geeft aan dat elk orbitaal 2 elektronen bevat; volgorde van opvulling: 
  1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p6 

valentie-  elektronen in het buitenste orbitalen; alleen deze elektronen gaan reacties aan; voor een stabiel  
elektronen: atoom moeten acht elektronen zich in de buitenste schil bevinden (octetregel) 
ionisatie-energie: benodigde energie om een elektron te verwijderen van een atoom of van een ion in gasfase, 

groeit van links naar rechts en van beneden naar boven in het periodiek systeem 
elektronen- benodigde energie om een elektron toe te voegen aan een atoom of aan een ion in de gasfase, 
affiniteit: groeit van rechts naar links en van boven naar beneden in het periodiek systeem 
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Algemene studiehulp 

Dit blok gaat over 'de atmosfeer', als centraal gedeelte van ons 'systeem aarde'. De werking van de atmosfeer zelf, 
de invloed daarop van verschillende (verontreinigende) stoffen staat centraal - dan gaat het over de ozonlaag 
alsmede het (Versterkt) broeikaseffect, de interactie met de aardkorst en de relatie met de hydrologische 
kringloop.  
Een en ander is behandeld als een energiebalans. Hoofdzaak is dat voor het systeem aarde deze een 
stralingsbalans betreft. Tussen aardkorst en atmosfeer vindt ook nog op andere manieren energie-uitwisseling 
plaats. 
Daarnaast fungeert de atmosfeer als eerste 'put' voor reststoffen/emissies, die vervolgens ofwel in de atmosfeer 
blijven, over een kleiner of groter gebied worden verspreid, en soms neerslaan dan wel degraderen, meestal 
onder invloed van (energierijke) UV-straling.  
Tijdens het verblijf in de atmosfeer en de verspreiding door de atmosfeer kunnen al of niet chemische reacties 
tussen natuurlijk aanwezige stoffen en door natuurlijke/anthropogene bron ingebrachte stoffen leiden tot 
afgeleide milieuproblemen.  
 
Met Zumdahl hoofdstuk 7 is een eerste begin gemaakt voor het begrijpen van de stabiliteit cq. energietoestand 
van atomen en moleculen, zijn verschillende vormen van straling geïntroduceerd, alsmede het feit dat 
stralingsenergie gekwantificeerd is. Energiequanten zijn gelijk te stellen aan de energie van één foton. Het begrip 
radicaal is geïntroduceerd en toegelicht. Een radicaal is een atoom of (brokstuk van) een molecuul met minstens 
een ongepaard elektron. Volgens kwantumchemische modellen (m.u.v. het model van Bohr) zijn 
elektronenbanen rond atomen dan wel in moleculen te beschouwen als waarschijnlijkheidsfuncties voor de 
positie van elektronen in/rond moleculen cq. rond atomen. Elke waarschijnlijkheidfunctie, een orbitaal, afgeleid 
van het woord 'orbit' is kwantumchemisch berekend voor steeds twee elektronen, een elektronenpaar.  
Elk orbitaal vertegenwoordigt een bepaald energieniveau. Gaat een elektron van een laag naar een hoger 
energieniveau door een nog leeg hoger orbitaal te vullen, dan kan dit alleen door toevoer van het juiste 
energiequant aan het molecuul of atoom. Deze energietoevoer kan plaatsvinden door  invang van straling (een 
geschikt foton) dan wel door botsing met voldoend energierijk deeltje (molecuul, atoom). 
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Stof 

De stof uit Spiro 

stof tweede druk (2003!) blz. eerste druk (1996) blz. 
WEL Part II - Atmosphere 143-249 Part II - Atmosphere 105-190 
NIET Formules Strategies 6.1  

(neem ze wel door!) 
152 Formules blz 111 (neem ze wel door!) 111 

NIET Formules 5.12, 7.7-7.12 183-184 Formules 2.14-2.17 en 2.20 133-135 
NIET Fundamentals 7.1 188-189   
NIET 7.3d Transition Metal Activation 

O2 
192-193 Section B5 Transition Metal Activation 

O2 
139-141 

NIET Fundamentals 9.1 230-231   
NIET Schema blz 235 235   
Tabel 6. Stof Spiro blok 2 

De colleges versus de stof 

college  stof uit Spiro tweede druk blz. stof uit Spiro eerste druk blz. 
HC2_1 Spiro H 6.1, 6.3-6.5 145-149

160-179 
Spiro Section A1, A3, A4 105-108

118-131 
HC2_5 Spiro H 6.2 150-159 Spiro Section A2 109-117 
HC3_1 Spiro H 7.3a, 8 en 9 187-189

194-240 
Spiro Section B3, C, D 136-137

141-182 
Tabel 7. Colleges versus stof blok 2 

De stof uit Zumdahl 

H7, H12, H13 in het geheel 



II.2 Blok 2: Atmosfeer   55 

Zelfstudie 

Aanbevolen opgaven 

Spiro deel 2 
H belangrijk H extra 
6 
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11 
12 
21 
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9 

1 
5 
8 
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10 
14 
17 
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30 

 
 
 
 
 

Zumdahl 12 
uitgebreide  

serie 
korte 

opfrisser 
nieuwe 

stof 
§ nr § nr § nr § nr 
      A 

 
 

1 
3 
4 
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8 

10 
13 
18 
20 
23 
37 
45 
46 
47 
49 
59 

 
 
 
Tabel 8. Aanbevolen opgaven blok 2 

Zumdahl 7 
uitgebreide  

serie 
korte 

opfrisser 
nieuwe 

stof 
§ nr § nr § nr § nr 
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16 
19 
21 
27 
28 
37 
38 
39 
40 
41 
43 
45 

111 
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49 
57 
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4 
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49 
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11 
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59 
60 
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69 
75 
79 
83 
84 
85 
86 
87 
97 

Zumdahl 13 
uitgebreide  

serie 
korte 

opfrisser 
nieuwe 

stof 
§ nr § nr § nr § nr 
A 
1 
2 
 
 

7 

9 
17 
19 
23 
25 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

  A 
1 
2 
7 

9 
17 
19 
60 
62 
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Uitwerkingen opgaven Spiro deel 2 

2. Wanneer een systeemplaatje wordt getekend valt de aarde binnen het systeem en gaat er straling in en uit 
het systeem. Ontvangen straling komt van de zon, waarvan een deel gelijk wordt teruggekaatst. Tevens 
verdwijnt er straling op een andere golflengte, de lange golflengte. 

 

aarde

directe terugkaatsing
(albedo)

straling van de zon

lange golfstraling

 
Figuur 19. Systeemdiagram energiehuishouding aarde 

 De eerste deelvraag gaat over die lange golfstraling, waarvan de intensiteit is gegeven. Om deze vraag op 
de lossen kan de aarde als zwart lichaam worden beschouwd.  Dan geldt de wet van Stefan Boltzman. De 
eerste deelvraag is nu op te lossen met de formule S = k ⋅ T4.  

 Hierin geldt: S = 237 [Wm-2] en k = 5,67 ⋅ 10-8 [Wm-2K-4] 
 Oplossen geeft: T4 = S / k = 4,18 ⋅ 109, waaruit volgt dat T = 254 K. Dit komt overeen met de temperatuur 

die de aarde zonder broeikaseffect zou hebben (zie stof).  
De tweede deelvraag gaat juist over de directe teruggekaatste straling, ofwel albedo. Deze wordt berekend 
met S = (1-a) ⋅ S0 / 4 

 Hierin geldt: S = 237 [Wm-2] en S0 = 1.368 [Wm-2] en a = albedo 
 237 = (1-a) ⋅ 1.368/4 = (1-a) ⋅ 342. (1-a) = 237 / 342 = 0,693.  
 a = 0,307 = 30,7% 
3. Hetzelfde plaatje als bij vraag 2 kan worden gebruikt voor de beantwoording van deze vraag. Weer 
 wordt gebruik gemaakt van S = k ⋅ T4. Nu is T = 288 [K] en k = 5,67 ⋅ 10-8 [Wm-2K-4]  
 S = 5,67 ⋅ 10-8 ⋅ 2884 = 390 [Wm-2] 
4. Het verschil in albedo wordt verklaard door het spiegelende effect van het ijs op de polen. Wanneer de 

temperatuur een graad stijgt, stijgt de hoeveelheid S met grote stappen, want in de formule van S wordt de 
 vierde macht van T genomen. Hierdoor smelt de ijskap erg snel.  

6. Weer wordt verwezen naar het plaatje bij vraag 2. De vraag wordt berekend met de eerder gebruikte  
 formules S = (1-a) ⋅ S0 / 4 en S = k ⋅ T4.  
 Hierin geldt: a = 0,30 en S0 = 1.368 [Wm-2] en k = 5,67 ⋅ 10-8 [Wm-2K-4] 
 Eerst wordt S berekend: S = (1 – 0,30) ⋅ 1.368 / 4 = 239 [Wm-2] 
 Nu wordt T berekend met behulp van de tweede formule: S = k ⋅ T4. 
 T = (S / k)1/4 = (239 / 5,67 ⋅ 10-8)1/4 = 255 [K] 
8. CFC’s zorgen voor het broeikaseffect omdat een gedeelte van de straling van de zon weerkaatst door de 

aarde wordt geabsorbeerd, dat ‘normaal’ niet wordt geabsorbeerd. CFC’s absorberen straling met een 
golflengte van ongeveer 10.000 [nm] en 11.000-12.000 [nm] (zie Figuur 6.15). De stoffen uit de tabel in 
deze vraag die daarmee overeen komen zijn:  

 SCO (met 11.641 [nm]);  
 F2  (met 11.211 [nm]); 
 Cl2O (met 10.277 [nm]). 
11. Om deze vraag ook met de systeembenadering te beschouwen wordt eerst een systeemplaatje 

 gemaakt. Als systeem wordt gekozen de atmosfeer met daarin de broeikasgassen.  

 

broeikasgassen
in atmosfeer

afbraak
broeikasgassen

toename
broeikasgassen

 
Figuur 20. Systeemdiagram broeikasgassen in de atmosfeer 

 Uit dit plaatje volgt dat het aantal broeikassen wordt beïnvloed door de toename ervan en de afbraak. 
 Strategieën worden dus doelmatig bij een kleinere toename of een snellere afbraak.  

 Voorbeelden van strategieën zijn:  
√ verhogen van energieopbrengsten (rendement) door bijvoorbeeld betere isolatie 
√ gebruik maken van minder CO2 voortbrengende brandstoffen, (groene energie/aardgas ipv olie) 

 Deze strategieën werken beide aan de toename van broeikasgassen. 



II.2 Blok 2: Atmosfeer   57 

12. Gebruik het plaatje bij vraag 11. De toename van het broeikasgas CH4 is 25-50 maal groter dan die van 
N2O. Echter, de hoeveelheid van CH4 in de atmosfeer is maar 6 maal groter. Uit dit plaatje volgt dat de 
hoeveelheid broeikasgas ook afhankelijk is van de afbraak, en daarom moet de oplossing van deze vraag in 
dit gegeven schuilgaan. Aan te nemen valt de N2O een veel langere tijd nodig heeft om afgebroken te 
worden in de atmosfeer dan CH4.  

21. a. Ozon absorbeert de gevaarlijke UV-straling en zendt minder gevaarlijke straling uit. De gevaarlijke 
straling  bereikt daardoor de aarde slechts in zeer kleine mate. 

 b. De formule benodigd is: / /dT T ldl lε= − (zie pag. 203). 
  l = 0,34 [cm], dl / l = -0,01. (1 procent eraf, dus de verandering = -0,01 = dl / l). 
  310 [nm]: dT / T = -3 ⋅ 0,34 ⋅ -0,01 = 0,0102 = 1,0% 
  295 [nm]: dT / T = -18 ⋅ 0,34 ⋅ -0,01 = 0,0612 = 6,1% 
  285 [nm]: dT / T = -56 ⋅ 0,34 ⋅ -0,01 = 0,1904 = 19% 
 c. Een daling van 1% zorgt voor een grote stijging van de doorgelaten straling van hoge frequenties (korte 

golflengten, veel energie). De vatbaarheid voor deze straling is veel groter dan voor lagere frequenties 
(lange golflengten, minder energie). Daarom verschuift het actiespectrum naar links in figuur 8.5. 

 d. De straling van 295 [nm] zal meer schade aanrichten, want in figuur 8.5 is de relatieve gevoeligheid 
voor verbranding door de zon daar het grootst, zeker vijf maal groter dan bij 285 [nm]. Het verschil in 
percentages 19% en 6,1% is niet groot genoeg om dat te overbruggen. 

Uitwerkingen opgaven Zumdahl H7 

16. Wanneer iets is gekwantificeerd, kan het alleen discrete waarden aannemen. In het Bohr model van het H-
 atoom is de energie van het elektron gekwantificeerd. 

19. a. Een foton is een discrete bundel lichtenergie 
 b. Een kwantumnummer is een nummer dat de discrete energietoestand van een elektron beschrijft. 
 c. De grondtoestand is de laagste energietoestand van de elektronen in een atoom of ion.  
 d. Een geëxciteerde toestand is een energietoestand hoger dan de grondtoestand. 
21. De 2p-orbitalen verschillen van elkaar in de richting waarin het orbitaal staat. 
27. De buitenste elektronen zijn valentie-elektronen. Wanneer atomen met elkaar reageren, zullen slechts de 

 valentie-elektronen deelnemen aan de reactie. Ook worden de grootte van een atoom, de ionisatie-energie 
 en andere eigenschappen bepaald door de valentie-elektronen. 

28. Elementen in dezelfde groep hebben dezelfde valentie-elektronenconfiguratie en daardoor veel 
 overeenkomstige eigenschappen. 

37. 
8

14
9

2,998 10 3,84 10
780 10

cv
λ −

×
= = = ×

×
[Hz] 

38. 699,5 10v = × [Hz] 

 
8

6
2,998 10 3,01
99,5 10

c
v

λ ×
= = =

×
[m] 

39. 
8

10
2

2,998 10 3,0 10
1,0 10

cv
λ −

×
= = = ×

×
[Hz] 

 34 10 236,626 10 3,0 10 2,0 10E hv − −= = × × × = × [J / foton] 

40. 
8

16
9

2,998 10 1,1992 10
25 10

cv
λ −

×
= = = ×

×
[Hz] 

 34 16 186,626 10 1,1992 10 7,95 10E hv − −= = × × × = × [J / foton] 
 18 23 67,95 10 6,6022 10 5, 24 10E −= × × × = ×  [J / mol fotonen] 
41. De energie is per mol gegeven, per los te maken elektron is dat: 
 3 23 19279,7 10 6,6022 10 4,645 10E −≥ × ÷ × = × [J / foton] 

 
34 8

7
19

6,626 10 2,998 10 4, 277 10  [m]
4,645 10

hc hcE
E

λ
λ

−
−

−

× × ×
≥ → ≤ = = ×

×
 

43. 
34 8

7
19

6,626 10 2,998 10 2,76 10  [m]
7,21 10

hc hcE
E

λ
λ

−
−

−

× × ×
≥ → ≤ = = ×

×
 

45. a. 90% van de lichtsnelheid 8 80,90 2,998 10 2,6982 10  [m]= × × = ×  
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34

15
27 8

6,626 10 1,5 10  [m]
1,67 10 2,6982 10

h
mv

λ
−

−
−

×
= = = ×

× × ×
 

 b. 
34

346,626 10 4, 4 10  [m]
0,150 10

h
mv

λ
−

−×
= = = ×

×
 

49. Voor het H-atoom geldt dat Z = 1. Voor een overgang in toestand geldt:  

 18
2 2
1 12,178 10

eind begin
E

n n
−

 
 ∆ = − × × −
 
 

 

 a. 18 19
2 2

1 12,178 10 3,025 10
2 3

E − − ∆ = − × × − = − × 
 

[J] 

  
34 8

7
19

6,626 10 2,998 10 6,567 10  [m]
3,025 10

hc hcE
E

λ
λ

−
−

−

× × ×
= → = = = ×

×
 

 b. 18 19
2 2

1 12,178 10 4,084 10
2 4

E − − ∆ = − × × − = − × 
 

[J] 
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7
19

6,626 10 2,998 10 4,864 10  [m]
4,084 10

hc hcE
E

λ
λ

−
−

−

× × ×
= → = = = ×

×
 

 c. 18 18
2 2
1 12,178 10 1,634 10
1 2

E − − ∆ = − × × − = − × 
 

[J] 

  
34 8

7
18

6,626 10 2,998 10 1,216 10  [m]
1,634 10

hc hcE
E

λ
λ

−
−

−

× × ×
= → = = = ×

×
 

57. De onzekerheidsrelatie luidt: ( )
4
hx mv
π

∆ ∆ ≥ . M = 319,11 10−× [kg] 

 31 32( ) 9,11 10 0,100 9,11 10mv − −∆ = × × = × [kgm/s] 

 
34

4
32

6,626 10 5,79 10
4 ( ) 4 9,11 10

hx
mvπ π

−
−

−

×
∆ ≥ = = ×

∆ × ×
[m] 

 De diameter van een H-atoom is ongeveer 81,0 10−× cm. De onzekerheid is dus veel groter dan een H-
 atoom. 

58. 
34

336,626 10 3,64 10
4 ( ) 4 0,145 0,100

hx
mvπ π

−
−×

∆ ≥ = = ×
∆ × ×

[m] 

 Deze onzekerheid is niet significant. 
59. n = 1, 2, 3, … 
 l = 0, 1, 2, …, (n-1) 
 ml = -l, …, -2, -1, 0, 1, 2, …, l 
60. 1p, 3f, 2d. Bij deze drie geldt: n = l, terwijl l altijd kleiner is dan n. 
61. b: l moet kleiner zijn dan n 
 d: voor l = 0 mag ml alleen 0 zijn. 
69. Si:  1s22s22p63s23p2    of [Ne]3s23p2 
 Ga: 1s22s22p63s23p64s23d104p1   of [Ar]4s23d104p1 
 As: [Ar]4s23d104p3 
 Ge: [Ar]4s23d104p2 
 Al:  [Ne]3s23p1 
 Cd: [Kr]5s24d10 
 S:  [Ne]3s23p4 
 Se:  [Ar]4s23d104p4 
75. a. Fl: 1s22s22p5 
 b. K: 1s22s22p63s23p64s1 
 c. Be: 1s22s2;   Mg: 1s22s22p63s2;   Si: 1s22s22p63s23p64s2 
 d. In: [Kr]5s24d105p1 
 e. C: 1s22s22p2;    Si: 1s22s22p63s23p2 
 f. #118:  [Rn]7s25f146d107p6 
79. Er zijn geen ongepaarde elektronen aanwezig. Naar de grondtoestand te gaan is altijd exotherm. 
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83. De grootte neemt toe van boven naar beneden in het periodiek systeem. De grootte neemt toe van rechts 
 naar links in het periodiek systeem.  

 a. Be < Mg < Ca 
 b. Xe < I < Te 
 c. Ge < Ga < In 
84. a. F < N < As 
 b. F < Cl < S 
 c. Li < K < Cs 
85. De ionisatie-energie heeft de tegenovergestelde trend van de grootte. 
 a. Ca < Mg < Be 
 b. Te < I < Xe 
 c. In < Ga < Ge 
86. a. As < N < F 
 b. S < Cl < F 
 c. Cs < K < Li 
87. a. Li 
 b. P 
 c. O+ 
 d. Cl 
 e. Cu 
97. a. Se < S,  
 b. I < Br < F < Cl 
111. 5 23 193,10 10 6,6022 10 5,15 10E = × ÷ × = × [J / foton] 

 
34 8

7
19

6,626 10 2,998 10 3,86 10  [m]
5,15 10

hc hcE
E

λ
λ

−
−

−

× × ×
≥ → ≤ = = ×
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112. 
34 8

7
19

6,626 10 2,998 10 5,09 10  [m]
3,90 10

hc hcE
E

λ
λ

−
−

−

× × ×
≥ → ≤ = = ×

×
 

 509 [nm] komt overeen met groen. 

Uitwerkingen opgaven Zumdahl H12 

10 a. Een deelstap uit een reactiemechanisme waarvoor geldt dat de rate en de reactieorde bepaald kan 
worden aan de hand van het aantal moleculen in de reactievergelijking van deze deelstap. 

 b. Een complexe totaalreactie die bestaat uit de som van elementary steps. 
 c. De elementary step uit een reactiemechanisme die bepalend is voor de snelheid van het totale 

mechanisme. 
13 a. Een katalysator die in dezelfde fase verkeert als de stoffen uit de gekatalyseerde reactie. 
 b. Een katalysator die in een andere fase verkeert als de stoffen uit de gekatalyseerde reactie. 
18 b en c. k is afhankelijk van de temperatuur, de gasconstante en de activeringsenergie. De  

 gasconstante blijft gelijk, b zorgt voor veranderingen van de temperatuur, c voor verlaging van de 
 activeringsenergie.  

20 Bij elke 3 mol H2 geconsumeerd wordt 2 mol NH3 geproduceerd. De rate NH3 is dan ook 2/3 maal de rate 
 H2. 

23 a. rate = ][][ 2
2 ClNO  

 b. 0,18 = k ⋅ 0,102 ⋅ 0,10 = 0,103 ⋅ k  k = 0,18 / (0,103) = 1,8 ⋅ 102 [L2/mol2min] 
37 Eerste orde  rate lineair afhankelijk van concentratie.  
 45% klaar  55% over  [A] = 0,55 * [A]0.  [A]/[A0] = 0,55 
 ln[A] = -kt + ln[A0]  ln[A] – ln[A0] = ln([A]/[A0]) = -kt.   

 -k = ln([A]/[A0])/t = ln(0,55)/65 = -0,0092  k = 9,2 * 10-3 [s-1] 
 t1/2 = 0,693/k = 0,693/0,0092 = 75 [s]. 
45 a. elementary step  één molecuul reactant  rate lineair afhankelijk concentratie reactant  rate = k 

[CH3NC] 
 b. rate = k [O3][NO] 
46 a. rate = k [O3] 
 b. rate = k [O3][O] 
47 Omdat stap 1 de langzame stap is, geldt de rate voor deze stap ook als de rate voor het totale 

 mechanisme.  rate = k [C4H9Br] 
 Totaalreactie: C4H9Br + 2H2O  Br- + C4H9OH + H3O+. 
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 Tussenproducten: C4H9
+ en C4H9OH2

+ 
49 Zie antwoord achter in het boek voor grafische weergave. 
 a. reactanten: begin lijn (links), producten: eind lijn (rechts) 
 b. activatie-energie is het verticale verschil tussen de top en het beginpunt. 
 c. Energieverschil voor de reactie is het verticale verschil tussen het beginpunt en het eindpunt. 
  Dit is dus kleiner dan de activatie-energie.  
50 a.     b.    c. 

   
Figuur 21. Grafieken activatie-energie 

Uitwerkingen opgaven Zumdahl H13 

9 a. Deze zijn gelijk aan elkaar, maar niet (waarschijnlijk) nul. 
 b. Dit blijft gelijk. 
17 Nee. Hoewel de netto reactie nul is, vinden de reacties vinden wel plaats.  
19 a. K = [NO]2 / [N2] ⋅ [O2] 
 b. K = [NO2]2 / [N2O4] 
 c. K = [SiCl4] ⋅ [H2]2 / [SiH4] ⋅ [Cl2]2 
 d. K = [PCl3]2 ⋅ [Br2]3 / [PBr3]2 ⋅ [Cl2]3 
23 (zie 19a) K = [NO]2 / [N2] ⋅ [O2] = (4,7 ⋅ 10-4)2/(0,041 ⋅ *0,0078) = 6,9 ⋅ 10-4 
25 K = 3,52 / (4,1*0,30) = 10 
59 a. Niets (meer reactant in vaste fase  alleen gassen zijn van belang  niets) 
 b. Naar links (minder reactant  proberen te vermeerderen  naar links) 
 c. Naar rechts (minder product  proberen te vermeerderen  naar rechts) 
60 vergroten volume  verschuiving naar de kant met de meeste moleculen in de hoogste fase (gasfase dus) 
 a. geen verschuiving 
 b. rechts 
 c. geen verschuiving 
 d. rechts 
 e. rechts 
61 a. verwijdering van product  proberen meer product te krijgen  naar rechts 
 b. meer reactant  proberen te verwijderen  naar rechts 
 c. naar kant minste moleculen  geen verschuiving 
 d. richting endotherme kant  naar links 
 e. naar kant minste moleculen  geen verschuiving 
62 a. naar links  meer SO3 
 b. minste moleculen  naar links  meer SO3 
 c. minste moleculen  naar links  meer SO3 
 d. naar endotherme kant  naar links  meer SO3 
 e. naar rechts  minder SO3 
63 a. naar links 
 b. naar rechts 
 c. naar links 
 d. geen verschuiving 
 e. geen verschuiving 
 f. naar rechts 
64 a. naar links 
 b. naar rechts 
 c. geen verschuiving 
 d. naar rechts 
 e. geen verschuiving 
65 lage temperaturen  naar exotherme kant  naar rechts  grotere opbrengst. 
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66 Kp rechtevenredig met producten, omgekeerd evenredig met reactanten. Bij toenemende temperatuur neemt  
 Kp af, dus nemen de producten af en nemen de reactanten toe. Het evenwicht verschuift bij stijgende 
 temperatuur dus naar links. Links is dus de endotherme kant, daardoor rechts de exotherme. De reactie is 
 dus exotherm.  
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Opgaven werkcollege 

responsiecolleges 
college opgave nr: 

1 7.38 
7.41 
7.49a 

2 7.58 
7.60 

7.69 Si, Ga, As 
3 7.83 

7.85 
7.87abc 

Tabel 9. Responsiecolleges blok 2 

Vraagstuk W1: Uit de Drup 

In het artikel van het NRC "Uit de drup" (verderop in dit dictaat)  wordt beschreven hoe grote zeeschepen cq. 
industriële complexen invloed hebben op de vorming en levensduur van wolken, en daarmee op het 
broeikaseffect 
 
a. Lees het artikel, en Spiro p.109 t.m 118 (par A, 2). Wat zijn de belangrijkste resultaten van het 

gerapporteerde onderzoek? 
b. 1. Zijn de bevindingen en de conclusies van de uitvoerders van het onderzoek beschreven in de NRC in 

overeenstemming met de theorie en formules gepresenteerd in Spiro?  
 2. Welke stoffen in (scheeps)brandstoffen leveren in hoofdzaak 'cloud condenstation nuclei' of CCN's op. 

Hoe verhoudt zich dat met de rol van roet bij onvolledige verbranding? 
 3. Waarom is dit onderzoek van belang voor het wereldwijd klimaat onderzoek? 
c. Wat vind je van het commentaar aan het eind dat deze nieuwe informatie vooral veel werk op zal leveren 

voor de mensen die Global Climate Models opstellen? Wie moeten er volgens jou daarnaast hard aan het 
werk en waarom. 

Vraagstuk W2: Warme wereldzeeën 

In het artikel van het NRC "Warme Wereldzeeën" (verderop in dit dictaat) wordt beschreven welke delen van de 
aarde zijn opgewarmd, welke energie-effecten daarmee gepaard zijn gegaan, en hoe een en ander te verklaren is 
met het broeikaseffect. 
 
a. Lees het artikel, en gebruik de stof Spiro deel II. Wat zijn de belangrijkste resultaten van het in de NRC 

beschreven onderzoek? Maak hierbij een onderscheid tussen (1) uitspraken over 'de aarde' (2) uitspraken 
over de bewijsvoering, het gebruik van modellen etc. ('de wetenschappelijke hardheid cq. onderbouwing') 

b. 1. Teken een zo volledig mogelijk systeemdiagram te gebruiken om het werk van Levitus c.s. te 
doorgronden. Bedenk welke systeemelementen je binnen je systeemgrens moet plaatsen, en welke 
daarbuiten  

 2. Wat zijn de drie belangrijkste 'sinks' voor energie op aarde volgens Levitus c.s. 
 3. Wat is de hoofdaanpak van Levitus c.s. om aannemelijk te maken dat er een versterkt broeikaseffect is? 

Beschrijf dit in termen van de in tb151 geïntroduceerde systeemaanpak.  
c. Barnett c.s. hebben een model opgesteld zonder 'flux-correctie' 
 1. Geef een grafische weergave van deze flux (systeemdiagram) 
 2. Wat is volgens jou het belang van het onderzoek van Barnett c.s. voor het wereldwijd klimaat 

onderzoek? 
d. Controleer of de resultaten van Levitus c.s. in overeenstemming zijn met de resultaten van eerder 

klimaatonderzoek. Gebruik daarvoor het plaatje op p. 160 Spiro (2e Druk), en het plaatje uit Spiro Eerste 
Druk (p.123) zoals weergegeven in tb151_2_HC_2_1, sheet 35.. 

 1. Wat vertelt het begrip 'Radiative Forcing' (definitie?) 
 2. Bereken nu een ruwe schatting van de netto extra door de aarde vastgehouden energie vanaf 1750 tot nu 

toe. Vergelijk dit met de getallen van Levitus c.s. Welke aannames moet je hierbij doen? 
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Vraagstuk W3: Thema’s gesystematiseerd (zelfstudie) 

Systematiseer in een tabel de verschillende thema's rond 'de atmosfeer' en 'menselijk handelen'. Onderstaande 
tabel is een voorbeeld en zeker niet compleet. Deze kan aangevuld worden met N2O, aerosolen, roet, CO, 
onverbrande koolwaterstoffen, NOx, etc. 
 

  CO2 CH4 SO2 CFK etc. 
mondiaal broeikaseffect      
 toelichting       
 bronnen      
 atmosfeerchemie      
       
 ozonlaag      
 toelichting      
 bronnen      
 atmosfeerchemie      
       
continentaal verzuring      
 toelichting      
 bronnen      
 atmosfeerchemie      
regionaal zomersmog      
 toelichting      
 atmosfeerchemie       
 bronnen      
Tabel 10. Thema's gesystematiseerd 
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Oude deeltoetsen 

Deeltoets II; 10 maart 2003 

Vraagstuk 1: broeikaseffect (30 punten) 
a. Noem naast CO2 twee gassen waarvan emissie naar de atmosfeer een significante bijdrage levert aan 

versterking van het broeikaseffect. 
b. Welk effect heeft de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer op de energiehuishouding van de 

aarde? Geef met name aan waarom we spreken van een versterkt broeikaseffect? 
c. Onderstaande figuur uit Spiro heeft te maken met het broeikaseffect. Wat geeft dit plaatje weer? 
d. Leg nu aan de hand van een korte systeembeschrijving van de energiehuishouding van de aarde uit dat we 

na metingen aan gas X in een laboratorium kunnen vaststellen of dat gas X een broeikaswerking heeft. 

 
Figuur 22. Atmospheric Window 

e. Leg uit hoe je (onder andere) met behulp van bovenstaande figuur en laboratoriummetingen een eerste 
inschatting kunt maken van de mate waarin gas X bij zal dragen aan versterking van het broeikaseffect. 

f. Hoe komt het dat de meningen verdeeld zijn over het feit of het (versterkt) broeikaseffect wel een probleem 
is? Noem een argument voor en een argument tegen het feit of het (versterkt) broeikaseffect een probleem 
is. Geef een voorbeeld van een persoon of organisatie van beide meningen.  

g. Leg uit waarom het versterkt broeikaseffect, indien realiteit, een veel lastiger op te lossen probleem is dan 
bijvoorbeeld het voorkomen van de uitstoot van schadelijke emissies zoals CO, SO2 en CFK's 
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Vraagstuk 2: zwavel (25 punten) 

 
Figuur 23. De zwavelcyclus 

Bovenstaand plaatje uit Spiro schetst een beeld van de mondiale zwavelcyclus. De hoeveelheden zijn 
aangegeven in teragram (Tg) zwavel per jaar 
a. Hoe zouden we deze massa eenheid als tb-ingenieur uitdrukken? Geef de omrekening.  
b. Aangegeven is dat 'human mining en extraction' voorafgaat aan uitstoot in fabrieken e.d.. Hoeveel 

zwaveldioxide uitstoot wordt klaarblijkelijk voorkomen door rookgasreiniging, H2S verwijdering etc.?  
c. In welke sectoren van de economie cq. welke humane activiteiten vindt (veel) SO2 uitstoot plaats? 
d. Voor welk(e) milieuthema(‘s) dient men bij beleidsontwikkeling rekening te houden met uitstoot van 

zwaveldioxide (SO2). Licht kort toe. 
e. Vertaal het plaatje naar een geschikt systeemdiagram voor deelvraag f. Bedenk daarbij welke 

systeemelementen van belang zijn.  
f. Bepaal met behulp van uw systeemdiagram en een massabalans of er volgens de gegeven accumulatie van 

zwavel plaats vindt in land, zee of atmosfeer? Hoeveel? 
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Vraagstuk 3: luchtverontreiniging en fotochemie (35 punten) 
Bij bijna alle vormen van luchtverontreiniging (m.u.v. CO2) speelt de chemie van radicalen een grote rol. Met 
name het hydroxyl radicaal (OH•) speelt een zeer belangrijke rol in de atmosfeer. Dit radicaal wordt wel de 
atmosferische stofzuiger genoemd, en is in de atmosfeer in zeer kleine concentraties aanwezig. Het wordt 
gevormd onder de invloed van zonlicht.  
a. Wat is een radicaal? Waarom is een radicaal zo reactief? 
b. Reacties met radicalen zijn vaak onderdeel van kettingreacties die pas plaats gaan vinden in de atmosfeer 

onder de invloed van zonlicht. Welke onderdelen bevat een kettingreactie, geef dit schematisch weer. 
c. Verklaar nu kort waarom een hydroxyl radicaal de atmosferische stofzuiger wordt genoemd.  
 
De emissie van veel gassen met chlooratomen zijn verboden, omdat deze een lange verblijftijd kennen in de 
atmosfeer, en halogeenradicalen vormen die de ozonlaag afbreken. 
De halogeenradicalen (Cl•, Br•, F•, I•) worden afgesplitst door energierijke fotonen.  
d. De golflengte van een foton dat nog net chloor van CFK-11 kan splitsen is 400 nm. Bereken de hoeveelheid 

energie nodig voor het afsplitsen van een chloorradicaal 
e. Kunnen fotonen met een grotere golflengte het chlooratoom ook afsplitsen? Beargumenteer. 
f. Hoeveel valentie-elektronen heeft een chloorradicaal Cl•.? 
 
Een onbekend element Xy is niet een metaal, en heeft een valentie-elektronen configuratie ns2np4 
Waarin n een geheel getal groter dan 1. 
g. Waarom moet n groter dan 1 zijn? 
h. Wat is de identiteit van de lichtste van de elementen met deze elektronenconfiguratie  
i. Welke verbinding vormt dit element Xy met Cesium, Cs. (Geef de reactieverhouding van Xy met Cs). 

(Indien je de identiteit van Xy niet hebt kunnen bepalen, maak dan een aanname!) 
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Deeltoets II; 10 maart 2003; Uitwerking 

Vraagstuk 1: broeikaseffect (30 punten) 
a. H2O en CH4.  
b. Door de aanwezigheid van broeikasgassen in de atmosfeer wordt meer energie vastgehouden binnen het 

systeem aarde. De totale energie binnen deze grenzen neemt gemiddeld dus toe. We spreken van een 
versterkt broeikaseffect, omdat het broeikaseffect al heerst maar de mens alleen zorgt voor toename van dit 
effect. 

c. Het plaatje geeft weer hoe straling van de aarde wordt geabsorbeerd door H2O en CO2. Dit is afhankelijk 
van de golflengte van de straling. Tevens is een atmospheric window te zien. Hier is veel kans op 
versterking van het broeikaseffect omdat deze straling nog nauwelijks wordt geabsorbeerd.  

d. Gas X heeft een broeikaswerking indien het significant bijdraagt in de absorptie van straling. Indien 
gemeten wordt dat stof X straling absorbeert, dan heeft deze een broeikaswerking. 

e. De mate waarin gas X bijdraagt aan het broeikaseffect hangt af van welke straling stof X absorbeert. Indien 
stof X straling uit het atmospheric window absorbeert, is er heel veel straling die kan worden geabsorbeerd 
en zal de versterking van het broeikaseffect sterker zijn dan indien gas X vooral straling absorbeert die zich 
bevindt in het al (gedeeltelijk) geabsorbeerde deel door H2O en CO2. 

f. Er kan niet met zekerheid aangetoond worden dat het (versterkt) broeikaseffect een probleem is. Hoewel 
we nu in een temperatuurstijging zitten die opmerkelijk veel correlatie vertoont met de hoeveelheid 
broeikasgassen (argument voor), waren we in de jaren 50 bang voor een temperatuurdaling. Toen stootten 
we zelfs bewust extra CO2 de atmosfeer in. (argument tegen). De onzekerheid zorgt dus voor de 
verdeeldheid van meningen, zeker omdat het probleem wordt uitgelegd zoals men het wil horen. In 
Amerika staat de regering vooral achter het argument tegen. Milieuorganisaties zijn voor het feit dat er iets 
aan het broeikaseffect gedaan moet worden.  

g. Het versterkt broeikaseffect bestaat nu al, en de lucht ‘zuiveren’ ervan is onmogelijk door de grote 
verspreiding over geheel de aarde. De uitstoot kan dus alleen voorkomen worden. Echter, bij elke 
verbrandingsreactie komt CO2 vrij. De behoefte aan deze reacties is bijzonder groot. Veel toepassingen 
maken gebruik van broeikaseffect versterkende reacties. 

Vraagstuk 2: zwavel (25 punten) 
a. Tg is 1012

 gram = 109 kg = 106 ton = Mton.  
b. 162 – 58 = 104 Tg 
c. 

bodem zee atmosfeer135 165

66

174

75

130

 
Figuur 24. Systeemdiagram van de zwavelcyclus 

d. Bodem:  +66 +135 – 75 – 130 = -4  
Zee:  +130 +174 – 135 – 165 = 4  
Atmosfeer: +75 + 165 – 174 – 66 = 0  
Er vindt accumulatie plaats in zee, afkomstig van de bodem. 4 Tg per jaar. 
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Vraagstuk 3: luchtverontreiniging en fotochemie (35 punten) 
a. Een radicaal is een molecuul of atoom met een ongebonden elektron. Dit elektron zorgt voor een zeer hoog 

energieniveau, en daarom wil deze graag een binding aangaan om dit niveau te verlagen, met een hoge 
reactiviteit als gevolg. 

b. Initiatie: vorming van radicaal, zorgen voor opstarten van kettingreactie  
Propagatie: kettingreactie waarbij het radicaal steeds teruggevormd wordt.  
Terminatie: nevenreactie waardoor het radicaal wegreageert en niet meer actief is. 

c. Er is een kleine hoeveelheid hydroxyl nodig om heel veel te kunnen wegreageren doordat het radicaal 
steeds teruggevormd wordt. Door de grote reactiviteit kunnen veel schadelijke stoffen onschadelijk worden 
gemaakt.  
De emissie van veel gassen met chlooratomen is verboden, omdat deze een lange verblijftijd kennen in de 
atmosfeer, en halogeenradicalen vormen die de ozonlaag afbreken. De halogeenradicalen (Cl•, Br•, F•, I•) 
worden afgesplitst door energierijke fotonen.  

d. E = h*f = h*c/λ = 6.62608 * 10-34 * 3,000 * 108 / 400 * 10-9 = 5,0 * 10-19 [J]. 
e. Grotere golflengte  Kleinere energie  onvoldoende energie  Nee! 
f. Cl•  is ongeladen, groep 7 in periodiek systeem, daardoor 7 valentie-elektronen. 
g. Een onbekend element Xy is niet een metaal, en heeft een valentie-elektronen configuratie ns2np4 

Waarin n een geheel getal groter dan 1. Bij n = 1 geen p orbitaal. 
h. O. 
i. Cs: groep 1, wordt dus bij binding Cs+.   

O: groep 6 wordt O2-   
Totaal ongeladen  Cs : O = 2 : 1, oftewel Cs2O.  
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 Deeltoets II; Dinsdag 16 april 2002 

Vraagstuk 1 (30 punten) 
Lees onderstaand bericht uit de NRC van 13.04.02 en beantwoord de volgende deelvragen. 
 
a. Wat zijn de belangrijkste 'energy sinks' binnen het 'ruimteschip aarde' 
b. Teken (1) een eenvoudig maar volledig systeemdiagram voor de energiehuishouding van het ruimteschip 

aarde, waarin (2) zo volledig mogelijk is aangegeven de rol(len) van de aardkorst of lithosfeer  (diepte 0-
10 km), die ze speelt (3)  in interactie met de atmosfeer. Combineer dus je kennis uit tb151 met de 
informatie in bovenstaand stukje! 

c. Het bestaan van 'energy sinks' en de in het stukje genoemde warmtefluxen of warmtestromen lijken aan te 
geven dat er een onbalans is in de aardse energiehuishouding. Met welke grootheid wordt meestal gewerkt 
als het gaat om de (gemiddelde) aardse energiehuishouding, en in welke eenheid staat deze grootheid? 

d. Het belangrijkste fenomeen dat volgens de IPCC van invloed is op de energiehuishouding van de aarde is 
het broeikaseffect. Geef, mogelijk ondersteund met je schema gegeven in b. een korte omschrijving van het 
broeikaseffect (i.e. ongeveer 30 woorden). 

e. Verklaar waarom methaan en lachgas (N2O) een veel sterkere broeikaswerking hebben dan CO2 per mol 
gas dat zich op enig moment in de atmosfeer bevindt  

Vraagstuk 2 (30 punten) 
Bij luchtverontreiniging speelt chemie van radicalen een grote rol. Met name het hydroxyl radicaal (OH•) speelt 
een zeer belangrijke rol in de atmosfeer. Dit radicaal wordt wel de atmosferische stofzuiger genoemd.  
De vorming van een relatief kleine hoeveelheid hydroxylradicalen vindt continu plaats in de atmosfeer in de 
aanwezigheid van ozon. Ozon kan worden gesplitst door licht met de juiste golflengte. Daarbij ontstaat dan 
zuurstof en een aangeslagen zuurstof radicaal O*. Dat aangeslagen radicaal heeft voldoende energie om te 
reageren met water onder de vorming van twee hydroxyl radicalen.  
NO reageert met hydroxyl onder vorming van NO2 en een H•  radicaal. Het waterstofradicaal reageert met water 
tot nieuwe hydroxyl radicalen. Het NO2 reageert met hydroxyl tot salpeterzuur, HNO3 
 
a. Wat is een radicaal? Waarom is een radicaal zo reactief? 
b. Beschrijf wat er gebeurt als een hydroxylradicaal in de atmosfeer reageert met een waterstofradicaal. 

Waarom is het niet waarschijnlijk dat dit gebeurt in de atmosfeer? 
c. Schrijf de boven beschreven reacties uit als reactievergelijkingen. Verklaar nu waarom een heel kleine 

hoeveelheid ozon in lagere luchtlagen de atmosfeer kan ontdoen van stikstofmonoxide, NO. 
d. De bovenbeschreven reactiecyclus (vraagstuk d) komt tot een einde als er veel NO2 in de atmosfeer 

aanwezig is. Wat is dus de juiste benaming voor NO2 in deze cyclus. En die van hydroxyl? 
e. NO2 is een molecuul dat een ongepaard elektron heeft. Verklaar dit met behulp van het periodiek systeem. 
f. Aan welk milieuthema draagt NO2 in belangrijke mate bij? Licht kort toe. 
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Vraagstuk 3 (14 punten) 
a. De Albedo van de aarde wordt NIET mede bepaald door: 
 0  de grootte van de ijskappen aan de polen 
 0  de gemiddelde mate van bewolking 
 0  de grootte van woestijnen 
 0  de hoeveelheid zonnestraling 
 
b. Een stof heeft een groot 'Ozone depletion potential'. Dan moet gelden: 
 0  Alleen antropogene uitstoot van de stof draagt bij aan de afbraak van de ozonlaag 
 0 De stof wordt, eenmaal in de atmosfeer nauwelijks afgebroken, maar vormt gedurende vele jaren 

radicalen die schadelijk zijn voor ozon  
 0  De stof wordt, eenmaal in de atmosfeer, snel afgebroken en vormt daarbij veel radicalen die schadelijk 

zijn voor ozon. Daardoor wordt de ozonlaag snel dunner. 
 
c.  Geef aan welke uitspraak (of uitspraken) juist is (zijn): 
 0  Het gat in de ozonlaag boven Antarctica wordt zomers groter omdat de ijskap ter plekke dan smelt 
 0  Het gat in de ozonlaag boven Antarctica wordt zomers groter omdat er zomers meer stoffen met Ozon 

Depletion Potential worden uitgestoten 
 0  Het gat in de ozonlaag boven Antarctica wordt zomers groter omdat de zon dan schijnt 
 
d.  Geef aan welke uitspraak (of uitspraken) juist is (zijn): 
 De uitstoot van zwavel (in de vorm van zwaveldioxide, SO2) draagt (uiteindelijk) bij aan: 
 0  het versterken van het broeikaseffect 
 0  het verzwakken van het broeikaseffect 
 0  verzuring 
 0  vernietiging van de ozonlaag 
 0  vorming van smog 
 0  wolkvorming in de atmosfeer 
 

Vraagstuk 4 (16 punten) 
a. Een foton met golflengte van 10 nm heeft juist voldoende energie voor het splitsen van CO2. Bereken de 

hoeveelheid energie  nodig voor het splitsen van CO2 
√ Getal van Avogadro = 6.0 * 1023  [mol-1] 
√ Constante van Planck: h = 6.626*10-34 [J.s] 
√ De lichtsnelheid c = 3 * 108 [m/s] 

 De golflengte van één foton:………………………………………………………………………… 
b. Fotonen met een golflengte die …. 
 0  groter is 
 0  kleiner is 
                                         …dan gegeven onder a. kunnen ook CO2 splitsen 
 
c. De overeenkomst(en) tussen het model van Bohr en het Kwantummechanische model van atomen is (zijn) 
 0  beide gaan uit van een enkele afstand van elektronen rond een atoomkern 
 0  beide gaan uit van quantisering van energie 
 0  beide verklaren de atoomspectra van alle atomen in het periodiek systeem adequaat 
 0  beide zijn een gereduceerde voorstelling van de werkelijkheid 
 (geef aan welke uitspraak (uitspraken) juist is/zijn) 
 
Een onbekend element Xy is niet een metaal, en heeft een valentie-elektronen configuratie ns2np4, waarin n een 
geheel getal groter dan 1. 
d. Wat is de identiteit van de lichtste van de elementen met deze elektronenconfiguratie  
e. Om welk ANDER element kan het alleen maar gaan als het aantal elektronen in d-orbitalen van het element 

gelijk is aan 10. 
f. Welke verbinding vormt dit element Xy met Cesium, Cs 
 0  Cs3Xy              0  Cs2Xy         0  CsXy           0  CsXy2            0  CsXy3    
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Samenvatting van de stof 

Spiro deel 3 

water:  97% zoutwater in oceanen; 3% ijs, atmosfeer, grondwater, oppervlaktewater  
functies:  afvoer van hemelwater (runoff / km2); aanvoer (zoet)water voor humaan gebruik;  

transport van schepen en afvalstoffen; drinkwatervoorraad, -transport en -zuivering;  
energieopwekking; visserij; recreatie; locatie voor ecosystemen 

grote waterkring: verdamping oceaan (=zuivering), rivierstroom in oceaan, grondwaterstroom in oceaan, neerslag 
(zuur), ijs, verdamping via land en flora, 

oceanen:  bepalen het klimaat door hun grote oppervlak op aarde; bovenin is het water goed gemixt, maar 
  in dieper water, onder de termocline, ligt het water (verticaal gezien) stil;  

energy-sink in globale energiehuishouding (zie deel 1) 
oppervl. water:  via de runoff wordt dit relatief snel aangevuld, in tegenstelling tot het grondwater 
grondwater: overpompen: meer water uit dan wordt aangevuld, de bodem kan instorten, het zoutwater 
  stroomt bij afwezigheid van de druk van zoetwater naar binnen en verontreinigt het zoetwater 
  slechts langzaam aangevuld! 
gr.waterpeil: landbouw wil graag een lage stand voor bewerking land, verlaagd door onttrekking drinkwater 
problemen: verontreiniging (thermisch, verzuring, vermesting, vervuiling) 
  dammen zorgen voor andere habitatten, achteruitgang der visstand en het ontstaan van plagen 
duurzaamheid: niet meer onttrekken dan aangevuld voor toekomstige generaties; in ieders behoefte kunnen 

 voorzien; op zo’n manier onttrekken dat de diversiteit en biodiversiteit behouden blijft 
humaan gebruik: agricultuur, huishouden (toilet, hygiëne, wassen, drinken) en industrie 
waterverontr.: (an)organische, thermische, radiologische of bacteriële substantie, waardoor de functie van het 
  water onvervulbaar wordt. 
water- een groot dipoolmoment zorgt voor het oplossend vermogen van polaire moleculen 
eigenschappen: waterstofbruggen (2 voor acceptatie en donatie) zorgen voor het hoge kook- en smeltpunt 

het rooster zorgt voor uitzetting ijs tov water, ijs drijft op water en biedt bescherming eronder 
water kan moleculen invangen (hydrateren) bijvoorbeeld 8Xe.46H2O 

kleine waterkringdrinkwaterbereiding, -distributie, afvalwater- en regenwaterinzameling en afvalwaterzuivering 
waterkwaliteit: de kwaliteit is afhankelijk van vele eigenschappen; de volgende zijn het belangrijkst: 

fysiek:   kleur, geur, helderheid, smaak 
chemisch:  pH, hardheid, concentraties van chloor, fluoride, nitraat, sulfaat, ijzer, lood, 

   koper, mangaan,  natrium, zink en toxische stoffen 
biologisch:  concentraties van pathogene micro-organismen, toxiciteit, persistentie, PCB, 

   PCT, PAK, dioxines 
eutrofiëring: door overbemesting is er een overschot aan NO3

-, NH4
+, PO4

3- en algen in water 
zuurstof: lage oplosbaarheid in water, hoger bij lagere temperatuur en hoger bij stromend water. Bij 

verontreiniging is het zuurstofverbruik hoog, waardoor er weinig overblijft voor gebruikelijke 
organismen; er volgt anaërobe (niet zuurstof verbruikende) afbraak, hetgeen zorgt voor 
schadelijke producten in het water 

BOD:  maat voor hoeveelheid zuurstofconsumerende stoffen in water (organische vervuiling) 
  # mg O2 nodig per liter water om het aanwezige afval af te breken 
  gemiddelde afbraakreactie: C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O 
hardheid: calcium- en magnesiumgehalte van water in Duitse graden (oD), 1 [mmol/l] = 5,6 [oD] 
drinkwater keuze en monitoring inname punten, bewerking, distributie en bemetering 
bereiding: natuurlijke biologische zuivering, technische zuivering noodzakelijk, ontzilten door verdampen 

via het tegenstroomprincipe of (tegenwoordig) met membraanfiltratie, absorptie 
verontreinigingen in de Duinen 

schoon?: water is een intensief bewerkt, technisch industrieel product, in tegenstelling tot wat men denkt 
zuurgraad: pH = -log[H+], pOH = 14 – pH = -log[OH-] 
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zuurrekenen: [ ][ ] [ ]HA/AH;AHHA −+−+ =+↔ aK = zuurconstante 

  [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ])A/HA(logpH

HAHAH
2-

−+

++

−=

=→=

a

a

K

K                 (  zie ook hfdst 14/15 Zumdahl) 

aanname: bij een zwakzuur is de oplossing niet van invloed op de concentratie vaste stof 
buffers:  direct: neutralisatie door basische stoffen, indirect: neutralisatie door ionenuitwisseling 
  bij verzuring daalt de pH gedurende lange tijd slechts een beetje, maar wanneer de buffer 
  verbruikt is, schiet deze ineens door en de volgende buffer stelt zich in. Zo kan een  
  milieuprobleem lange tijd worden genegeerd. 
volgorde H+: de volgende buffers spelen bij het oplossen van zuren in water een rol: Ca, Mg, K en Al 

Zumdahl H8 en H9.1 

bindingen 
binding:  vormt zich wanneer de energietoestand gedurende de binding lager is dan bij losse atomen 

covalent: elektronenpaar wordt door twee atomen gedeeld met evenwichtige ladingsverdeling 
   (H-H, C-H); 

polair:  elektronenpaar wordt gedeeld door altijd verschillende atomen (H-F); 
ion:  binding twee verschillende atomen met complete elektronoverdracht (NaCl). 

bindingsenergie: 19 1 22.31 10
Q Q

E
r

−= × × ; Q = lading atomen, r = afstand in nm 

elektronegativiteit: hoe hard een atoom aan een gedeeld elektron trekt 

verwacht: H H X X
2

E +
=

L L  ( H HL = bindingsenergie H2) 

verschil verwacht en gemeten: covalent = 0; polair = meer; ion = groot 
dipoolmoment: polaire moleculen hebben geladen delen die niet precies over elkaar heen vallen, er bestaat een 

dipoolmomen; de ladingen zijn en δ δ+ − ; voorbeelden: H2O, HF en H2S 
  apolaire moleculen hebben geen dipoolmoment; voorbeelden: CH4, CO2, SO3, CCl4 
iongrootte: in het periodiek systeem: ionen groeien per periode, ionen groeien met dalende lading 
roosterenergie: voorbeeld: Li(s) + ½F2(g) → LiF(s) 
 Li(s) → Li(g) (sublimatie);  Li(g) → Li+(g) + e- (ionisatie) 
 ½F2(g) → F(g)  (dissociatie);  F(g) + e- → F-(g)  (ionisatie) 

 Li+(g) + F-(g) → LiF(s)  (rooster) 

roosterenergie (lattice energy) 1 2Q Q
k

r
= ×  (k afhankelijk van stof); stijgt snel met ladingen 

ionkarakter:  = gemeten dipoolmoment ÷  berekend dipoolmoment× 100%  (van een binding) 
bindingsenergie: de C-H bindingsenergie is vergelijkbaar tussen verschillende moleculen; in CH4 = 413kJ/mol, 

daarom C-Cl in CH3Cl = 1578 – 3*413 = 339kJ/mol (zie boek voor uitwerking) 
dubbele binding: meerdere bindingen tussen atomen zorgt voor een kortere lengte van de binding en een hogere 

bindingsenergie; wanneer zo’n molecuul reageert, komt er veel energie vrij 
enthalpie: gebroken bindingen gevormde bindingenH∆ = −∑ ∑  

elektronenmodellen 
duet/octetregel atomen willen 8 valentie-elektronen om zich heen hebben (H en He willen er maar 2) 
van Lewis: tel totaal aantal valentie-elektronen, teken alle enkele bindingen, zet extra streepjes tot de 

elektronen op zijn, voorbeeld: 5 6 1 10 valentie-elektronen [:N O:]NO+ +→ + − = → ≡  
 gebruik: voorspellen van verdeling van elektronen voor het bepalen van stabiliteit 
uitzonderingen: B en Be vaak minder dan 8 elektronen, vanaf 3e periode kunnen er meer dan 8 elektronen 
resonantie: bij verschillende correcte Lewisstructuren zegt het Lewismodel dat er continue tussen deze 
 wordt gewisseld 
formele lading: = valentie-elektronen – aantal elektronen toegewezen 
 aantal elektronen toegewezen = eigen ladingen + ½× gedeelde elektronen 
 de optimale structuur wordt gevormd door zo min mogelijke formele ladingen 
VSEPR: dit is een model dat structuren van moleculen voorspelt 
 hierbij gelden gebonden elektronenparen en ongebonden elektronenparen als 
 bindingsrichtingen.  
 gebruik: voorspellen van structuren van moleculen voor het bepalen van stabiliteit 
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Stof 

De stof uit Spiro 

stof tweede druk (2003!) blz. eerste druk (1996) blz. 
WEL Part III – Hydrosphere/Lithosphere 251-354 Part III - Hydrosphere 191-252 
NIET H12.4e 305 Section B, 5b 222-223 
NIET H13, maar wel 13.1a, BOD 309-310 Section C, maar wel BOD 225-226 
Tabel 11. Stof Spiro blok 3 

De colleges versus de stof 

college  stof uit Spiro tweede druk blz. stof uit Spiro eerste druk blz. 
HC3_1 H 10 253-265 Section A 191-198 
HC3_3 H 11.1 266-271 Section B1 199-202 
HC3_5 H 11.2-11.4 en H12, H 14 272-306

333-345 
Section B2-5, Section D 202-224 

240-247 
Tabel 12. Colleges versus stof blok 3 

De stof uit Zumdahl 

H8 in het geheel 
H9.1 

Stof college 

Duurzaam watergebruik 
Artikel: Dorstige Aarde 
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Zelfstudie 

Aanbevolen opgaven 

Spiro deel 3 
H belangrijk H extra 
10 

 
11 

 
12 

 

1 
5 
9 

10 
15 
16 
24 
29 

10 
 
 

11 
 
 
 

2 
3 
4 
6 

10 
11 
13 

 
 
 

Zumdahl 8 
uitgebreide  

serie 
korte 

opfrisser 
nieuwe 

stof 
§ nr § nr § nr § nr 
A 
 

4 
 
 
 
 

5 
 

8 
 

13 
17 
31 
32 
33 
34 
37 
41 
42 
47 
49 
52 
53 

10 
11 

 
12 

 
 
 
 
 

13 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
75 
77 
79 

 

A 
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5 
8 
 

10 
11 
12 

 
 

13 

13 
31 
33 
37 
41 
47 
53 
63 
65 
67 
75 
77 
79 

2 
 

3 
 

4 

19 
20 
21 
22 
35 

 

Tabel 13. Aanbevolen opgaven blok 3 
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Uitwerkingen opgaven Spiro deel 3 

1. Als systeemplaatje kan figuur 10.1 uit het boek genomen worden. De hoeveelheid water die per jaar 
verdampt, bestaat uit het gedeelte te verdampen uit oceanen (425.000 [km3]) opgeteld bij het deel dat van 
het land wordt verdampt (71.000 [km3]). Samen is dat 425.000 + 71.000 = 496.000 [km3/jaar]. Aangezien 
de opgave de hoeveelheid energie per mol aanreikt, is het zaak om deze kubieke kilometers naar mollen om 
te rekenen. Daarbij is het goed te weten dat 1 [L] water = 1 [dm3] water ongeveer 1 [kg] weegt. Daarnaast 
weegt 1 mol ongeveer 18 [g].   
1 [mol] water verdampen kost 44,3 [kJ].   
1 [km3] = 1 ⋅ 109 [m3] = 1 ⋅ 1012 [dm3] = 1 ⋅ 1012 [kg] = 1 ⋅ 1015 [g] = 1 ⋅ 1015 / 18 [mol] = 1 ⋅ 1015 / 18 ⋅ 44,3 
[kJ] = 2,46 ⋅ 1015 [kJ]. 496.000 [km3] komt dat overeen met 496.000 ⋅ 2,46 ⋅ 1015 = 12,2 ⋅ 1020 [kJ/jaar]. De 
waarde in figuur 1.1 geeft 12,5 ⋅ 1020 [kJ/jaar]. Dit komt goed overeen.  

5. Om deze vraag te beantwoorden is het nodig te bepalen wat de oorzaken zijn van de toestand waarin een 
stof zich bevindt. Deze zijn als volgt te noteren in een systeemplaatje: 

verhouding
 vloeistof-/gasfase

verschil in
elektronegativiteit

tussen atomen

vorming van
waterstofbruggen

temperatuur

 
Figuur 25. Systeemdiagram fase waarin een stof zich bevindt 

 Uitgaande van de trend geschetst in de opgave zou water een kookpunt hebben lager dan -61oC. Echter in 
de genoemde gevallen speelt de vorming van waterstofbruggen geen rol, dit in tegenstelling tot de stof 
water. Water heeft wel de mogelijkheid deze bruggen te vormen. Dit heeft een grote invloed op de fase 
waarin de stof zich bevindt. Het kookpunt verschuift hierdoor naar 100oC. 

9. In figuur 12.11 is te zien welke buffers een rol spelen. 
 1. Carbonaatbuffer: pH 6,2 – 9 
   Deelnemend is CaCO3 
   Reactie: H+ + CaCO3  HCO3

- + Ca2+ 
 2. Cationuitwisseling: pH 4,2 – 6,2. 
   Deelnemend zijn Ca2+, Mg2+ en K+. 
   Reactie: (o.a.) Ca(SiO4)2

 + 2H+  2Ca2+ + 2HSiO4 
 3. Aluminiumbuffer: pH 3,7 – 4,2 
   Deelnemend is Al3+ 
   Reactie:  Al(OH)3

 + 3H+  Al3+ + 3H2O 
10.  De lucht wordt continu vervuild met schadelijke gassen. Door regen spoelen deze gassen uit en komen in 

het grondwater en de bodem terecht. Dit is te zien in het systeemplaatje.  

lucht
zure stoffen zure

stoffen
bodem

en
grondwater

 
Figuur 26. Systeemdiagram verzuring 

 Dit proces maakt de lucht weer een stuk schoner en zorgt daarmee voor een hogere luchtkwaliteit. Echter, 
de bodem verzuurt. Dit gaat langzaam, maar ineens, wanneer een buffer opraakt, schiet de pH van de 
bodem naar beneden en is een lange termijn probleem gecreëerd. Tevens verzuurt het water langzaam, 
hetgeen op de lange termijn problematisch wordt. Het zuur verdwijnt namelijk niet of nauwelijks meer uit 
de bodem. 

15.  In een vat wordt n-propanol geloosd, organische vervuiling. Om dit af te breken door micro-organismen is 
zuurstof nodig, volgens de gegeven reactie. In een systeemplaatje wordt deze reactie weergegeven: 
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vat met water en
micro-

organismen

n-propanol koolstofdioxide

opgeloste zuurstof

 
Figuur 27. Systeemdiagram BOD 

  Om aan te geven hoe erg het water is vervuild wordt vaak gebruik gemaakt van BOD. Deze maat geeft 
weer hoeveel zuurstof er nodig is om de vervuiling weer af te breken. De berekening volgt uit het chemisch 
boekhouden, zie Zumdahl van blok 1. 

  500 [kg] C3H8O = 500*103 / 60,1 = 8,32*103 mol. 
  1 mol C3H8O komt overeen met 9/2 mol O2.  
  Totaal is er dus 9/2 * 8,32*103 = 3,74*104 mol O2 nodig. Dit komt overeen met 3,74*104 * 32,0 = 1,12*106 

[g] O2 = 1,12*109 [mg] O2. Dit is nodig in 108 [L] H2O. Per liter geeft dit: 1,12*109 / 108 =  12,0 [mg/L] O2. 
Het antwoord: BOD 12,0 

16. Hier is sprake van een gesloten systeem, waarin een bepaalde hoeveelheid zuurstof is opgelost. Dit is 
tegelijkertijd de beperking voor het zuiverend vermogen van dit systeem.  

 

meer

vervuiling

producten

zuur-
stof zuiveren

zuurstof
opgelost

 
Figuur 28. Systeemdiagram vervuiling meer 

  De inhoud van het gebied water waar geen uitwisseling meer mee plaatsvindt is   
  1*106 [m2] * (50-15) [m] = 35*106 [m3] = 35*109 [L].  
  Er is daarin 8,9 [mg/L] opgelost, totaal: 8,9 * 35*109 = 311,5*109 [mg] O2 = 311,5*106 [g] O2.  
  Het aantal mol is te berekenen met de molecuulmassa van O2: M = 32 [g/mol].  
  Aantal mol O2 = 311,5*106 / 32 = 9,73*106 [mol]. 
  1 mol O2 reageert met 1 mol CH2O, en dus met 1 mol C.  
  Er wordt in deze reactie dus ook 9,73*106 [mol] C verbruikt.  
  Dit weegt: 9,73*106*12 = 116,8*106 [g] C = 1,2 * 108 [g] C. 
  Deze hoeveelheid C kan in dit meer worden omgezet. 
24.  Verhouding C : N : P = 106 : 16 : 1. 
  Er is aanwezig: 20 : 0,80 : 0,16. Door te delen door de verhouding is te zien welke stoffen in overmaat 

aanwezig zijn: 20/106 : 0,80 / 16 : 0,16 / 1 = 0,19 : 0,05 : 0,16 
  Het blijkt dat de beperkende factor N is. Wanneer de hoeveelheid P gehalveerd wordt ( van 0,16 naar 0,08) 

komt deze nog steeds uit boven N (0,05). Het beperken van P heeft dus in deze mate geen zin. 
29.  Vervuiling van bronnen die niet aan te wijzen zijn als punt zijn bijvoorbeeld huishoudens in 

 stedelijke gebieden. Al deze huishoudens op zich zijn wel puntbronnen, maar wanneer een stad als geheel 
wordt beschouwd kan je niet spreken van puntbronnen. In landbouwgebieden zijn bijvoorbeeld de kassen 
een bron van vervuiling. Het is moeilijk deze bronnen aan te pakken omdat je niet eenvoudig een hokje om 
de bron heen zet en erbinnen kijkt hoe het probleem op te lossen. Er is medewerking nodig van een grotere 
groep actoren. Daarnaast is het moeilijk precies te definiëren wat de oorzaken zijn en waar deze vandaan 
komen. Dit bemoeilijkt bijna automatisch het oplossen van de vervuilingproblematiek. 

Uitwerkingen opgaven Zumdahl H8 

13. a. Elektronegativiteit is de grootte van het vermogen van een atoom in een molecuul elektronen naar zich 
toe te trekken. Elektronenaffiniteit is de energieverandering voor de reactie  

  M(g) + e-  M- (g), Dit gaat over losse atomen in de gasfase. 
 b. Bij een covalente binding worden elektronen(paren) gedeeld, Bij polaire covalente bindingen worden 

elektronen(paren) onevenwichtig verdeeld. 
 c. Bij een ionbinding worden elektronen niet meer gedeeld maar volledig overgedragen naar andere 

atomen. 
17. -  polaire bindingen. 
 -  een structuur zodat het dipoolmoment niet wegvalt door symmetrie. 
19. De trend voor elektronegativiteit is als volgt: groter van links naar rechts en van boven naar 

 beneden in het periodiek systeem. 
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 a. C < N < O 
 b. Se < S < Cl 
 c. Sn < Ge < Si 
 d. Ti < Ge < S 
20. a. Rb < K < Na 
 b. Ga < B < O 
 c. Br < Cl < F 
 d. S < O < F 
21. De meest polaire binding heeft het grootste verschil in elektronegativiteit tussen de atomen. 
 a. Ge-F 
 b. P-Cl 
 c. S-F 
 d. Ti-Cl 
22. a. Sn-H 
 b. Tl-Br 
 c. Si-O 
 d. O-F 
31. a. Sc3+ 

 b. Te2- 
 c. Ce4+ en Ti4+ 
 d. Ba2+ 
32. a. geen 
 b. geen 
 c. F- 
 d. Cs+ 
33. Er zijn veel goede antwoorden. We zijn op zoek naar een ion met 10 elektronen. De grootte is 

 afhankelijk van het aantal protonen in de kern, hoe meer protonen, hoe kleiner het ion. De onderstaande 
 voorbeelden van juiste antwoorden staan dus van klein naar groot:  

 Al3+, Mg2+, Na+, F-, O2-, N3-. 
34. Sc3+, Ca2+, K+, Cl-, S2-, P3-. 
35. a. Cu > Cu+ > Cu2+ 

 b. Pt2+ > Pd2+ > Ni2+ 
 c. O2- > O- > O 
 d. La3+ > Eu3+ > Gd3+ > Yb3+ 
 e. Te3- > I- > Cs+ > Ba2+ > La3+ 
37. Op basis van de groep wordt bepaald welk lading een ion zal aannemen. Hieruit kan worden 

 geconcludeerd in welke verhouding de zouten zich zullen verhouden. 
 a. Ionen Li+ en N3-, dit geeft verhouding Li : N = 3 : 1, dit geeft de formule Li3N, genaamd  

  lithiumnitride. 
 b. Ionen Ga3+ en O2-, verhouding Ga : O = 2 : 3, formule Ga2O3, naam galliumoxide. 
 c. Ionen Rb+ en Cl-, verhouding Rb : Cl = 1 : 1, formule RbCl, naam rubidiumchloride. 
 d. Ionen Ba2+ en S2-, verhouding Ba : S = 1 : 1, formule BaS, naam bariumsulfide. 
41. Na (s)  Na (g)  109H∆ = [kJ/mol] sublimatie 
 Na (g)  Na+ (g) + e- 495H∆ = [kJ/mol] ionisatie 
 ½ Cl2 (g)  Cl (g)  ½ 239H∆ = × [kJ/mol]  binding 
 Cl (g) + e-  Cl- (g)  349H∆ = − [kJ/mol]  elektronenaffiniteit 
 Na+ (g) + Cl-  NaCl (s) 786H∆ = − [kJ/mol]  rooster 
 -------------------------------- ---------------------------- 
 Na (s) + ½Cl (g)  NaCl (s) 412H∆ = − [kJ/mol] vorming 
42. Ba (s)  Ba (g)  178H∆ = [kJ/mol] sublimatie 
 Ba (g)  Ba+ (g) + e- 503H∆ = [kJ/mol] ionisatie 
 Ba+ (g)  Ba2+ (g) + e- 965H∆ = [kJ/mol] ionisatie 
 Cl2 (g)  2Cl (g)  239H∆ = [kJ/mol]  binding 
 2Cl (g) + 2e-  2Cl- (g) 2 349H∆ = × − [kJ/mol]  elektronenaffiniteit 
 Ba2+ (g) + 2Cl-  BaCl2 (s) 2056H∆ = − [kJ/mol]  rooster 
 -------------------------------- ---------------------------- 
 Ba (s) + Cl2 (g)  BaCl2 (s) 869H∆ = − [kJ/mol] vorming 
47. gebroken bindingen gevormde bindingenH∆ = −∑ ∑  
 a. Verbroken:  Gevormd: 
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  1 H-H 432 [kJ/mol] 2 H-Cl 427 [kJ/mol] 
  1 Cl-Cl 239 [kJ/mol] 
  432 239 2 427 183H∆ = + − × = − [kJ] 
 b. Verbroken:  Gevormd: 
  1 N ≡ N 941 [kJ/mol] 6 N-H 391 [kJ/mol] 
  3 H-H 432 [kJ/mol] 
  941 3 432 6 391 109H∆ = + × − × = − [kJ] 
49. Verbroken:   Gevormd: 
 1 N-C 305 [kJ/mol] 1 C-C 347 [kJ/mol] 
 305 347 42H∆ = − = − [kJ] 
52. Verbroken:   Gevormd: 
 1 C=C 614 [kJ/mol] 1 C-C 347 [kJ/mol] 
 1 O-O 146 [kJ/mol] 1 C=O 745 [kJ/mol] 
 1 C-H 413 [kJ/mol] 1 C-H 413 [kJ/mol] 
 614 146 413 347 745 413 332H∆ = + + − − − = − [kJ] 
53. Verbroken:   Gevormd: 
 5 C-C 347 [kJ/mol] 4 C=O 799 [kJ/mol] 
 7 C-O 358 [kJ/mol] 10 C-H 413 [kJ/mol] 
 5 O-H 467 [kJ/mol] 2 C-O 358 [kJ/mol] 
 7 C-H 413 [kJ/mol] 2 O-H 467 [kJ/mol] 
     2 C-C 347 [kJ/mol] 

 
5 347 7 358 5 467 7 413 4 799 10 413 2 358 2 467 2 347

203 [kJ]
H∆ = × + × + × + × − × − × − × − × − ×

= −
 

63. De eerste opgaven zijn uitgebreid stap voor stap uitgewerkt. Verderop worden de antwoorden minder 
uitgebreid. In Kader 3 staat een uitleg over het tekenen van lewisstructuren.  

 a. Aantal valentie-elektronen = 1 + 4 + 5 = 10 
  C is het centrale atoom. Met enkele bindingen krijgt men:   H – C – N, 
  Er zijn 10 elektronen = 5 streepjes die moeten worden genoteerd. Er moeten nu nog 5 – 2 = 3 streepjes 

(1 streepje = twee puntjes). H voldoet al aan de duetregel. C en N voldoen nog niet aan de octetregel. 
Door twee streepjes extra te tekenen tussen C en N voldoet C aan de octetregel. Door het laatste streepje 
links naast de N te tekenen voldoet ook N aan de octetregel. H voldoet aan de duetregel. 
Er zijn geen andere juiste mogelijkheden, de uiteindelijke structuur is:   

 b. Aantal valentie-elektronen = 3 ⋅ 1 + 5 = 8 
  P is het centrale atoom. Met enkele bindingen krijgt men een P met drie enkelgebonden H atomen 

eromheen. Er zijn 8 elektronen = 4 streepjes die moeten worden genoteerd. Er moeten nu nog 4 – 3 = 1 
streepje (1 streepje = twee puntjes). De H-atomen voldoen al aan de duetregel. Het P-atoom nog niet. 
Door een streepje extra bij de P te tekenen, voldoet P aan de octetregel.  

  Er zijn geen andere juiste mogelijkheden, de uiteindelijke structuur is:  

    
Figuur 29. Lewisstructuur PH3 

Kader 3. Lewisstructuren tekenen 

1. Tel het aantal valentie-elektronen dat aanwezig is in het molecuul, dit is het aantal valentie elektronen 
van de afzonderlijke atomen (gelijk aan de groep van het periodiek systeem). Daarin moeten eventuele 
ladingen van het gehele molecuul worden meegenomen, een plus lading is een valentie-elektron 
minder, een min lading is een valentie-elektron meer. 

2. Noteer de atomen en schrijf enkele bindingen tussen de atomen, de eerst genoteerde is (meestal) het 
centrale atoom. De uitzonderingen daarop zijn H-atomen, welke nooit centraal gelokaliseerd kunnen 
zijn, maar wel vaak vooraan worden genoteerd (H2O bijvoorbeeld). 

3. Een streepje geldt voor twee valentie-elektronen, oftewel een elektronenpaar. Ongebonden 
elektronenparen mogen niet als puntjes genoteerd worden. Dit wordt foutgerekend! Deze moeten als 
streepjes worden genoteerd. Probeer door middel van trial-and-error de octetregel zoveel mogelijk te 
laten gelden. 

4. Wanneer er meerdere juiste Lewis structuren zijn te tekenen, betekent dit dat er resonantie zal optreden 
tussen deze structuren. Deze structuren worden tussen pijlen genoteerd (zie 67a) 
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 c. Aantal valentie-elektronen = 4 + 1 + 3 ⋅ 7 = 26. C is het centrale atoom. Met enkele bindingen krijgt men 
een C met drie enkelgebonden Cl-atomen en een H-atoom eromheen. Er zijn 26 elektronen = 13 
streepjes die moeten worden genoteerd. Er moeten nu nog 13 – 4  = 9 streepjes (1 streepje = twee 
puntjes). Het H-atoom voldoet al aan de duetregel. Het C- atoom voldoet in dit geval al aan de 
octetregel. Echter, de Cl-atomen nog niet. Door de 9 streepjes te verdelen over de drie Cl-atomen wordt 
dit wel het geval. Nu voldoet de structuur aan alle eisen. Er zijn geen andere juiste mogelijkheden, de 
uiteindelijke structuur is:  

   
Figuur 30. Lewisstructuur CHCl3 

 d. Aantal valentie-elektronen = 5 + 4 – 1 = 8. N is het centrale atoom. Met enkele bindingen krijgt men 
een N met vier enkelgebonden H-atomen eromheen. Er zijn 8 elektronen = 4 streepjes die moeten 
worden genoteerd. Alle streepjes zijn dus genoteerd. Het is slechts een zaak om te controleren op 
duet/octetregels. De H-atomen voldoen aan de duetregel en het N-atoom voldoet aan de octetregel. Er 
zijn geen andere juiste mogelijkheden, de uiteindelijke structuur is:  

   
Figuur 31. Lewisstructuur NH4 

 e. Er zijn 12 valentie-elektronen, dus 6 streepjes. C, het centrale atoom wordt verbonden met twee H-
atomen en een O-atoom. Er zijn nu nog 6 – 3 = 3 streepjes over. De H-atomen voldoen al aan de 
duetregel, Het C-atoom en het O-atoom voldoen nog niet aan de octetregel. Door tussen de C en de O 
een extra streepje te zetten voldoet het C atoom, de rest gaat bij het O-atoom. De uiteindeiljke structuur: 

     
Figuur 32. Lewisstructuur CH2O 

 f.  Er zijn 20 valentie-elektronen, dus 10 streepjes. Het centrale atoom Se wordt verbonden met de twee F-
atomen. Er zijn nog 10 – 2 = 8 streepjes nodig. Door twee extra streepjes rond het Se-atoom en drie 
extra streepjes rond alle F-atomen te zetten voldoen alle aan de octetregel. 

   
Figuur 33. Lewisstructuur SeF2 

 g. Er zijn 16 valentie-elektronen, dus 8 streepjes. Het centrale atoom C wordt dubbel gebonden aan elke O 
om aan de octetregel te voldoen. De overige vier streepjes gaan rond de O-atomen.  

  
Figuur 34. Lewisstructuur CO2 

 h.  Er zijn 12 valentie-elektronen, de enige methode om te met 6 streepjes te voldoen aan de octetregel is 
een dubbele binding. 

    
Figuur 35. Lewisstructuur O2 

 i.  Er zijn 8 valentie-elektronen, dus 4 streepjes. Aangezien het H-atoom al voldoet aan de duetregel, zullen 
alle streepjes rondom het Br-atoom komen te staan. 

   
Figuur 36. Lewisstructuur HBr 

64. a. Vanaf deze opgave zullen de losse elektronenparen worden genoteerd als puntjes. Dit mag op toetsen en 
tentamens niet. Let er dus op, dat je de elektronenparen zelf als streepjes tekent. 
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 Figuur 37. Lewisstructuren POCl3; SO4

2-; XeO4; PO4
3-; ClO4

- 

 b.  

                                 
 Figuur 38. Lewisstructuren NF3; SO3

2-; PO3
3-; ClO3

- 

 c. 

                          
 Figuur 39. Lewisstructuren ClO2

-; SCl2; PCl2
- 

 d. Moleculen met hetzelfde aantal atomen en valentie-elektronen hebben een zelfde Lewis-structuur. 
65.  Slechts de centrale atomen hoeven bij deze vraag niet te voldoen aan de octetregel. Dit is gegeven, zorg 

 dus dat alle andere atomen wel voldoen aan deze regel (en H-atomen aan de duetregel). Vul daarna de 
 overige atomen op met de streepjes die nog over zijn. 

          

                               
 Figuur 40. Lewisstructuren PF5; BeH2; BH3; Br3

-; SF5; XeF4; ClF5; SF6 

66.  Zie de aanwijzing bij vraag 65.  

               
Figuur 41. Lewisstructuren ClF3; BrF3 

67. Bij deze vraag speelt ook resonantie een rol. Vaak gebeurt dit doordat niet alle atomen dezelfde soort 
binding hebben (enkel, dubbel, driedubbel). Bij resonantie zullen de bindingen wisselen. 

 a.  

   

   
Figuur 42. Lewisstructuren NO2 en NO3 
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b.  

   

   

   
  Figuur 43. Lewisstructuren OCN-; SCN-; N3

- 

68.  

        

 

  
Figuur 44. Lewisstructuren O3; SO2; SO3 

69. 

  
Figuur 45. Lewisstructuur C6H6 

70.  

  
Figuur 46. Lewisstructuur B3N3H6  

75. BF3 heeft 3 + 3 ⋅ 7 = 24 valentie-elektronen. De formele lading van de atomen worden toegekend nadat een 
 Lewisstructuur is getekend. De formele lading van een atoom is als volgt te bepalen: 
 Formele lading = valentie-elektronen – aantal elektronen toegewezen.  

 Hier geldt: het aantal valentie-elektronen = de groep van het periodiek systeem, dus voor F: 7 en  voor B: 3. 
Het aantal elektronen toegewezen zijn 2 maal alle streepjes die geen binding vormen opgeteld bij de 
streepjes die wel een binding vormen. (Bij een binding worden de elektronen dus  verdeeld). De meest 
geprefereerde situatie is een zo laag mogelijke formele lading over de atomen. Het liefst zijn alle formele 
ladingen 0. 

  
Figuur 47. Lewisstructuur met formele lading BF3 

 In bovenstaande linkerfiguur heeft de bovenste F de volgende formele lading: 
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 F heeft zeven valentie-elektronen. Er zijn 6 elektronen toegewezen, want er zijn twee streepjes alleen van 
 F, dat zijn dus vier elektronen, en er zijn twee elektronen gedeeld, dat zjin twee elektronen. De formele 
 lading is dan 7 – 6 = +1.  

 De andere twee F-atomen hebben formele lading van 7 – 7 = 0. 
 De linker B heeft de volgende formele lading: Er zijn vier bindingen dus vier elektronen rond de B. Het 

 aantal valentie-elektronen van B is 3. De formele lading is 3 – 4 = -1. 
 In de rechterfiguur zijn alle formele ladingen 0. BF3 zal dan ook deze vorm hebben, en niet de linker, welke 

 wordt voorspeld door de Lewisstructuur. 
77. De meeste Lewisstructuren zijn al in eerdere opgaven getekend. Er wordt in die gevallen naar de 

 betreffende opgaven verwezen. 
 a. Zie vraag 64 a. Formele lading van P: P staat in groep 15 en heeft dus 5 valentie-elektronen.  
  P heeft vier enkele bindingen, deze zorgen voor vier toegezwezen elektronen.  
  Formele lading = 5 – 4 = +1. 
 b. Zie vraag 64 a. Formele lading van S: S staat in groep 16 en heeft dus 6 valentie-elektronen.  
  S heeft net als P in 77 a. vier enkele bindingen en deze zorgen weer voor vier toegewezen elektronen. 

Formele lading = 6 – 4 = +2. 
 c. Zie vraag 64 a. Formele lading van Cl: Cl staat in groep 17 en heeft dus 7 valentie-elektronen. Cl heeft 

net als P in 77 a. vier enkele bindingen en deze zorgen weer voor vier toegewezen elektronen. Formele 
lading = 7 – 4 = +3. 

 d. Zie vraag 64 a. Formele lading van P: P staat in groep 15 en heeft dus 5 valentie-elektronen. P heeft net 
als in 77 a. vier enkele bindingen en deze zorgen weer voor vier toegewezen elektronen. Formele lading 
= 5 – 4 = +1. 

 e. De Lewisstructuur: 

   
Figuur 48. Lewisstructuur SO2Cl2 

  Formele lading van S: S staat in groep 16 en heeft dus 6 valentie-elektronen.  
  S heeft net als P in 77 a. vier enkele bindingen en deze zorgen weer voor vier toegewezen elektronen. 

Formele lading = 6 – 4 = +2. 
 f. Zie vraag 64 a. Formele lading van Xe: Xe staat in groep 18 en heeft dus 8 valentie-elektronen.  Xe 

heeft net als in 77 a. vier enkele bindingen en deze zorgen weer voor vier toegewezen elektronen. 
Formele lading = 8 – 4 = +4. 

 g. Zie vraag 64 b. Formele lading van Cl: Cl staat in groep 17 en heeft dus 7 valentie-elektronen. Cl heeft 
hier 3 enkele bindingen en deze zorgen voor 3 toegewezen elektronen. Daarnaast heeft Cl nog een 
ongebonden elektronenpaar. Deze zorgt voor 2 extra toegewezen elektronen. Het aantal toegewezen 
elektronen is dus 5. Formele lading = 7 – 5 = +2. 

 h. De Lewisstructuur: 

   
Figuur 49. Lewisstructuur NO4

3- 

  Formele lading van N: N staat in groep 17 en heeft dus 5 valentie-elektronen.  
  N heeft net als P in 77 a. vier enkele bindingen en deze zorgen weer voor vier toegewezen elektronen. 

Formele lading = 5 – 4 = +1. 
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79. Voor het bepalen van de structuur van een molecuul alsmede de bindingshoeken is de Lewisstructuur 

 noodzakelijk. Deze structuren zijn al beschreven in de antwoorden op de vragen 63 en 67. Voor de 
structuren wordt daarnaar verwezen. Voor een juist antwoord is het verstandig het stappenplan te doorlopen 
dat staat in Kader 4. 

  
richtingen bindinghoek structuur 
2 180 lineair 
3 120 driehoek in plat vlak 
4 109,5 tetraëder 
5 - 2 driebenige piramides 
6 90 - 
Tabel 14. Bindingshoek en structuur bij 2 tot 6 bindingsrichtingen volgens VSEPR 

  
molecuul richtingen bindinghoek structuur 
HCN 2 180 lineair 
PH3 4 <109,5 driebenige piramide (ongebonden elektronenpaar) 
CHCl3 4 109,5 tetraëder 
NH4

+ 4 109,5 tetraëder 
H2CO 3 120 driehoek in plat vlak 
SeF2 4 <109,5 V-molecuul, of gebogen. 
CO2 2 180 lineair 
O2 1 lineair 
HBr 1 

één richting, geen 
hoek lineair  

NO2 3 <120 V-molecuul 
NO3

- 3 120 driehoek in plat vlak 
OCN- 2 180 lineair  
SCN- 2 180 lineair  
N3

- 2 180 lineair  
Tabel 15. VSEPR van moleculen en ionen 

Kader 4. Ruimtelijke structuur bepalen van een molecuul 

 1. Bepaal de Lewisstructuur. 
 2. Bepaal het aantal bindingsrichtingen. Dit is het aantal bindingen die het molecuul vormt met een 

ander molecuul, opgeteld bij het aantal ongebonden elektronenparen dat het molecuul bevat. 
 3. Bepaal de bindingshoeken en structuren aan de hand van de volgende tabel. Wanneer er 

ongebonden elektronenparen een rol spelen, kan er een andere structuur ontstaan, omdat een 
ongebonden elektronenpaar de andere bindingen zo ver mogelijk wegdrukt. Omdat niet de optimale 
vorm wordt bereikt, zal de hoek altijd kleiner zijn dan de bindingshoek aangegeven in onderstaande 
tabel. De werkelijke hoek is niet te berekenen, daarom wordt een <-teken gebruikt. Deze tabel is 
eveneens   vindbaar in de samenvatting van Zumdahl 9, behorende bij het derde blok. 
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Opgaven werkcollege 

responsiecolleges 
college opgave nr: 

1 8.19 
8.21 
8.31 

8.35ab 
2 8.37ab 

8.42 
8.49 

3 8.63abc 
8.64 POCl3 SO4

2- 

8.65 PF5 BeH2 
8.77ab 

Tabel 16. Responsiecolleges blok 3 

Vraagstuk W1: Virtueel Water 

Het artikel “Virtual Water Trade and Geopolitics" is een persbericht van het derde Wereldwaterforum, dat is 
gehouden in maart 2003. Dit artikel is verderop in dit dictaat te vinden. 
 
a. Wat wordt bedoeld met virtueel water? Waarom is de naam virtueel water gekozen? 
b. Teken een zo volledig mogelijk systeemdiagram hoe handel plaatsvindt in (virtueel) water. Gebruik 

daarvoor zoveel mogelijk gegevens uit het artikel. Bedenk welke systeemelementen gebruikt kunnen 
worden en waar de systeemgrens ligt. 

c. Volgens het artikel is de hoeveelheid virtueel water in verschillende soorten voedsel verschillend. Welk 
soort voedsel zou je moeten eten met het oog op de waterproblematiek? Welke juist niet? Waarom? 

d. Relateer de hoeveelheid virtueel water per dag gebruikt in Europa met de hoeveelheid ‘echt’ water die in 
Nederland gebruikt wordt. (Schat deze hoeveelheid). 
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Oude deeltoetsen 

Deeltoets III; Woensdag 16 april 2003 

Vraagstuk 1 (20 punten) 
Hieronder staat een kopie van de illustratie van “The global water cycle. (in units of km3)” (Spiro, 2e druk p. 
254).  

 
Figuur 50. De grote waterkringloop 

a. Welke kringloop geeft dit plaatje weer? Beschrijf deze kort (+/- 3 zinnen). 
b. De boom in het plaatje staat symbool voor 'planten' ofwel vegetatie. De pijlen eromheen proberen een 

aantal processen aan te geven. Beschrijf kort welke rol de vegetatie speelt in de weergegeven cyclus. (Licht 
dus toe welke processen de pijlen aangeven.) 

c. In het plaatje staan twee verschillende soorten getallen. Geef aan wat het verschil is tussen deze twee 
soorten getallen en hoe je herkent bij welke soort een getal hoort. Wat zijn de eenheden bij deze getallen? 

d. Transformeer de illustratie naar een systeemdiagram. Maak gebruik van je antwoorden bij a., b. en c. voor 
je keuze van weer te geven subsystemen en hun onderlinge relaties.  

e. Beschrijf of er accumulatie plaatsvindt. Waar vindt ze plaats? Met welke snelheid? 
f. Maak een schatting van de zeespiegelstijging als al het ijs zou verdwijnen.  

Vraagstuk 2 (25 punten) 
De term BOD is een maat voor (organische) vervuiling in (afval)water. BOD is een afkorting van Biological 
Oxygen Demand.  
a. Van welke grootheid wordt de waarde gemeten in de term BOD? Welke eenheid hoort hierbij? 
b. Waarom is dat een geschikte maat voor de vuillast van afvalwater? (Oftewel: licht deze grootheid kort toe). 

Beargumenteer. 
 
Een fabriek loost 1,00 ton n-propanol (C3H7OH) in een meer dat 1,37 ⋅ 109 liter water bevat.  
c. Teken de structuurformule van n-propanol volgens Lewis. 
d. Schrijf de afbraakreactie van n-propanol in het meer uit. 
e. Bereken de BOD van deze n-propanol-lozing. 
 
Een plaag algen kan ontstaan indien water stil staat en te veel voedingsstoffen bevat. Neem aan dat algen leven 
van koolstof, stikstof en fosfor, in de molverhouding 106 : 16 : 1.  
Naast het meer staat een fabriek die fosfor loost in het meer. De regering stelt voor een beperkende regel met 
betrekking tot het lozen van fosfor op te stellen. Doordat het meer doorstroomd wordt door een klein maar 
schoon beekje, halveert deze maatregel uiteindelijk de hoeveelheid fosfor in het meer. 
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f. Het meer bevat momenteel de volgende totale concentraties:  
 
stof concentratie [mg/L] 
C 30 
N 1,0 
P 0,30 
Tabel 17. Concentraties in het meer 

g. Welke stof is de beperkende factor voor het leven van slechts algen? 
h. Heeft de voorgestelde regel effect op de vorming van algen in dit meer? Waarom? 

Vraagstuk 3 (20 punten) 
Bij de beschrijving van atomen en moleculen wordt vaak gebruik gemaakt van de octetregel. 
a. Wat betekent de octetregel in feite? Wanneer geldt de octetregel?  
b. Hoe is de formele lading van een atoom binnen een molecuul gedefinieerd? 
 
Doordat kooldioxide in de lucht oplost in water stelt zich het volgende evenwicht in (vorming van koolzuur:
  (H2O) + CO2 ↔ H2CO3 
 H2CO3  + 2H2O ↔ 2 H3O+ + CO3

2- 

 
c. Teken de Lewisstructuur van CO2, H3O+ en CO3

2- Komen er resonantiestructuren voor? 
d. Bepaal de formele ladingen van de atomen. Beschrijf de ruimtelijke structuur. 
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Vraagstuk 4 (25 punten) 
Nederland heeft geen traditie in het ontzilten van zeewater voor de productie van industrie- of drinkwater. In 
landen als Australië en Mexico wordt echter hard aan deze technologie gewerkt. Bijvoorbeeld in Hermosillo, een 
stad in het Noorden van Mexico, wordt een project ontwikkeld voor het ontzouten van zeewater t.b.v. de 
drinkwatervoorziening voor de 110 km landinwaarts gelegen stad. De capaciteit van de installatie wordt 2500 
[L/s]. Aanleiding voor het project is de jarenlang aanhoudende droogte, waardoor zelfs stuwmeren in de bij de 
stad gelegen rivier compleet zijn opgedroogd. 
 
De ingezette technologie is ‘Saline water reverse osmosis’, oftwel omgekeerde osmose van zeewater. Daarbij 
wordt zeewater onder hoge druk door een membraan geperst dat een deel van het water doorlaat, maar het zout 
niet. Er ontstaan zo twee productstromen: ontzout water en water met een verhoogde concentratie zout. Zeewater 
bevat 3,5 gew.% keukenzout (NaCl). De membranen in onderstaande installatie houden 99.7 % van het zout 
tegen. Een optimaal ontwerp wordt verkregen met een schema zoals hieronder aangegeven, waarin de relatieve 
grootte van een aantal stromen is gegeven (op gewichtsbasis, dus bijv. kg): 100 kg zeewater naar het eerste 
membraan geeft 40 kg zoet productwater. 
 
 

Zeewater

Drinkwater

Effluent

100 40

40
 
Figuur 51. Drinkwatervoorziening in Hermosillo 

a. Nederland verdroogt. Is verdroging in Nederland een gevolg van de inrichting van de grote waterkringloop 
of van de kleine waterkringloop in ons land? Beargumenteer. 

b. Geef minstens twee hoofdcategorieën van kwaliteitseisen voor drinkwater. 
c. Noem naast zout minimaal vijf voor drinkwater ongewenste stoffen en geef aan onder welke categorie ze 

vallen. 
d. Lees de systeembeschrijving en beschouw het principeschema van de ontziltingsinstallatie. Verklaar 

waarom de ontziltingsinstallatie van Hermosillo aan de kust wordt gebouwd en niet bij de stad. 
e. Wat is het zoutgehalte in [mg/L] van het geproduceerde zoet water resp. het effluent? 
f. Geef een adequate definitie van 'duurzaam watergebruik'. Is dit systeem daar een voorbeeld van? 

Beargumenteer. 
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Deeltoets III; 16 april 2003; Uitwerking 

Vraagstuk 1 (20 punten) 
a. Het plaatje geeft de grote waterkringloop weer. Deze bestaat uit de verdamping van oppervlaktewater, 

neerslag van water in de atmosfeer, de afvoer van water via rivieren en het onttrekken van water door 
vegetatie.  

b. De pijlen rond de vegetatie geven weer dat door vegetatie water uit de bodem wordt onttrokken en daarna 
weer verdampt. Het grondwater komt van neerslag. 

c. Er staan stromen en voorraden. Getallen die stromen weergeven, staan bij pijlen en getallen die voorraden 
aangeven, staan niet bij een pijl. De eenheid van de voorraden is [km3] (zie titel van de figuur). De eenheid 
van de stromen is [km3 / jaar]. 

d. 

atmosfeer
13.000

oceanen
1.350.000.000

ijs
27.500.000

grondwater
8.200.000

71.000

40.000

425.000

385.000

111.000

 
Figuur 52. Systeemdiagram mondiale waterhuishouding 

e. Accumulatie = in – uit  
Grondwater: 111 – 71 – 40 = 0 
Oceanen:  385 + 40 – 425 = 0  
Atmosfeer:  425 + 71 – 385 – 111 = 0   
IJs:  0 

 Accumulatie is overal 0. Er vindt geen accumulatie plaats. 
f. Stijging in volume: geheel het ijs: 27.500.000 km3  

2/3 van de aarde bedekt met water. Omtrek aarde = 40.000 [km]  diameter aarde = 40.000 / π [km] 
 oppervlak aarde = ¼ π d2 = ¼π (40.000 / π )2 = 1,27 ⋅ 108 [km2]. 
 oppervlak aarde bedekt door water = 2/3 ⋅ 1,27 ⋅ 108 = 8,49 * 106 [km2] 
 Stijging = vergroting volume / oppervlak bedekt door water = 27,5 ⋅ 106 / 8,49 ⋅ 106 = 0,324 = 324 [m] 

Vraagstuk 2 (30 punten)  
a. De grootheid: zuurstofconsumptie bij volledige afbraak van organische verontreiniging in het afvalwater. 

Eenheid: [mg/L]. 
b. Als afvalwater met organische vuillast in het oppervlaktewater komt, gaan micro-organismen in het water 

dit vuil afbreken. Daarvoor is zuurstof nodig (CxHyOz + O2  CO2 + H2O). Dat wordt onttrokken aan 
het oppervlaktewater. Om vuil af te breken is zuurstof nodig. De hoeveelheid zuurstof die nodig is om de 
hoeveelheid vuillast in een afvalwaterstroom af te breken kan met een massabalans worden omgerekend 
naar een daling in de zuurstofconcentratie van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd.  

c.     H    H    H  
        |      |      |     –  
H – C – C – C – O – H  
        |      |      |     –  
       H    H    H 
Figuur 53. Lewisstructuur C3H7OH 

d. 2C3H7OH + 9O2  8H2O + 6CO2 
e. Per 2 mol C3H7OH is 9 mol O2 nodig.  

Mn-propanol = 60 [g/mol]  
Mzuurstof = 32 [g/mol]  
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Aantal mol C3H7OH: 1,00 ⋅ 106 [g] / 60 [g/mol] = 16,7 ⋅ 103 [mol].   
 9/2 ⋅ 16,7 ⋅ 103 = 75 ⋅ 103 [mol] O2 = 75 ⋅ 103 ⋅ 32 = 2,4 ⋅ 106 [g] O2 = 2,4 ⋅ 109 [mg] O2. 

f. Toename BOD = 2,4 ⋅ 109 / 1,37 ⋅ 109 = 1,75 [mg/L]. 
g. De verhouding 106 : 16 : 1 toepassen: 

stof concentratie 
[mg/L] 

M 
[g/mol] 

concentratie 
[mmol/L] 

te delen 
molverhouding 

concentratie in verh. 
[10-6 mol/L] 

C 30 12 2,5 106 23,5 
N 1,0 14 0,071 16 4,4 
P 0,30 31 0,0097 1 9,7 
Tabel 18. Uitwerking verhouding 106:16:1 

 Stikstof is de beperkende factor, want hiervan staat in de laatste kolom het kleinste getal. 
h. Indien de hoeveelheid fosfor wordt gehalveerd wordt deze 4,8 in de laatste kolom bij f. Dit is nog steeds 

hoger dan de hoeveelheid beschikbaar stikstof. Stikstof blijft de beperkende factor. De maatregel heeft dus 
geen invloed.  

Vraagstuk 3 (20 punten) 
a. Een atoom probeert zijn buitenste elektronenschil volledig te bezetten met elektronen omdat dit een 

verlaagde energietoestand is. Dat wil zeggen: alle acht plaatsen moeten worden opgevuld. De octetregel 
geldt over het algemeen in periode 2 en 3. 

b. Het aantal valentie-elektronen – het aantal toegewezen elektronen. 
c. CO3

2- heeft drie resonantiestructuren. 
d. Formele ladingen:   CO2: alles 0, H3O+: O = 1+, CO3

2-: de twee enkelgebonden O’s: 1- 
e. Ruimtelijke structuur: CO2: recht, H3O+: piramide, O stoot alle H’s naar één kant, CO3

2-: plat, 120oC. 

Vraagstuk 4 (20 punten) 
a. Verdroging in Nederland is een gevolg van de inrichting van de grote waterkringloop in ons land. Er is 

door het jaar heen blijkbaar te weinig aanvoer van (zoet) oppervlaktewater (rivieren) en hemelwater om de 
voor landbouw en natuur gebruikte gebieden vochtig te houden. Gevolg daarvan is dat (dieper gelegen) 
grondwatervoorraden steeds minder worden aangevuld, cq. worden aangesproken boven hun natuurlijke 
aanwascapaciteit. De inrichting is in de loop der jaren zo gegroeid dat het (op zich voldoende) hemelwater 
en rivierwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd (naar zee), en de bergingscapaciteit is afgenomen. 

b. Fysische aspecten, chemische aspecten, biologische aspecten. 
c. Fluoriden, nitraten, sulfaten, ijzer, koper, lood, mangaan. Dit zijn allemaal chemische aspecten. 
d. Aan de kust (afstand Hermosillo 110 km!) ontzouten leidt tot: 1. Minder water te verpompen naar: zoet 

water is 60, zeewater = 100. 2. Directe lozing terug in zee van effluent (zout): vermijd noodzaak 
terugpompen of (niet-duurzaam) lozen in de woestijn. 

e. Waterbalans over het gehele systeem: totaal in 1000, Effluent uit = 400, dus TOTAAL drinkwater = 600. 
 Zoutbalans bijv. per m3 = 1000 kg (aanname): 
 Balans over membraan 1:  IN = 35 kg;  
      UIT naar effluent 99.7 % = 34.895 kg 
      Naar zoet water 0.3 %  = 0.105 kg 
 Balans over Membraan 2:  IN 34.895 kg 
      UIT naar Effluent = 99.7 % = 34.79 kg 
      Naar zoet water = 0.3% = 0.106 kg 
 Dus totaal in Zoet water 0.211 kg/ 0.6 m3 = 0.35 [g/l] 
 In het effluent zit (35-0.211)/0.4 m3 = 86.6 [g/l] 
f. Een definitie van duurzaamheid is dat je zodanige voorzieningen treft om in behoeften te voorzien dat 

toekomstige generaties ook nog in hun behoefte kunnen voorzien. In dit geval is er een probleem ontstaan 
(verminderde zoet water aanvoer Hermosillo door grote waterkringloop; of grote cq. verhoogde 
waterconsumptie op verkeerde plek (woestijn); hoge consumptie per capita of industrie). Met het systeem 
wordt in behoeften voorzien, het is niet duidelijk of er ook gekeken wordt naar waterbesparing etc. Het 
systeem kost inzet van materialen en energie (zuiveren & verpompen water). Dus, vooralsnog geen blijk 
van duurzaamheid. (De zee is zo groot, dat concentratietoename door effluent verwaarloosbaar is. Dit is 
dus wel een onuitputtelijke, duurzame bron). 
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Deeltoets III; 31 mei 2001 

Vraagstuk 1 (30 punten) 
Hieronder staat een kopie van de illustratie van "Annual Water Flows' in the United States" (Spiro, 2e druk p. 
261).  
 
a. Leg uit wat evapotranspiration is. Geef kort aan wat het belang daarvan is voor het klimaat. 
b. Transformeer de illustratie naar een systeemdiagram. Kies zodanige subsystemen dat informatie over de 

grote en de kleine waterkringloop uit je diagram te halen is.  
c. Onderbouw met hulp van je diagram onder b. en systeemdenken/balansen wat je vindt van (1) het in de 

figuur gegeven cijfermateriaal en (2) de indicatie 'Water use' resp. 'Consumed'.  
d. Welke bron voor de kleine waterkringloop ontbreekt in de figuur?  
e. Geef voor 2 stromen in de geïllustreerde grote waterkringloop belangrijke kwaliteitsparameters. Licht toe!  

Vraagstuk 2 (20 punten) 
Een bedrijf gevestigd in Groenland heeft een methode ontwikkeld om ijsbergen die van de plaatselijke 
ijsgletschers afbreken uit zee te scheppen, te vergruizen en te smelten tot drinkwater tijdens de vaartocht naar een 
aanlandingsstation enkele duizenden kilometers zuidelijker in de Verenigde Staten. Om de kosten van het water 
acceptabel te houden worden de schepen die het bedrijf inzet voortgestuwd door inzet van hoogzwavelige zware 
stookolie. De restwarmte van de scheepsmotoren wordt gebruikt om het ijs te smelten.  
a. Hoe wordt in Nederland gewoonlijk drinkwater bereid? 
b. Geef een adequate definitie van 'duurzaam watergebruik' 
c. Beargumenteer met systeemdenken of de benutting van ijsbergen zoals beschreven een voorbeeld is van 

'duurzaam watergebruik'.  
d. Aan welk milieuthema draagt het bedrijf door zijn brandstofkeuze bij? 

Vraagstuk 3: 30 punten 
Hieronder is een  kopie opgenomen van Figuur 12.12 uit Spiro (2e druk, p. 303), waarin aangegeven de depositie 
van zwavel per jaar en het verloop van de pH van het water in Big Moose Lake, NY State, USA  
 
a. Voor welk proces resp. welke waterkwaliteitsindicator is de pH een maat? 
b. (i)Teken de Lewisstructuur voor HClO, HClO2 en HClO3, (ii) pas het gelokaliseerde elektron model toe en 

(iii) )benoem de typen hybridisatie van de zuurstof- en chloor- atomen; Cl is steeds het centrale atoom, en 
waterstof zit aan een van de zuurstofatomen. De structuur van deze moleculen is dus HO-Cl{-(O)}n, 
waarbij n = 0, 1, 2 respectievelijk. 

c. Zie b. Waarom is HOCl het zwakste zuur in de reeks en HClO3 het sterkste zuur? De pKa van HClO is 
7,49. Is deze grootheid voor HClO2   groter of kleiner? 

d. Omdat de reactie bedoeld in b. een evenwichtsreactie is, zal er altijd een hoeveelheid Cl2 in het water 
aanwezig zijn. In Nederland kunnen we daarnaast veilig naar een zwembad gaan zonder bang te zijn dat we 
lucht inademen met daarin heel veel chloorgas omdat in dat geval Cl2 wordt opgelost in Natronloog, 
NaOH(aq.). Schrijf de betreffende reactie uit. Hoe beïnvloedt deze reactie het evenwicht in b.. Welke 
grootheid zou de zwembadbeheerder kunnen monitoren om na te gaan of de chloor/natronloog verhouding 
correct is? Hoe groot denk je dat deze waarde moet zijn in zwembadwater (ondergrens + bovengrens)? 

e. Toiletreiniger bevat vaak sterke zuren. Wat denk je dat er gebeurt als een onvoorzichtige medewerker 
zwembadhygiëne een jerrycan chloor/NaOH zwembad 'mix' verwisselt met een jerrycan toiletreiniger? NB 
een evenwichtsreactie (zie b) verloopt bij aanwezigheid van reactanten cq. producten verder naar rechts (of 
links) naar gelang de reactie omstandigheden wijzigen dan wel reactanten of producten verdwijnen door het 
optreden van andere reacties. 

f. Het zout van hypochloorzuur, NaOCl wordt veel gebruikt als bleekmiddel in wasmiddelen omdat het goed 
oplost in water en een sterk oxiderende werking heeft. Bereken de bond-order van OCl-. Wat zegt dit over 
de oxiderende werking van OCl- ten op zichte van zuurstof? (beschouw de vorming van een 
zuurstofradicaal uit respectievelijk OCl- en O2). 
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Vraagstuk 4 
In het waterbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen de grote waterkringloop en de kleine waterkringloop. 
a. Teken een principeschema van de kleine waterkringloop. Benoem zoveel mogelijk de stappen in deze 

kringloop, en maak onderscheid tussen processen en stromen. 
b. Wat is de relatie tussen de kleine en de grote waterkringloop? 
c. Geef voor 3 stromen of processen in de kleine waterkringloop de belangrijkste kwaliteitsparameters. 

Beargumenteer! 
d. Zowel in de grote als de kleine waterkringloop wordt op enig moment verontreinigd water gezuiverd. 

Beschrijf voor beide kringlopen twee zuiveringsprocessen en geef aan welke het belangrijkst is.  
e. In zowel milieubeleid, industriebeleid als in het waterbeheer wordt de laatste jaren het begrip duurzaamheid 

veelvuldig gebruikt. Een bedrijf denkt een marktniche gevonden te hebben: de verkoop van 'duurzaam 
water'. (i) Beschrijf met systeemdenken waarom deze kwaliteitsaanduiding onjuist is (ii) geef je visie op 
'duurzaamheid' in waterbeheer. 
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II.4  Blok 4: Biosfeer 

Samenvatting van de stof 

Spiro Deel 4 

H15 Stikstof en voedselproductie 
stikstofcyclus: humane input groter dan natuurlijke! = essentieel verschil met overige kringlopen 

NH3  →bacteriën NO2
-,  →bacteriën NO3

- → planten → dieren  →bacteriën  NH3 

N2 →  NO3
- (foss.verbr. en onweer); N2 →  NH3 (bacteriën, algen)  

kunstmest: N2 + 3H2 → 2NH3;  NH3 + 2O2 → HNO3 + H2O;   NH3 + HNO3 → NH4NO3 goed oplosbaar 
nu ongeveer op de top qua intensiteit, dus er is weinig groei haalbaar.  
+: bemesting aanpasbaar, makkelijk te vervoeren opslaan en verspreiden 
–: mineralen niet volledig opgenomen, plagen, overbemesting, zware metalen,     
–: milieuonvriendelijke productie (N2 zeer stabiel, fossiele brandstoffen nodig) 

organische +: verbeterde grondstructuur, meer vocht vasthouden, meer leven in bodem;  
mest:  –: verontreinigt grondwater, zware metalen, moeilijke dosering.  
vermesting: aantasting biodiversiteit, algen, meer zuivering voor drinkwater nodig 
verzuring: SO2, NOx, NH3, Vluchtige organische stoffen 
problemen: globaal:  versterking broeikaseffect CH4, N2O en aantasting ozonlaag N2O 
 regionaal: vermesting (fosfaat, stikstof) en verzuring 
 lokaal: erosie, grondverlies, verdichting bodem. 
voedingsstof: koolhydraten:  suikerpolymeren;  

 vetten:  triglyceriden van vette zuren,  
 proteïnen:  enzymen (gekoppelde aminozuren) (polypeptiden) 
aminozuren: essentiële aminozuren moeten verkregen worden uit voedsel, overige kunnen daarmee worden 
 aangemaakt; verhouding tussen aminozuren belangrijk: de in verhouding laagst aanwezige telt.  
mineralen en vitaminen:  zijn alle stoffen die nodig zijn om te overleven. 
moleculaire defensie: eerst enzymen, dan chelaten (onschadelijk maken metalen), dan antioxidant. 
antioxidant:  vitamine A, E en C: maken radicalen en (su)peroxides onschadelijk 

H16 Pest Control 
persistent:  slecht oplosbaar in water, verdampt langzaam, chemisch stabiel 
insecticiden: persistente insecticiden:  DDT, organische stoffen met chloor; DDT hier verboden, maar 
(tegen insecten)  nog gebruikt tegen malaria; door voedselketen DDT in veel 

 dieren in grote concentraties aanwezig 
niet persistente insecticiden:  organofosfaten: P in het midden P=S snel naar P=O. 
natuurlijk:  veel planten iets ontwikkeld, helaas moeilijk na te maken. 

herbiciden: triazines:  redelijk persistent, niet zo giftig 
(tegen onkruid) paraquat:  zeer giftig, komt voor in marihuana 
 chlorophenoxy:  2,4-D:  effectief, veel gebruikt 
  2,4,5-T:  effectief, maar gestopt door dioxinevergiftiging 

glyphosfaat:  niet selectief: doodt alle planten, om grond klaar te maken. 
genetische inbouwen van:  resistentie voor herbiciden; productie van insecticiden. protectie tegen  
modificatie:   bacteriën en virussen, gouden rijst bevat β-caroteen,  
tegenstand: moreel:  DNA niet wijzigen; niet bekend gemaakt aan burger;  

  volgens producenten lastige scheiding wel GM en niet GM  
  politiek: tegen grote organisaties; producent voorkomt voortplanting → dure inkoop. 
  gezondheid: allergie, resistentie herbiciden (onuitroeibaar), toxisch voor omgeving. 
integrated pest  verschillende methoden inzetten: cultuur- en teeltmaatregelen, fysische bestrijding 
management: (warmtebehandeling), biologische bestrijding (gakmug, sluipwesp, lieveheersbeestje) en 

mechanische of handmatige bestrijding 
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bio-landbouw: opbrengst lager, producten duurder → weinig gekocht, wel milieuvriendelijk, subsidie nodig 
agificatie: toepassing landbouwproducten buiten voedingsfeer, aardolieproducten uit biomassa 

H17 Toxische chemicaliën 
acute toxiciteit: gemeten 50% sterftepercentage (vaak op muizen/ratten) = LD50. (mg tox/kg lichaam) 

 veiligheid is een probleem: 50% dood bij muizen bekend ?????→ 100% levende mens 
chronische tox.: moeilijk vast te stellen, moeilijk populatie te overtuigen, lastig maatregelen te nemen 
dioxines: uiterst giftig, processen met chloor altijd verdacht, in bestrijdingsmiddelen, gevormd  
  bij bleken papier 
PCB’s:  koelmiddel, zelf verdacht, en verdacht door de aanwezigheid van dioxines 
cadmium: bij zinkproductie, staalproductie, kolen en vuilverbranding, cement, in kleurstoffen 
lood:  ondergang Romeinse rijk, emissies net zoals cadmium en bouwmateriaal en soldeer,  

 gebruik teruggedrongen in loodvrije benzine, verven en waterleidingen (nu van neopreen) 
kwik:  kwik-amalgaan elektrodes chloorproductie, aardgaswinning, olieraffinage, bestijdings-

middelen, batterijen, elektronica, kwik-cyclus 

Overig 
agrarische  akkerbouw, veeteelt, visserij, tuinbouw, bosbouw 
sector: producten: voedings- en genotmiddelen, kunstmest, chemische bestijding 
tragedy of the  de meent is een gemeenschappelijk stukje grond dat wordt uitgebuit door korte termijn denken  
commons:  van alle boeren; door dit verschijnsel groeien woestijnen en onstaat ontbossing  
voorkomen: goede communicatie, gedragsregels, legitieme sturende instantie 
problemen: divergerende probleemconcepties, gefragmenteerd probleemoplossend vermogen, duurzame 
  ontwikkeling 

Zumdahl H9 

hybridisatie: Wanneer atomen binden tot moleculen gaan verschillende atoomorbitalen over in elkaar. Er 
  vormen zich hybridisaties van s, p en d orbitalen. Welke hybridisatie plaatsvindt is alleen 
  afhankelijk van het aantal bindingsrichtingen dat blijkt uit Lewis/VSEPR (zie blok 3): 
 

richtingen hybridisatie voorbeeld σ /π binding bindingshoek; vorm 
2 sp C2H2 2σ / 2π 180o; rechtdoor 
3 sp2 C2H4 3σ / 1π 120o;  plat vlak 
4 sp3 CH4 4σ / 0π 109,5o

;  tetraëder 
5 dsp3 XeF2  2 driebenige piramides 
6 d2sp3 SF6  90o, vierkant vlak 

Tabel 19. Lewis/VSEPR 

moleculair  Wanneer moleculen gevormd worden door deling van een elektron kan een molecuul 
orbital:   gezien worden als een atoom, met zijn eigen moleculaire orbitalen. Er zijn bindingsorbitalen en 
  antibindingsorbitalen (aangegeven met *). Op een π-orbitaal passen 4 elektronen, op een σ-
  orbitaal passen 2 elektronen. Alleen valentie-elektronen tellen mee!   
  De volgorde waarin orbitalen worden opgevuld is verschillend per groep atomen. Dit is  
  afhankelijk van de laagste energietoestand, deze verschillen per groep atomen. Van links naar 
  rechts worden de orbitalen opgevuld: 
 H2, He2: σ1s, σ1s* 

O2, F2: σ2s, σ2s*, σ2p, π2p, π2p*, σ2p* 
 B2, C2, N2: σ2s, σ2s*, π2p, σ2p, π2p*, σ2p* 

 NO, CN: σ2s, σ2s*, π2p, σ2p, π2p*, σ2p*    (vlakbij elkaar)   
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Figuur 54. MO H2 
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bond order:  = ½ × (bindingselektronen – antibindingselektronen) 
> 0 →  binding is waarschijnlijker dan aparte atomen; 
= 0 →  geen binding 
grotere order →  kleine bindingslengte, grote bindingsenergie 

  gebruik: voorspellen stabiliteit kleine moleculen 
magnetisme: paramagnetisme: ongepaarde elektronen in MO, aangetrokken 
  diamagnetisme: gepaarde elektronen in MO, afgestoten 
MO en LE: σ: gelokaliseerd;  π: gedelokaliseerd 
resonantie: Er is geen resonantie, de elektronen zijn niet gelokaliseerd. 
 
organische stof: stof met C-atomen, behalve CO, CO2 en CO3

2-. 
koolstofketen: C-atomen met H-atomen eraanvast. Alle (verzadigde) hoeken 109,5 graden (=niet recht) 
isomeren: zelfde molecuulformule, andere structuurformule (zelfde atomen, anders opgebouwd) 

Zumdahl H22 

overzicht soorten organische stoffen: 
soort verzadigd bindingen additie 

H2 
hybr voorbeeld formule bindin- 

gen 
draai-
baar 

gebruikt 
voor 

alkanen x enkel - sp3 methaan CH4 CnH2n+2 σ x paraffines 
alkenen - dubbel 1 sp2 etheen C2H4 CnH2n σ  π - odefines 
alkynen - driedubbel 2 sp ethyn C2H2 CnH2n-2 σ  π - acetyden 
aromatisch - - -  (!) - benzeen C3H6 - σ  π - aromaten 

Tabel 20. Overzicht organische stoffen 

reacties:  alkanen: verbranding: CH4 + 3O2 → CO2 + 2H2O;  substitutie: CH4+Cl2 → CH3Cl+HCl 
  dehydrogenation: C2H6 → C2H4 + H2 (creatie alkeen) 
 alkenen: hydratering: C2H4 + H2O → C2H5OH (ethanol) 
  partiële oxidatie: C2H4 + ½O2 → C2H4O 
  hydrogenatie: C2H4 + H2 →  C2H6 
  halogenatie: C2H4 + Br2 → C2Br2H2 
 alkynen ontstaan als bijproduct/verontreiniging in stoomkraker bij alkenen. 
 aromatisch: substitutie H met Cl, NO2, CH3,  
zijgroepen: CH3: methyl; C2H5: ethyl  
petrochemische belangrijkste/meest grootschalige petrogrondstoffen zijn olieproducten nafta en gasoline. 
industrie: proces stoomkraken voor etheen, propeen en benzeen.  
 Gebruik:polymerisatie tot plastics. Chemische conversie tot oplosmiddelen, antivries, brandstof- 
  additieven componenten van verf en lijm, harsen, kleurstoffen, oplosmiddel, geur- en  
  smaakstoffen, actieve ingrediënten van cosmetica, voedingssupplementen en geneesmiddelen 
additie  initiatie door • OH radicaal: breekt dubbele binding open van etheen; etheen (met OH) nu een  
polymerisatie: nieuw radicaal, welke weer een nieuw molecuul kan aanvallen. (propagatie) Het proces stopt 

bij een toevallige ontmoeting met bijvoorbeeld een ander • OH radicaal (terminatie). Er wordt 
zo een zeer lange verzadigde koolstofketen gevormd (polyethyleen). 

condensatie aan monomeren bevinden zich de uiteinden H en OH; deze reageren tot H2O, waarbij de twee 
polymerisatie: monomeren aan elkaar vast gaan zitten; dit herhaalt zich en er vormt zich een keten. (nylon) 
polymeer thermoplast:  smelt- en vormbaar vb: polyethyleen 
industrie: thermoharder:  niet smeltbaar  vb: ureum/formaldehyde kas; kakeliet 
  isotactic:  stereospecifieke kenmerken aan één kant (vb: methylgroepen in polypropeen) 

syndiotactic:  stereospecifieke kenmerken om en om 
atactic:   stereospecifieke kenmerken willekeurig (vb: random-polymerised styreen) 

  additieven:  plasticizer (zacht), heat stabilizer, ultraviolet absorber, flame retardant, 
    biocide. Hierdoor worden de eigenschappen precies zoals gewenst. 
  elastomeren: terugvormende stoffen, zoals natuurlijk rubber en EPDM rubber. 
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Stof 

De stof uit Spiro 

stof tweede druk (2003!) blz. eerste druk (1996) blz. 
WEL Part IV – Biosphere 355-457 Part IV -Biosphere 253-333 
NIET H 17.2 en 17.3 410-422 Section C 2,3 299-310 
Tabel 21. Stof Spiro blok 4 

De colleges versus de stof 

college  stof uit Spiro tweede druk blz. stof uit Spiro eerste druk blz. 
HC1 H 15 357-381 Section A 253-273 
HC2 H 15, H 16, H 17 357-451 Section A, Section B, Section C 253-327 
Tabel 22. College versus stof blok 4 

De stof uit Zumdahl 

H9 en H22 in het geheel 
Geen actieve beheersing gevraagd van:  
       p 1061-1062 Rules for naming Alkanes; sample exercise 22.2; 22.3 
       sample exercise 22.5; 22,6 
       sectie 22.5 
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Zelfstudie 

Aanbevolen opgaven 

Spiro deel 4 
H belangrijk H extra 
15 
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Zumdahl 9 

uitgebreide  
serie 

korte 
opfrisser 

nieuwe stof 

§ nr § nr § nr § nr 
- - - - - - 1 
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4 
5 

11 
12 
13 
15 

23 a t/m e 
24 a t/m g 

29 
33 
34 
35 
37 

41 (CN ipv CO) 
53 

 
Zumdahl 22 

uitgebreide  
serie 

korte 
opfrisser 

nieuwe 
stof 

§ nr § nr § nr § nr 
A 
 
 

1 
 

2 
6 

1 
3 
5 

13 
17 ab 
51 ab 

61 

 
 
 
 
 
 

7 

62a-f 
63 
65 
66 
67 
68 
73 

A 
 

1 
2 
6 
 

7 

1 
3 

17 ab 
51 ab 

61 
65 
67 

A 44 

Tabel 23. Aanbevolen opgaven blok 4 
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Uitwerkingen opgaven Spiro deel 4 

1.  a. We zijn op zoek naar k2a/k1. Gegeven is dat een willekeurige k proportioneel afhankelijk is van 
/Ea RTe− .Dit wil zeggen dat k gelijk is aan een constante maal deze e-macht, oftewel:  /Ea RTk Ce−= . 

We vullen de formule in voor k2a:  C is onbekend en laten we dus staan, deze zal straks (vanzelf) 
verdwijnen. 
–Ea = -activeringsenergie = -527 [kJ/mol].   
R = 8,33 [J/K/mol] 

  T = 27oC = 27+273=300 K 
  / 527 /(8,33*300) 0,2109

2 *0,8099Ea RT
ak Ce Ce Ce C− − −= = = =  

  Voor k1  vullen we de formule eveneens in: 
  C, R en T zijn gelijk aan hierboven.  

-Ea = -activeringsenergie = -941 [kJ/mol] 
  / 941/(8,33*300) 0,3766

1 *0,6862Ea RTk Ce Ce Ce C− − −= = = =  
  Dit geeft voor de breuk k2a/k1: (C ⋅ 0,8099)/(C ⋅ 0,6862) =1,18. (C/C=1, en valt dus weg) 
 b. T is in dit geval de onbekende. Tevens geldt de voorwaarde dat k1 = k2a. We nemen de berekende 

waarde van k2a uit vraag a. en berekenen de waarde van T horend in de vergelijking van  k1. 
  Dus 2 *0,8099ak C=  en 0,2109 941/(8,33* )

1 2 *0,8099 T
ak k C Ce Ce− −= = = =  

  Door te delen door C en de e-macht weg te laten (neem de natuurlijke logaritme aan beide kanten) 
ontstaat: -0,2109 = -941/(8,33 ⋅ T). Hieruit volgt dat T = -0,2109 ⋅ 8,33*T = -941. Hieruit volgt  

  T = -941/(-0,2109 ⋅ 8,33) = 535,63 K = 535,63 – 273 = 263oC. 
2. Een systeemplaatje is gegeven in de opgave, figuur 15.5. Daaruit worden de benodigde gegevens gehaald. 

Eerst kijken we naar eventuele accumulatie van vroeger. De getallen zonder haakjes vertegenwoordigen 
deze hoeveelheden, zoals beschreven in de legenda bij deze figuur. Vroeger was er geen accumulatie van 
stikstof, want de uitgaande getallen niet tussen haakjes zijn gelijk aan de inkomende getallen. (land: 100 – 
80 – 20 = 0 en oceaan: 30 + 30 + 20 – 80 = 0)  
Daarnaast kijken we naar de informatie over de huidige stromen stikstof. Deze staan tussen haakjes. Op het 
land wordt 320 – 160 – 40 = 120 [Tg/jaar] N vastgelegd. In de oceaan wordt 40 + 30 + 30 – 110 = -10 
[Tg/jaar] N vastgelegd, oftewel 10 [Tg] N verdwijnt per jaar uit de oceanen.  

3. 1. 2200 [kg/ha] 
 2. 6000 [kg/ha] 
 3. 7800 [kg/ha] 
 4. 8300 [kg/ha] 
 De hoeveelheid N die in het koren gaat zitten is 1,3 massa%.   
 2. In geval 2 werd 6000 [kg/ha] koren bereikt met 100 [kg/ha] N. Wanneer het koren 1,3 massa% N bevat, 

is dat per 6000 ⋅ 0,013 = 78 [kg/ha]. Aangezien er 100 [kg/ha] ingepompt werd, is er 78 / 100 ⋅ 100% = 
78% opgenomen. 

 3. In geval drie werd er 7800 [kg/ha] geoogst. Er werd 170 [kg/ha] N ingestopt. De massa N in het koren = 
0,013 ⋅ 7800 = 101,4 [kg/ha]. Het percentage opgenomen = 101,4 / 170 ⋅ 100% = 60% 

 4. In het vierde geval werd er 8300 [kg/ha] opgebracht en 200 [kg/ha] N ingestopt. De massa in het koren 
is in dit geval 0,013 ⋅ 8300 = 107,9 [kg/ha]. Het percentage = 107,9 / 200 ⋅ 100% = 54%  

  De rest van de stikstof verdwijnt in de bodem en spoelt uit. 
4. Van lysine is de meeste hoeveelheid koren nodig. Daarom gaan we van lysine uit. Aangezien slechts 60% 

wordt opgenomen door de mens is 72,2 / 0,6 = 120,3 [g] proteïne nodig. Echter, slechts 7,8 massa% van het 
koren bestaat uit deze lysine. Daarom moet ook nog door dit percentage worden gedeeld. Het aantal 
benodigde kilo’s is dus 120,3 / 0,078 = 1,5 [kg]. Dit aantal kilo’s bevat 368 ⋅ 15 = 5.677 [kcal]. Alleen 
koren is dus niet voldoende om een gebalanceerd dieet te vormen. 

7. Antioxidanten beschermen biologische systemen door het beschermen van membranen tegen schade door 
zuurstof. Vitamine E en vitamine A zijn natuurlijke antioxidanten. Chelaten maken redox-actieve metalen, 
zoals ijzer, koper en mangaan onschadelijk, zodat ze niet kunnen zorgen voor radicaalvorming. 

8. De vraag is wanneer 1 fruitvliegje zich vermenigvuldigd heeft tot een populatie van een miljoen, met een 
verdubbelingstijd van 23,5 dagen. Dit kan worden beschreven met een e-macht volgens de formule: 

( ) (0) ktx t x e= . x(t) = 2 op t = 23,5 want dan is de populatie verdubbeld, dus 2 fruitvliegjes. Op tijdstip 0 

geldt dat er 1 fruitvliegje is. Er geldt: 23,5( ) 2 1 ln 2 23,5 ln 2 / 23,5 0,02950kx t e k k= = → = → = = . De 
bepaling wordt:  

0,02950 6 0,02950 6 6( ) ( ) 10 0,02950 ln10 ln(10 ) / 0,02950 469t Tx t e x T e T T= → = = → = → = = dagen. 
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12.  Een LD50 waarde van 130 [mg/kg] cafeïne per lichaamsgewicht betekent dat 50% van de hoeveelheid 
organismen overlijdt bij 130 [mg] cafeïne per [kg] lichaamsgewicht. Wanneer men 150 [pond] = 75 [kg] 
weegt, is de hoeveelheid benodigd cafeïne om de helft te laten overlijden 75 ⋅ 130 = 9750 [mg]. In een 
kopje koffie zit 140 [mg] cafeïne, daarom zullen hier 9750 / 140 = 70 kopjes koffie voor nodig zijn. Het is 
niet waarschijnlijk dat iemand 70 kopjes koffie achter elkaar drinkt, dus is het gevaar niet groot dat iemand 
overlijdt door te veel koffie. 

17. De werking van TCDD is niet helemaal duidelijk. TCDD vormt zeer sterke bindingen met een receptor 
proteïne, genaamd Ah, welke aanwezig is in alle dieren. Omdat Ah interacteert met het DNA op 
ingewikkelde wijzen is deze binding van invloed op vele processen in de cel, hetgeen tot nare gevolgen 
leidt. De toxiciteit wordt verminderd door de genoemde handelingen omdat de binding met Ah dan niet 
meer gevormd kan worden. 

18. PCB’s werden gebruikt voor de koeling van elektrische systemen door de isolerende werking, de 
chemische stabiliteit en de lage ontvlambaarheid. Later werden PCB’s ook gebruikt als warmte geleidende 
stoffen en als plastificeermiddel in de polymeerindustrie. Daarnaast werd het ook gebruikt als hulpmiddel 
voor het bleken van papier bij gerecyclede kranten. Door de chemische stabiliteit en giftigheid hoopt er 
veel op en is dat erg gevaarlijk. 

20. In Minimatma stond een fabriek die polyvinylchloride produceerde. Deze fabriek loosde heel veel kwik. 
 Hierdoor werden vissen in de baai van Minimatma besmet met heel veel kwik. Deze vissen zijn door 
mensen gegeten, dat grote gevolgen heeft gehad.  
 Doordat de transformatie naar kwikmethyl plaatsvindt kan de stof door celmembranen heen, waardoor de 
 stof in organismen zijn schadelijke werk kan voltrekken. 

Uitwerkingen opgaven Zumdahl H9 

11. In de samenvatting van dit blok staat de volgende tabel: 
  

richtingen hybridisatie voorbeeld σ /π binding bindingshoek; vorm 
2 sp C2H2 2σ / 2π 180o; rechtdoor 
3 sp2 C2H4 3σ / 1π 120o;  plat vlak 
4 sp3 CH4 4σ / 0π 109,5o

;  tetraëder 
5 dsp3 XeF2  2 driebenige piramides 
6 d2sp3 SF6  90o, vierkant vlak 

Tabel 24. Lewis/VSEPR 

 Uit deze tabel is af te leiden welke hybridisatie, bindingen en structuren horen bij een bepaald aantal 
 bindingsrichtingen. Het aantal bindingsrichtingen van een atoom is de som van het aantal aangegane 
 bindingen opgeteld bij de som van het aantal ongepaarde elektronenparen dat bij dit atoom hoort. Om deze 
 aantallen te bepalen is het noodzakelijk de Lewisstructuren te tekenen. 

 Bij hybridisaties hoger dan sp3 kunnen zich verschillende structuren voordoen. In de tabel staat hiervan een 
 voorbeeld.  

 Voor dit concrete probleem geldt dan het volgende: 
 H2O heeft 2 ⋅ 1 + 6 = 8 valentie-elektronen. Ongebonden elektronenparen moeten als streepjes 

 worden getekend en niet als twee puntjes. Dat wordt foutgerekend. De Lewisstructuur ziet er als volgt uit: 

 

 

 
Figuur 55. Lewisstructuur H2O 

 Omdat het O-atoom in water vier bindingsrichtingen heeft, namelijk twee bindingen met de H-
 atomen, en twee ongebonden elektronenparen, zal het O-atoom sp3 gehybridiseerd zijn. Door 
 dezelfde vier bindingsrichtingen is de structuur in de vorm van een tetraëder.  

 De O-H bindingen zijn van het typeσ , gevormd door de overlap van de sp3-gehybridiseerde  
 orbitalen van O en het 1s-orbitaal van H. 

12. CCl4 heeft 4 + 7 ⋅ 4 = 32 valentie-elektronen. De Lewisstructuur van CCl4 is alleen als volgt te 
 tekenen, om aan de octetregel te voldoen: 

 

 

 
Figuur 56. Lewisstructuur CCl4 
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 Het C-atoom heeft vier bindingsrichtingen, namelijk vier bindingen opgeteld bij nul ongebonden 
elektronenparen. Uit de tabel kunnen de gegevens worden afgelezen. C is sp3-gehybridiseerd. Daarnaast is 
de structuur als die van een tetraëder, met hoeken van 109,5o. 

 De Cl-atomen hebben elk ook vier bindingsrichtingen, namelijk één binding met het C-atoom en drie 
 ongebonden elektronenparen. Ook deze atomen zijn dus sp3-gehybridiseerd met de vorm van een tetraëder 
 en hoeken van 109,5o.  

 De C-Cl bindingen zijn van het typeσ , gevormd door overlappende sp3-gehybridiseerde orbitalen. 
13. H2CO heeft 2 ⋅ 1 + 4 + 6 = 12 valentie-elektronen. De Lewisstructuur van H2CO is als volgt te 

 tekenen, om aan de octetregel te voldoen: 

 

 

 
Figuur 57. Lewisstructuur H2CO 

 Het C-atoom heeft in dit geval drie bindingsrichtingen, namelijk drie bindingen opgeteld bij nul 
 ongebonden elektronenparen. Omdat er een dubbele binding in het spel is kan het C-atoom voldoen aan de 
 octetregel zonder vier bindingsrichtingen te hebben. Uit de tabel kunnen de gegevens worden afgelezen. C 
is  sp2-gehybridiseerd. Daarnaast is de structuur rond het C-atoom als die van een vlakke driehoek, met 
hoeken van 120o. 

 De bindingen tussen het C-atoom en de H-atomen zijn van het typeσ en worden gevormd door overlap van 
het sp2 orbitaal van C en de het 1s-orbitaal van H. 

 Het O-atoom is evenals het C-atoom sp2-gehybridiseerd, want er zijn drie bindingsrichtingen (één 
 (dubbele) binding en twee ongebonden elektronenparen). 

 De bindingen tussen het C-atoom en het O-atoom bestaan uit één van het typeσ én één van het typeπ . 
Deσ -binding is die van overlap tussen de sp2-orbitalen. Deπ -binding is die door overlap van 
ongehybridiseerde p-orbitalen van de atomen. 

15. We kijken weer terug op een paar opgaven uit het vorige hoofdstuk. Daar stelden we een uitgebreide tabel 
 samen. Aan deze tabel kunnen we nu een kolom toevoegen. 
molecuul richtingen hybridisatie  
HCN 2 sp 
PH3 4 sp3 

CHCl3 4 sp3 

NH4
+ 4 sp3 

H2CO 3 sp2 
SeF2 4 sp3 

CO2 2 sp 
O2 1 
HBr 1 

sp2 

sp3 

NO2 3 sp2 

NO3
- 3 sp2 

OCN- 2 sp 
SCN- 2 sp 
N3

- 2 sp 
Tabel 25. Hybridisatie van een aantal moleculen en ionen 

23. Het tekenen van Lewisstructuren wordt in deze vraag niet voorgedaan, dit moet af te leiden zijn uit andere 
 opgaven in combinatie met het aantal valentie-elektronen, dat wel is aangegeven. De polariteit is te bepalen 
 door het feit of de polariteit van polaire bindingen (bindingen tussen verschillende atomen) tegen elkaar 
 wegvallen. Bijvoorbeeld bij CF4 valt dit weg door de symmetrie van de vier polaire C-F bindingen rond het 
 C-atoom. CF4 is dan ook niet polair, apolair dus. Bij  NF3 is er één ongebonden elektronenpaar die deze 
 symmetrie verhindert. Een polair molecuul blijft hier dan ook over. Bij hybridisatie hoger dan sp3 wordt 
 niet verwacht om bindingshoeken en structuren aan te geven. 
molecuul valentie-elektronen hybridisatie  structuur bindingshoek polariteit 
CF4 32 sp3 tetraëder 109,5 apolair 
NF3 26 sp3 piramide 109,5 polair 
OF2 20 sp3 v-gevormd 109,5 polair 
BF3 24 sp2

 vlakke driehoek 120 apolair 
BeH2 4 sp lineair 180 apolair 

Tabel 26. VSEPR CH4; NF3; OF2; BF3; BeH2 
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24. Het tekenen van Lewisstructuren wordt in deze vraag niet voorgedaan, dit moet af te leiden zijn uit andere 
 opgaven in combinatie met het aantal valentie-elektronen, dat wel is aangegeven. 
 molecuul valentie-elektronen hybridisatie  structuur bindingshoek 
a SO2 18 sp2 v-gevormd 120 
b SO3 24 sp2 vlakke driehoek 120 
c S2O3

2- 34 sp3 tetraëder 109,5 
d S2O8

2- 62 allemaal sp3
 S: tetraëder;  

middelste O: v-
gevormd  

allemaal 109,5 

e SO3
2- 28 sp3 driebenige piramide 109,5 

f SO4
2- 34 sp3 tetraëder 109,5 

g SF2 20 sp3 v-gevormd 109,5 
Tabel 27. VSEPR SO2; SO3; S2O3

2-; S2O8
2-; SO3

2-; SO4
2-; SF2 

29. Deze vraag lijkt zeer ingewikkeld, toch is deze te doen, mits ze goed wordt aangepakt. Nog voor de eerste 
 vraag bij a. moet de Lewisstructuur worden voltooid. Dit is te doen, door te kijken naar de atomen die niet 
 aan de octetregel voldoen. Deze dienen opgevuld te worden met ongebonden elektronenparen. Let erop dat 
 deze weer als streepjes worden getekend, niet als puntjes. Wanneer dit is gedaan ziet de Lewisstructuur er 
 als volgt uit: 

 

 

 
Figuur 58. Lewisstructuur van een ingewikkeld molecuul 

 a. C-atomen die sp3 zijn gehybridiseerd zijn te bepalen door bij elk C-atoom te kijken of deze vier 
bindingsrichtingen heeft. Dit is het geval bij de zes groen gekleurde C-atomen. 

 b. C-atomen die sp2 zijn gehybridseerd kenmerken zich door drie bindingsrichtingen. Dit is het geval bij 
vier rood gekleurde C-atomen. 

 c. Dit is het geval wanneer een atoom slechts twee bindingsrichtingen heeft, maar toch aan de octetregel 
voldoet. Er is slechts één atoom dat voldoet aan deze voorwaarde, dat is het paars gekleurde middelste 
N-atoom in de staart onder aan het molecuul.  

 d. Elke binding (enkel, dubbel of driedubbel) heeft éénσ -binding. Het antwoord op deze vraag is het 
aantal bindingen tussen atomen in het molecuul. Het aantal is 33 

 e. Een dubbele binding bestaat uit eenσ - en een π -binding. Een driedubbele binding bestaat uit één σ -
binding en twee π -bindingen. Het aantal π -bindingen is daarom het aantal dubbele bindingen opgeteld 
bij twee maal het aantal driedubbele bindingen. Het aantal is 5 

 f. De binding is sp gehybridiseerd. Een kenmerk van sp-hybridisatie is een bindingshoek van 180o. 
 g. Het O-atoom heeft vier bindingsrichtingen, dus is deze sp3 gehybridiseerd, met hoeken van 109,5o. 
 h. Deze vraag is bij g al beantwoord, sp3. 
33. Om een stabiel molecuul te vormen met behulp van de MO-theorie, is een bond-order > 0 vereist. Deze 

 is te berekenen met de formule: 
 bond order ½ (bindingselektronen antibindingselektronen)= × −  
 De notatie die hier wordt gebruikt is als volgt: (σ 1s)2 betekent twee elektronen in het σ 1s  bindings-

 orbitaal. Een antibindingsorbitaal wordt aangegeven met een *. De volgorde waarin orbitalen worden 
 opgevuld verschilt per groep atomen. In de samenvatting staat een rijtje van deze volgorden. In een σ -
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 orbitaal kunnen twee elektronen, in een π -orbitaal vier, ongeacht of het bindings- of
 antibindingselektronen zijn. 

 a. H2
+:  (σ 1s)1;       Bond order ½ (1 0) ½= × − = > 0; stabiel  

H2: (σ 1s)2;       Bond order ½ (2 0) 1= × − =  > 0; stabiel  
H2

-: (σ 1s)2(σ 1s*)1;    Bond order ½ (2 1) ½= × − =  > 0; stabiel  
H2

2-: (σ 1s)2(σ 1s*)2;    Bond order ½ (2 2) 0= × − = ; instabiel  
 b. He2

2+:  (σ 1s)2;       Bond order ½ (2 0) 1= × − = > 0; stabiel  
He2

+:  (σ 1s)2(σ 1s*)1;    Bond order ½ (2 1) ½= × − = > 0; stabiel  
He2: (σ 1s)2(σ 1s*)2;    Bond order ½ (2 2) 0= × − = ; instabiel 

34. a. N2
2-: (σ 2s)2(σ 2s*)2(π 2p)4(σ 2p)2(π 2p*)2; Bond order ½ (8 4) 2= × − = > 0; stabiel 

  O2
2-: (σ 2s)2(σ 2s*)2(σ 2p)2(π 2p)4 (π 2p*)4; Bond order ½ (8 6) 1= × − = > 0; stabiel 

  F2
2-: (σ 2s)2(σ 2s*)2(σ 2p)2(π 2p)4 (π 2p*)4(σ 2p*)2;Bond order ½ (8 8) 0= × − = ; instabiel 

 b. Be2: (σ 2s)2(σ 2s*)2;    Bond order ½ (2 2) 0= × − = ; instabiel 
  B2: (σ 2s)2(σ 2s*)2(π 2p)2;   Bond order ½ (4 2) 1= × − = > 0; stabiel 
  Li2: (σ 2s)2;     Bond order ½ (2 0) 1= × − = > 0 ; stabiel 
35. Paramagnetisme vindt plaats wanner er ongepaarde elektronen te voorschijn komen in het MO. Dit is het 

 geval wanneer een orbitaal niet volledig is opgevuld. Diamagnetisme vindt plaats wanneer er slechts 
 gepaarde elektronenen in het MO staan. 

 a. H2: (σ 1s)2;   Bond order ½ (2 0) 1= × − =  > 0; stabiel;  
   diamagnetisch, geen ongepaarde elektronen. 
 b. B2: (σ 2s)2(σ 2s*)2(π 2p)2; Bond order ½ (4 2) 1= × − = > 0; stabiel 
   paramagnetisch, twee ongepaarde elektronen in hetπ 2p – orbitaal. 
 c. F2: (σ 2s)2(σ 2s*)2(σ 2p)2(π 2p)4 (π 2p*)4; Bond order ½ (8 6) 1= × − = ; stabiel 
   diamagnetisch, geen ongepaarde elektronen. 
37. a. O2

+: (σ 2s)2(σ 2s*)2(σ 2p)2(π 2p)4 (π 2p*)1; Bond order ½ (8 3) 2.5= × − = > 0; stabiel 
   1 ongepaard elektron 
 b. O2: (σ 2s)2(σ 2s*)2(σ 2p)2(π 2p)4 (π 2p*)2; Bond order ½ (8 4) 2= × − = > 0; stabiel 
   2 ongepaarde elektronen 
 c. O2

-: (σ 2s)2(σ 2s*)2(σ 2p)2(π 2p)4 (π 2p*)3; Bond order ½ (8 5) 1.5= × − = > 0; stabiel 
   1 ongepaard elektron 
 d. O2

2-: (σ 2s)2(σ 2s*)2(σ 2p)2(π 2p)4 (π 2p*)4; Bond order ½ (8 6) 1= × − = > 0; stabiel 
   geen ongepaarde elektronen 
 De bindingsenergie is evenredig met de bond order. De bindingslengte is omgekeerd evenredig met de 

 bond order. Daaruit volgt: 
 Bindingsenergie:  O2

2- < O2
- < O2 < O2

+  
 Bindingslengte: O2

2- > O2
- > O2 > O2

+  
41. Deze vraag wordt beantwoord met CN in plaats van CO. 
 a. CN+: (σ 2s)2(σ 2s*)2(π 2p)4;  Bond order ½ (6 2) 2= × − = > 0; stabiel 
   diamagnetisch, want er zijn geen ongepaarde elektronen. 
 b. CN: (σ 2s)2(σ 2s*)2(π 2p)4(σ 2p)1; Bond order ½ (7 2) 2.5= × − = > 0; stabiel 
   paramagnetisch, want er is een ongepaard elektron. 
 c. CN-: (σ 2s)2(σ 2s*)2(π 2p)4(σ 2p)2; Bond order ½ (8 2) 3= × − = > 0; stabiel 
   diamagnetisch, want er zijn geen ongepaarde elektronen. 
53. Deze vraag lijkt erg op vraag 29. Deze vraag wordt dan ook op dezelfde manier aangepakt. Nog voor de 

 eerste vraag bij a. moet de Lewisstructuur worden afgemaakt. Dit is te doen, door te kijken naar de atomen 
 die niet aan de octetregel voldoen. Deze dienen opgevuld te worden met ongebonden elektronenparen. Er 
 ontstaan hierbij twee resonantiestructuren, omdat er een benzeenachtige ring in het midden zit. De structuur 
 ziet er als volgt uit: 
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Figuur 59. Lewisstructuur C8H9NO3 

 a. Elke binding (enkel, dubbel of driedubbel) heeft éénσ -binding. Het antwoord op deze vraag is het 
aantal bindingen tussen atomen in het molecuul. Het aantal is 20. 

  Een dubbele binding bestaat uit eenσ - en een π -binding. Een driedubbele binding bestaat uit één σ -
binding en twee π -bindingen. Het aantal π -bindingen is daarom het aantal dubbele bindingen opgeteld 
bij twee maal het aantal driedubbele bindingen. Het aantal is 4. Hiervan zijn er drie, de drie in de 
benzeenachtige ring, gedelokaliseerd. 

 b. Om de bindingshoeken te bepalen is het aantal bindingsrichtingen nodig: 
  bij a, c en g zijn dit er vier, daarom zijn deze 109,5o. 
  bij b, d, e en f zijn dit er drie, daarom zijn deze 120o. 
 c. De C-atomen die sp2-gehybridiseerd zijn, hebben drie bindingsrichtingen. Dat zijn de zes rood 

gekleurde C-atomen. 
 d. De atomen die sp3 zijn gehybridseerd hebben vier bindingsrichtingen. Dat zijn de vier groen gekleurde 

atomen. 
 e. Ja, er zijn zes sp2-gehybridiseerde bindingen binnen de ring. Daarom zijn er zes elektronen over, deze 

vormen een soort gedelokaliseerde ring. 

Uitwerkingen opgaven Zumdahl H22 

1. Er is maar één keten, die volledig doorloopt. Deze is niet recht, want elke binding is onder een hoek van 
 109,5o. 

3. Substitutie:  atomen of groepen atomen worden door een ander vervangen, bijvoorbeeld het vervangen van 
   H door Cl in de reactie: C6H6 + Cl2  C6H5Cl + HCl 

 Additie: atomen of groepen atomen worden toegevoegd aan een molecuul, bijvoorbeeld Cl2. 
   CH2 = CH2 + Cl2  CH2Cl-CH2Cl 

5. Een thermoplast kan worden gesmolten, in tegenstelling tot een thermoharder, welke niet meer zacht kan 
 worden gemaakt als het is gevormd. 

13. De H-atomen zijn hier niet weergegeven. Om elk C-atoom moeten drie H-atomen komen te staan. Er 
 mogen geen cirkels ontstaan, want dan zijn minder H-atomen nodig, dan de in de opgave vermelde 14. 
 (Verticale streepjes zijn weggelaten). 

  
     C 
 C-C-C-C   C-C-C-C-C-C  
     C 
  
     C          C                     C C 
 C-C-C-C-C  C-C-C-C-C         C-C-C-C 

Figuur 60. Isomeren C6H14 

  
17. a. 

   
Figuur 61. Structuurformule C6H14 
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b.  

   
Figuur 62. Structuurformule C8H18 

51. a.  
Figuur 63. Additiereactie 

 b. 

    
Figuur 64. Additiereactie 

 

 
61. Het kortste stukje dat hier repeteert is: –CFCl-CF2– 
 De monomeer is dan: FClC=CF2 
62. a. Repeterende stuk: –CHF-CH2–; Monomeer: HFC=CH2 
 b. Repeterende stuk: –O-CH2CH2-CO–; Monomeer: HO-CH2CH2-COH 
 c. Twee repeterende stukken: –HN-CH2CH2-NH–   en    –COCH2CH2OC– 
  Monomeren:  H2N-CH2CH2-NH2   en    HCOCH2CH2OCH 
 d. Monomeer: 

   
Figuur 65. Monomeer C9H11 

 e. Monomeer: 

   
Figuur 66. Monomeer C9H11 

 f. Monomeer: CClF=CF2 

Kader 5. Monomeren vinden 

Om de monomeer te vinden die gebruikt is om een polymeer te vormen, gaat men als volgt te werk: 
 1.  Zoek het kortste stukje dat steeds gerepeteerd wordt. Dit kunnen ook twee stukjes zijn die om  
  en om in het molecuul zitten. 
 2. Dit stukje ziet er nu als volgt uit:   –…– 
  a. Bij een kort stukje:  Buig nu de twee bindingen die losgekoppeld zijn naar binnen. Deze  
     vormen een dubbele binding. Bij de polymerisatie breekt deze open.  
     De monomeer is gevonden. 
  b. Bij een langer stukje: Eindig met H-atomen. 
  c. Condensatie:  Wanneer de polymeer is gevormd via condensatie, dan moet een  
     watermolecuul worden ingevoegd. Aan de ene kant komt een OH,  
     aan de andere kant een H. 
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63. De dubbele binding tussen C en CH2 breekt open en vormt de keten. 

  
Figuur 67. Keten (C8H10O4N2)n 

65. Bij deze reactie vindt condensatie plaats, dat wil zeggen, er komt water vrij. De binding wordt dus 
 gevormd, waarbij van de linker monomeer een H en van de rechter monomeer een OH reageren tot 
 watermoleculen. 

  
Figuur 68. Kevlarketen 

66. Ook hier wordt steeds een watermolecuul gevormd. 

  
Figuur 69. Polyester 

67.  

  
Figuur 70. Monomeren van polyimiden 

68. 

  
Figuur 71. Monomeren van Torlon 

73. De dubbele binding in 1,2dichlooretheen beperkt de rotatie, hetgeen de twee verschillende structuren 
 mogelijk maakt. Een enkele binding op die plek heeft maar een mogelijkheid door die rotatie. 
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Opgaven werkcollege 

responsiecolleges 
college opgave nr: 

1 9.13 
9.15 HCN PH3 H2CO 

2 9.35 
9.41 (CN ipv CO) 

3 22.17a 
22.51b 
22.63 
22.73 

Tabel 28. Responsiecolleges blok 4 
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Oude deeltoetsen 

Deeltoets IV; 19 mei 2003  

NOTA BENE in de meerkeuze vragen is ten minste één mogelijkheid goed; soms kunnen echter ook meerdere 
mogelijkheden juist zijn. Lees de vragen/antwoordmogelijkheden dus zeer nauwkeurig! 

Vraagstuk 1 (25 punten) 
Ruwe aardolie bestaat uit duizenden (organische) verbindingen. Een aantal (waardevolle) aardolies bestaat in 
hoofdzaak uit volledig verzadigde koolwaterstoffen (officieel 'alkanen' genoemd) zoals propaan, butaan etc..  
Andere ruwe olies bevatten juist weer veel (meervoudig) onverzadigde en zelfs aromatische verbindingen. Een 
aantal processen in een olieraffinaderij is er op gericht om ruwe olie of olieproducten te verzadigen met 
waterstof, om zo de gewenste kwaliteit te bereiken. 
 
a. Geef aan welke uitspra(a)k(en) juist is/zijn als u het hybridisatie / orbitaal model gebruikt voor het 

verklaren van het bestaan van (stabiele) moleculen (alkanen, aromaten) in aardolie 
 0 Alkanen reageren, bij geschikte condities, met waterstof; in een overigens gesloten systeem nemen ze 

dus waterstof op omdat de orbitalen van de waterstofatomen niet gehybridiseerd zijn. 
 0 Alkanen kunnen niet reageren met waterstof omdat reeds alle atoomorbitalen van koolstof (valentie-

elektronen) zijn gehybridiseerd, en al deelnemen aan bindingen met waterstof 
 0 Alkanen kunnen niet reageren met waterstof omdat waterstof alleen kan combineren met sp3-

gehybridiseerd koolstof 
 0 Aromaten reageren, bij geschikte condities, met waterstof; in een overigens gesloten systeem nemen ze 

dus waterstof op omdat sp-gehybridiseerde koolstofatomen sp2 gehybridiseerd kunnen worden en zo 
een extra bindingsmogelijkheid ontstaat. 

 0 Aromaten reageren, ook bij geschikte condities, niet met waterstof; omdat eenmaal sp-gehybridiseerde 
koolstofatomen niet meer sp2 gehybridiseerd kunnen worden. 

 
b. Alkanen hebben de volgende eigenschap 
 0 ze bevatten uitsluitend π - bindingen 
 0 ze bevatten uitsluitend σ - bindingen 
 0 ze bevatten zowel σ - als π - bindingen 
 
De naftakraker is het belangrijkste proces in de petrochemische industrie. In dit proces worden mengsels van 
lange alkanen (tot +/- C20) 'gekraakt' tot kleinere, onverzadigde moleculen (olefines) met een C2 tot C9 skelet. In 
hoofdzaak worden gewenste C2 en C3 produkten gevormd. Daarnaast ontstaan aromaten.  
 
c. de grondstof (fen) voor de naftakraker is (zijn)  
 0 ruwe aardolie 
 0  etheen of ethyleen 
 0 aardolieproducten 
 0 aardgas 
 
d. De beoogde C2 en C3 producten van de naftakraker zijn onverzadigde koolwaterstoffen, zgn. olefines.  
 0 deze producten zullen onder geschikte condities reageren met waterstof 
 0 deze producten bevatten per molecuul één of meer π-bindingen  
 0 je moet hybridisatie van atoomorbitalen aannemen om het bestaan van deze stoffen te verklaren 
 0 je moet hybridisatie van atoomorbitalen aannemen om de ruimtelijke structuur van deze stoffen te 

verklaren 
 
De producten van de naftakraker worden in hoofdzaak gebruikt voor de fabricage van plastics in de polymeer 
industrie. De belangrijkste chemische conversies in de polymeerindustrie zijn te bestempelen als 'polymerisatie'. 
Ook buiten deze industrie en in de natuur vinden polymerisatiereacties plaats, bijv. de eiwitsynthese in ons 
lichaam en de vorming van zetmeel.  
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e. Het type reactie polymerisatie kan dus het best omschreven worden als… 
 0 reactie voor het vormen van plastics 
 0 een radicaalreactie leidend tot polymeren 
 0 een verbrandingsreactie 
 0 reactie voor het aan elkaar koppelen van een reeks monomeren 
 
f. Het qua volume belangrijkste product van de polymeer industrie is: 
 0  propyleen 
 0  plastic 
 0  benzeen 
 0  polyethyleen 
 
g. Additie en substitutie 
 0  zijn termen die een type reactie aangeven 
 0  zijn synoniemen 
 0  vinden plaats in de polymeerindustrie 
 0  is het aan elkaar koppelen van monomeren 
 
h. De volgende uitspraken zijn juist: 
 0  zijgroepen kunnen van een alkaan een alkeen maken. 
 0  een radicaalreactie heeft om te blijven plaatsvinden veel radicalen als grondstof nodig 
 0  additieven kunnen een polymeer zachter maken 
 0  isomeren hebben dezelfde molecuulformule maar niet dezelfde structuurformule 
 
Van plastics worden zoals bekend zeer veel gebruiksartikelen gemaakt. Zgn. kortcyclische producten 
(verpakkingen) komen terecht in ons huisvuil en worden verbrand tot CO2 en water. 
 
i. Teken een schema voor het systeem rond plastic van grondstof tot afvalstadium (6 p) 

Vraagstuk 2 (20 punten) 
Aromaten bevatten een of meerdere benzeenringen. (C6H12). Een benzeenring wordt vaak weergegeven als een 
zeshoek met daarbinnen een cirkel. Dit komt echter niet overeen met de theorie over resonantiestructuren. 
a. Teken de LEWIS-resonantiestructuren voor benzeen. 
 
Organisch chemici tekenen deze twee structuren nooit (meer).  
b. Licht toe met hybridisatie / molecular orbital theorie wat de (beschreven) cirkel in een benzeenring 

aangeeft. Geef daarbij aan waar die beschrijving overeenstemt cq. verschilt met die volgens 
Lewis/resonantiestructuren? 

 
Bij de afbraak van de ozonlaag speelt het radicaal ClO● een belangrijke rol. Dit zou echter, analoog aan 
stikstofmonoxide, net zo goed de stof ClO genoemd kunnen worden. 
c. Licht deze analogie kort toe (met behulp van informatie uit het periodiek systeem en molecular orbital 

theorie). 
d. Verklaar de stabiliteit van ClO met molecular orbital theorie. Verwacht je dat ClO fotochemisch reactief is? 
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Vraagstuk 3 (35 punten) 
De belangrijkste functie van de landbouw is om ons van voedsel te voorzien. De industriële revolutie heeft ook 
de landbouw niet onberoerd gelaten. Overal om ons heen zien (en lezen we over) de huidige industriële 
landbouw. 
De landbouw is ook te zien als systeem, samen met de voedings- en genotmiddelen industrie wordt ze ook wel 
het agro-industrieel complex genoemd. 
 
a. Teken een systeemdiagram van de (Nederlandse) landbouwsector (evt. als agro-industrieel complex), 

waarin je aangeeft de belangrijkste inputs, outputs, alsmede ongewenste output. Onderscheid subsystemen 
voor akkerbouw, tuinbouw en veeteelt. 

b. Geef met behulp van het schema uit subvraag a. voor de akkerbouw aan welke mogelijkheden men reeds 
lang toe past voor het vergroten van de opbrengst bij een min of meer vast areaal en beschrijf de 
belangrijkste milieuproblemen die hierdoor worden veroorzaakt. 

c. De chemie is een belangrijke toeleverancier van de industriële landbouw. Beschrijf kort een drietal risico’s 
die het gebruik van opbrengstverhogende middelen met zich mee kunnen brengen. Beschrijf kort een aantal 
problemen veroorzaakt door deze risico’s. 

d. Genetische modificatie is een (controversiële) opbrengstverbeteringsmethode van landbouw die momenteel 
sterk in de belangstelling staat. Bespreek kort de voor en nadelen, de beloftes die partijen zien cq. 
mogelijke risico's. Wie zijn voorstanders? En wie tegenstanders? 

 
Het gebruik van kunstmest (NH4NO3) heeft een grote invloed op de stikstofcyclus.  
e. Noem het belangrijkste verschil tussen de stikstofcyclus en de andere in het college besproken stofcycli. 
f. Verklaar kort waarom (kunst)mestgebruik juist in Nederland al relatief snel tot problemen heeft geleid.  

Vraagstuk 4 (10 punten) 
Een voorbeeld van agrificatie is het gebruik van (gekweekt) hout voor het maken van olieproducten. Uit zaagsel 
wordt in een vrij eenvoudig proces olie geproduceerd. Deze olie kan net als aardolie gebruikt worden als 
grondstof voor diverse producten. 
 
a. Geef een definitie van agrificatie. 
b. Beargumenteer waarom het beschrevene een voorbeeld is van agrificatie. 

Vraagstuk 5 (10 punten) 
De samenwerking die tussen bedrijven op het Deense industrieterrein Kalundborg is ontstaan, wordt ook wel 
aangeduid als “industriële symbiose” of als “industrieel ecosysteem” 
 
a. Wat betekent industriële symbiose? Aan welke analogie is de term ontleend? 
b. Onder welke condities is industriële symbiose aantrekkelijk voor bedrijven? 
c. Welke belemmeringen zijn er voor bedrijven om symbiotische samenwerkingsrelaties te vestigen, ook als 

die economisch aantrekkelijk zijn? 
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Deeltoets IV; 19 mei 2003; Uitwerking 

Vraagstuk 1 (25 punten) 
a. Geef aan welke uitspra(a)k(en) juist is/zijn als u het hybridisatie / orbital model gebruikt voor het verklaren 

van het bestaan van (stabiele) moleculen (alkanen, aromaten) in aardolie 
 0 Alkanen reageren, bij geschikte condities, met waterstof; in een overigens gesloten systeem nemen ze 

dus waterstof op omdat de orbitalen van de waterstofatomen niet gehybridiseerd zijn. 
 x Alkanen kunnen niet reageren met waterstof omdat reeds alle atoomorbitalen van koolstof (valentie-

elektronen) zijn gehybridiseerd en al deelnemen aan bindingen met waterstof 
 0 Alkanen kunnen niet reageren met waterstof omdat waterstof alleen kan combineren met sp3-

gehybridiseerd koolstof 
 x Aromaten reageren, bij geschikte condities, met waterstof; in een overigens gesloten systeem nemen ze 

dus waterstof op omdat sp-gehybridiseerde koolstofatomen sp2 gehybridiseerd kunnen worden en zo 
een extra bindingsmogelijkheid ontstaat. 

 0 Aromaten reageren, ook bij geschikte condities, niet met waterstof; omdat eenmaal sp-gehybridiseerde 
koolstofatomen niet meer sp2 gehybridiseerd kunnen worden. 

 
b. Alkanen hebben de volgende eigenschap 
 0  ze bevatten uitsluitend π - bindingen 
 x  ze bevatten uitsluitend σ - bindingen 
 0  ze bevatten zowel σ - als π - bindingen 
 
c. de grondstof (fen) voor de naftakraker is (zijn)  
 0  ruwe aardolie 
 0  etheen of ethyleen 
 x  aardolieproducten 
 0  aardgas 
 
d. De beoogde C2 en C3 producten van de naftakraker zijn onverzadigde koolwaterstoffen, zgn. olefines.  
 x  deze producten zullen onder geschikte condities reageren met waterstof 
 x  deze producten bevatten per molecuul één of meer π-bindingen  
 0  je moet hybridisatie van atoomorbitalen aannemen om het bestaan van deze stoffen te verklaren 
 x je moet hybridisatie van atoomorbitalen aannemen om de ruimtelijke structuur van deze stoffen te 

verklaren 
 
e. Het type reactie polymerisatie kan dus het best omschreven worden als… 
 0  reactie voor het vormen van plastics 
 0  een radicaalreactie leidend tot polymeren 
 0 een verbrandingsreactie 
 x  reactie voor het aan elkaar koppelen van een reeks monomeren 
 
f. Het qua volume belangrijkste product van de polymeer industrie is: 
 0  propyleen 
 0  plastic (half goed) 
 0 benzeen 
 x  polyethyleen 
 
g. Additie en substitutie 
 x  zijn termen die een type reactie aangeven 
 0  zijn synoniemen 
 x  vinden plaats in de polymeerindustrie 
 0  is het aan elkaar koppelen van monomeren 
 
h. De volgende uitspraken zijn juist: 
 0 zijgroepen kunnen van een alkaan een alkeen maken. 
 0  een radicaalreactie heeft om te blijven plaatsvinden veel radicalen als grondstof nodig 

x  additieven kunnen een polymeer zachter maken 
 x  isomeren hebben dezelfde molecuulformule maar niet dezelfde structuurformule 
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i.  

raffinage aardolieproductruwe aardolie stoomkraker etheen polymerisatie

plastics

gebruik afval recycling

verbranding water en koolstofdioxide

 
Figuur 72. Systeemdiagram levenscyclus plastic 

Vraagstuk 2 (20 punten) 
a. Zie Zumdahl blz. 441 figuur 9.46 b. 
b. De gedelokaliseerde pi bindingen. Bij Lewis zijn deze gelokaliseerd en resoneren, maar hier zijn ze continu 

gedelokaliseerd 
c. Volgens Lewis heeft Het ClO molecuul net als NO een oneven aantal elektronen. 
d. Ja het is fotochemisch reactief. Er hoeft maar een klein beetje energie toegevoerd te worden, voordat het 

molecuul reageert. (Minder dan NO).  

Vraagstuk 3 (35 punten) 
b. Grote stukken met hetzelfde product (ziekten), bemesten (uitloop van meststoffen zorgt voor verzuring), 

pest control (uitwassing zorgt voor verontreinigingen). Grondwaterstand verlagen (verdroging). 
c. Uitputting van de grond, risico: waardeloze grond  

Vergiftiging organismen, risico: hele voedselketens hopen op met giftige stoffen  
Langdurig verblijf van giftige stoffen, risico: langdurige verontreiniging bodems, grond- en 
oppervlaktewater 

d. Voordelen zijn de vergrote opbrengst en de kracht om zelf de gewenste eigenschappen in te bouwen (zoals 
onbruikbaar voor concurrentie door inbouwen onvruchtbaarheid en resistentie tegen micro-organismen en 
virussen). Nadelen zijn oncontroleerbaarheid (indien ongewenste gevolgen optreden zijn die 
oncontroleerbaar), eventuele onbekende gevolgen op lange termijn en ongewenst optredende resistentie. 
Voorstanders komen vooral in Amerika voor. Producenten zijn een voorbeeld. Daar wordt op grote schaal 
gebruik gemaakt van genetische modificatie. Tegenstanders vind je daar ook wel: in milieuorganisaties 
bijvoorbeeld. Dan spelen vooral de morele overwegingen tegen wijzigingen in DNA een rol. 

e. De humane input overstijgt de natuurlijke input. 
f. Overschot aan kunstmest in water en bodem zorgt voor grote verontreiniging in Nederland. 

Vraagstuk 4 (10 punten) 
a. De toepassing van landbouwproducten buiten voedingsfeer. 
b. Van een landbouwproduct (hout) wordt een industrieel product gemaakt (aardolie).  

Vraagstuk 5 (10 punten) 
a. Samenwerking tussen diverse industrieën, waaraan beide voordelen behalen. Deze analogie komt uit de 

biologie, waarbij diverse organismen regelmatig elkaar nuttig gebruiken (of nodig hebben om te 
overleven). 

b. Economische aantrekkelijkheid, korte afstand. 
c. De verwachte duurzaamheid moet hoog genoeg zijn. Indien een samenwerkingsverband is opgezet en een 

jaar later een partij uitstapt, is de samenwerking waarschijnlijk zeer kostbaar geweest. Er is dus een hoge 
mate van vertrouwen nodig dat beide partijen langdurig deze relatie aan willen gaan. 
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Deeltoets IV; 18 juni 2001 

NOTA BENE in de meerkeuze vragen is ten minste één mogelijkheid goed, 
er kunnen echter ook meerdere mogelijkheden juist zijn 

Vraagstuk 1 (20 punten) 
a. Het qua volume belangrijkste product van de polymeerindustrie is: 
 0 propyleen 
 0  plastic 
 0  benzeen 
 0  polyethyleen 
 
b. Alle chemische processen in de polymeerindustrie zijn te bestempelen als 'polymerisatie' 
 Polymerisatie is een aflopende reactie naar de gewenste producten  
 0  omdat er altijd waterstof ontstaat 
 0  alleen als er veel warmte aan het reactiemengsel wordt toegevoerd 
 0  waarbij veel chemische energie in de vorm van warmte vrij komt  
 0 omdat de polymeren een lagere energietoestand vertegenwoordigen dan de grondstoffen 
 
Veel polymerisaties kunnen op gang gebracht worden door radicalen. Uit ethyleen, C2H4 ontstaat het gewenste 
polymeer na toevoeging van een minieme hoeveelheid peroxide, H2O2. Dat is mogelijk omdat H2O2 relatief 
gemakkelijk twee radicalen vormt.  
 
c. H2O2 heeft als structuur HOOH. Geef de Lewisstructuur en schrijf de reactie van radicaalvorming uit.  
 
 ............................................................................................................................................................................ 
 
d. Geef de Lewisstructuur van ethyleen. Geef daarin aan hoe de koolstofatomen zijn gehybridiseerd, en 

benoem alle bindingen in het molecuul volgens het Localized Elektron Model. 
 
e. Verklaar nu waarom een minieme hoeveelheid H2O2 kan zorgen voor de vorming van lange 

polymeerketens uit ethyleen, C2H4. 

Vraagstuk 2 (20 punten)  
De naftakraker is het belangrijkste proces in de petrochemische industrie. In dit proces worden mengsels van 
lange alkanen (tot +/- C20) 'gekraakt' tot kleinere moleculen met een C2 tot C9 skelet. In hoofdzaak worden 
gewenste C2 en C3 producten gevormd, alsmede aromaten.  
 
a. de grondstof (fen) voor de naftakraker is (zijn)  
 0  ruwe aardolie 
 0  etheen of ethyleen 
 0  aardolieproducten 
 0 aardgas 
 
b. De beoogde C2 en C3 producten van de naftakraker zijn onverzadigd. Dat betekent dat  
 0  de producten onder geschikte condities zullen reageren met waterstof 
 0  de producten een of meer π-bindingen bevatten 
 0  polymerisatie van de producten niet mogelijk is 
 
c. Er ontstaat ook butadieen, grondstof voor rubber, C4H8, koolstof skelet C=C-C=C. 
 Molecular Orbital theorie verklaart dat  
 0  σ-bindingen in C4H8 combineren met π-bindingen 
 0  de energietoestand lager is dan op grond van de bindingsenergie C=C en C-C wordt berekend 
 0  in dit molecuul er een MO bestaat dat zich uitstrekt over 2 C-atomen 
 0  in dit molecuul er een MO bestaat dat zich uitstrekt over 3 C-atomen 
 0 in dit molecuul er een MO bestaat dat zich uitstrekt over 4 C-atomen 
 
d. Teken het MO voor C4H8 
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Vraagstuk 3 (15 punten) 
De belangrijkste functie van de landbouw is om ons van voedsel te voorzien. Om de wereldbevolking te kunnen 
blijven voeden, en landbouwproductie per ha. te vergroten werkt men al heel lang met (kunst)mest. Door 
verschillende landen wordt nu echter ook genetische modificatie gezien als noodzakelijk om de voedselproductie 
op peil te houden. 
Genetische modificatie van organismen wint inderdaad snel terrein, maar is niet onomstreden. 
 
a. Leg uit wat genetische modificatie is en waarom het gebeurt (welke positieve effecten worden verwacht?). 
b. Welke risico’s voor mens, natuur en milieu brengt de teelt van genetisch gemodificeerde 

landbouwgewassen (mogelijk) met zich mee? 
c. Welke controverse bestaat er tussen de Verenigde Staten en Europa ten aanzien van genetische 

modificatie? 

Vraagstuk 4 (20 punten) 
De meest toegepaste vormen van kunstmest zijn goed in water oplosbaar ammoniumnitraat (NH4 NO3) of ureum 
(H2NCONH2). Beide worden geproduceerd uit ammoniak (NH3), dat wordt geproduceerd uit stikstof en 
waterstof.  
De laatste tijd wordt echter ook veel van agrificatie verwacht.  
Waterstof kan bijvoorbeeld uit biomassa (CHOH) worden geproduceerd: toevoer van warmte leidt tot de 
eenvoudige reactie CHOH  CO + H2 De koolmonoxide, CO, kan vervolgens met water nog meer H2 
opleveren: CO+H2O  CO2 + H2 
 
a. Geef enkele voorbeelden van agrificatie 
b. Beargumenteer waarom H2 uit biomassa een voorbeeld is van agrificatie 
c. Verklaar met een systeemdiagram onder welke voorwaarden agrificatie van waterstofproductie kan leiden 

tot vergroting van de totale landbouwproductie. Aan welke randvoorwaarden moet dan worden voldaan? 
Wat zijn de voordelen en nadelen? 

Vraagstuk 5 (15 punten) 
De samenwerking die tussen bedrijven op het Deense industrieterrein Kalundborg is ontstaan, wordt ook wel 
aangeduid als “industriële symbiose” of als “industrieel ecosysteem” 
 
a. Wat betekent industriële symbiose? Aan welke analogie is de term ontleend? 
b. Onder welke condities is industriële symbiose aantrekkelijk voor bedrijven? 
c. Welke belemmeringen zijn er voor bedrijven om symbiotische samenwerkingsrelaties te vestigen, ook als 

die economisch aantrekkelijk zijn?  

Vraagstuk 6 (maximaal 15 bonuspunten) 
Wereldwijd worden vele walvissoorten met uitsterven bedreigd. Op Antarctica is een oud walvisstation en 
verwerkingsfabriek nu alweer tientallen jaren een monument voor hoe het niet moet. In de 18e en 19e eeuw zijn 
hier naar schatting 100.000 walvissen verwerkt.  
Zoals bekend zijn vele landen, verenigd in de International Whaling Commission (IWC), voorstander van een 
algeheel verbod op walvisvangst. Enkele landen, waaronder Groenland, Noorwegen en Japan vinden echter 
vangst voor 'wetenschappelijke doeleinden' cq. vanuit hun culturele traditie gerechtvaardigd. Ook Rusland heeft 
in het verleden geïnvesteerd in grote fabrieksschepen ter verwerking op zee van gevangen walvissen. 
 
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verdedigt het Nederlandse standpunt in de IWC op de VN-
biodiversiteit conferentie. Analyseer als zijn rechterhand kort het wereldwijde proces van overbejaging van 
walvissen, hoe het gedrag van de genoemde landen is te karakteriseren, en formuleer aanbevelingen ten aanzien 
van internationaal  beleid, instrumenten en sturingsmogelijkheden.  
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Hertentamen; 26 augustus 2003 

Vraagstuk 1 (10 punten) 
a. Welke drie fossiele energiedragers worden momenteel op grote schaal gebruikt om te voorzien in onze 

energiebehoefte? 
b. Eén van de alternatieven voor inzet van fossiele energiedragers is het gebruik van biomassa. Van welke 

kringloop maken zowel fossiele energiedragers als biomassa deel uit? 
c. De zon is de oorsprong van de energie in fossiele energiedragers, biomassa en duurzame energiebronnen. 

Leg dit uit voor waterkrachtcentrales in bergachtige gebieden. 
d. Voor massa en energie gelden behoudswetten. Geef daarvan een geschikte formulering voor de analyse van 

een (open) systeem. 

Vraagstuk 2 (20 punten) 
In de Eemshaven bij Delfzijl staat de grootste elektriciteitscentrale van Nederland, de Eemscentrale die gestookt 
wordt op aardgas en welke gekoeld wordt met zeewater uit de Waddenzee.  
De elektriciteitscentrale van Electrabel in de Eemshaven heeft een bruto vermogen van 2600 MW elektrisch bij 
gemiddelde jaartemperatuur van het zeewater (10 oC). Ze verbruikt bij vollast 480 000 Nm3 hoogcalorisch 
aardgas per uur. Koelwaterpompen, lucht- en rookgascompressoren vragen intern elektriciteitsgebruik. Daarom 
levert ze uiteindelijk netto 2500 MW zgn. basislast aan het landelijk elektriciteitsnet. De centrale wordt vrijwel 
continu op vollast bedreven. 
  
eigenschappen hoogcalorisch aardgas Eemscentrale  
verbrandingswaarde (LHV) 50 GJ/ton 
methaangehalte (CH4) 100 % 
stikstofgehalte  verwaarloosbaar  
zwavel gehalte verwaarloosbaar 
Tabel 29. Eigenschappen Hoogcalorisch aardgas 

a. Teken een systeemdiagram voor de beschreven centrale. Maak een zinvolle keuze t.a.v. weer te geven 
systeemelementen en  massa- en energiestromen voor beantwoording van onderstaande deelvragen 

b. Bereken de energie-inhoud en de CO2 uitstoot bij verbranding van 1 Nm3 hoogcalorisch aardgas. 
c. Bereken het bruto en het netto rendement van de centrale betrokken op de onderste verbrandingswaarde 

(LHV) van het gebruikte aardgas  
d. Binnenkort zal moeten worden betaald voor de uitstoot van CO2. De verwachting is dat de kosten zo'n 15 

Euro per ton CO2 gaan bedragen. Hoeveel duurder wordt een MWh elektriciteit uit de Eemscentrale 
daardoor?  

 
In de Eemscentrale wordt hoogwaardig aardgas gebruikt, zogenaamd hoogcalorisch gas dat nauwelijks stikstof 
bevat. De centrale heeft een hoog rendement door de hoge verbrandingstemperaturen die worden bereikt. Door 
diezelfde hoge verbrandingstemperaturen ontstaan echter ook stikstofoxiden, NOx, waarvan de uitstoot beperkt 
moet worden tot slechts 10% van de ontstane hoeveelheid door zgn. selectieve katalytische reductie. Daarbij 
verbruikt de centrale één ton ammoniak per dag volgens de onderstaande reacties: 
 
3NO + 2NH3   3H2O + 2½ N2 
1½NO2 + 2NH3  3 H2O + 1¾ N2 
 
e. Waarom dient de uitstoot van NOx van de centrale te worden beperkt? 
f. Neem aan dat bij de verbranding van aardgas NOx ontstaat met een molverhouding van NO:NO2 als 1:2. 

Hoeveel  NOx stoot de centrale dan jaarlijks uit? 
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Vraagstuk 3 (25 punten) 
De afgelopen zomer is 'Alarmfase Rood' in werking getreden voor de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Een 
dreigend tekort aan productiecapaciteit zou tot regionale of zelfs landelijke storing en netuitval kunnen leiden. In 
de communiqués van TenneT, de landelijke netbeheerder werd 'een gebrek aan koelcapaciteit' aangemerkt als 
oorzaak van de problemen. 
Watergekoelde elektriciteitscentrales kampten met een absoluut tekort aan koelwater door lage waterstanden, èn 
met een te hoge koelwaterinname temperatuur door de extreme temperaturen. De koelwateruitlaattemperatuur is 
gelimiteerd op maximaal 30oC èn minder dan 4 oC temperatuurverschil met inname.   
 
a. Aan welke waterkringlopen zijn elektriciteitscentrales direct respectievelijk via het net gekoppeld? Licht 

kort toe. 
b. De genoemde koelwaterlozingsbeperkingen zijn onderdeel van het waterkwaliteitsbeheer. Welk type 

waterkwaliteit wordt hiermee beschermd? Welke andere typen zijn er? Geef van elk een voorbeeld. 
c. Naast de elektriciteitsvoorziening heeft ook de drinkwatervoorziening onder druk gestaan door het 

uitzonderlijk droge voorjaar en de droge zomer. Geef kort aan welke (on)mogelijkheden je ziet voor het 
gebruik van grondwater om het tijdelijk tekort aan oppervlaktewater te compenseren. 

 
Zoals ook door de Minister van Economische Zaken is gesuggereerd is de bouw van koeltorens bij de centrales 
een mogelijke oplossing ter voorkoming van elektriciteitstekorten. In koeltorens wordt ingenomen water bij 
ongeveer omgevingstemperatuur verdampt. De daarvoor benodigde verdampingsenergie is ongeveer 440 kJ/mol.  
d. Licht met een systeemdiagram het verschil tussen de inzet van koeltorens en koelwatersystemen toe.  
e. Verklaar waarom de hete zomer en de koelwaterrestricties leiden tot een verminderde 

elektriciteitsproductie. Betrek daarbij naast de eerste hoofdwet van de thermodynamica de formule voor het 
maximaal te behalen Carnot rendement, en maak geschikte aannames.  

f. Maak een schatting van het capaciteitsverlies dat NIET wordt opgeheven door de installatie van koeltorens. 
g. Bereken een schatting van de hoeveelheid koelwater nodig voor het Nederlandse elektriciteitsproductiepark 

op een hete tropische dag in augustus. Op zo'n dag wordt gemiddeld over een etmaal 8000 MW 
geproduceerd bij een gemiddeld rendement van 40%.  

 Bereken je schatting voor (1) een koelwatertemperatuur van 10 oC (2) koelwatertemperatuur 27oC.  
 Zet je berekening bij voorkeur zo op dat je ook deelvraag h. snel kunt beantwoorden.  
h. De hoeveelheid energietoevoer nodig om 1 cm3 water precies 1 oC op te warmen =  1 Cal = 4.2 J. 
 Hoeveel water zouden de Nederlandse centrales verdampen op een tropische dag, na installatie van 

koeltorens?  

Vraagstuk 4 (10 punten) 
Naast elektriciteitscentrales en de industrie is het verkeer een grote bron van NOx. Samen met onverbrande 
koolwaterstoffen zijn dit de ingrediënten voor smog. In onderstaande figuur uit Spiro zijn het proces van 
smogvorming en de daarbij optredende reacties geschematiseerd.  
Met name de aanwezigheid van NO2 blijkt een kritische factor voor de vorming van smog, omdat ze 
zuurstofradicalen levert waaruit ozon (O3) wordt gevormd.  

 
Figuur 73. Smog 
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a. Smog veroorzaakt gezondheidsklachten o.a. door de aanwezigheid van ozon. Waar en hoe beschermt ozon 
juist onze gezondheid? 

b. Beschouw het schema. Zuurstofatomen zijn, ondanks de omissie in het schema, ook te beschouwen als 
radicalen  (O● in plaats van O). Geef aan welke andere twee stoffen in het schema geen radicaal zijn die 
toch de belangrijkste eigenschap van radicalen bezitten.  

c. Welk ingrediënt voor smogvorming ontbreekt nog in de figuur? Leg kort uit hoe dit ingrediënt de getoonde 
reactiecycli aandrijft. 

d. Leg aan de hand van het schema uit waarom reeds een kleine hoeveelheid NO2 kan leiden tot veel 
smogvorming.  

e. Licht kort een aantal mogelijkheden toe om de uitstoot van smogingrediënten door het verkeer terug te 
dringen cq. te vermijden. 

 

Vraagstuk 5 (15 punten) 
 
NOTA BENE: bij elke deelvraag is MINSTENS ÉÉN antwoord juist. Meerdere antwoorden KUNNEN juist 
zijn! VUL OOK DE OMMEZIJDE IN. 
 
Straling wordt gebruikt voor het ontsmetten van voedsel. De werking berust op het zodanig beschadigen van 
DNA van eventueel aanwezige bacteriën dat deze gedood worden. DNA bestaat uit in elkaar gedraaide strengen 
desoxyribosenucleïnezuur. De zgn. dubbele helixstructuur wordt in stand gehouden door zgn. waterstofbruggen 
H….O, een zwakke binding tussen waterstof en zuurstof. De bindingsenergie van deze waterstofbruggen in 
bacterie DNA bedraagt -270 kJ/mol. 
 
a. Vanaf een bepaalde golflengte is de straling effectief. Straling met een  
 0  grotere 
 0  kleinere 
                                                  golflengte dan de grenswaarde kan ook DNA beschadigen door het verbreken 

   van waterstofbruggen in het DNA-molecuul. 
 
b. Bereken de golflengte van de straling van een foton dat juist voldoende energie heeft voor het beschadigen 

van bacterie-DNA  
 De golflengte van één foton:………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c. Naast de algemene weersvoorspelling geeft de KNMI sinds enkele jaren een voorspelling van de zgn. 

zonkracht, met name gericht op de hoeveelheid schadelijk geacht UV. Deze voorspelling is gebaseerd op  
 0  gegevens en de voorspelling ten aanzien van de luchtdruk 
 0  gegevens en de voorspelling ten aanzien van de aanwezigheid van 'sluierbewolking' 
 0  gegevens en de voorspelling over de dikte van de ozonlaag in de atmosfeer 
 0  gegevens en voorspelling ten aanzien van de te verwachten CO2 concentratie 
 0  gegevens en voorspelling ten aanzien van de ozonconcentratie in zomersmog 
 (geef aan welke juist is/zijn) 
 
d. Een onbekend element Xy is niet een metaal, heeft een veelvoud van 10 d-elektronen en heeft een valentie-

elektronen configuratie ns2np4 
 0 n is gelijk aan 2, 3 of 4. 
 0  n is gelijk aan 3, 4, of 5. 
 0  n is gelijk aan 4, 5 of 6. 
 0  n is gelijk aan 1. 
 
e. Wat zijn de mogelijke identiteiten van dit element; geef er minstens 2 (atoomnaam symbolen) 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
 
f. Welke verbinding vormt dit element Xy met Strontium, Sr 
 0  Sr3Xy  0   Sr2Xy      0   SrXy       0   SrXy2       0   SrXy3    
 
g. Vul het schema op de volgende pagina aan (8p). 



118  III.1 Oude tentamens 

 
activiteit observaties beïnvloedt (nummer 1 t/m n, en gebruik nrs. in toelichting):  toelichting 
  versterkt 

broeikaseffect 
verzuring verdroging vermindering 

biodiversiteit 
<via welke 
stoffen en/of 
mechanismen> 

winning en 
transport 
aardgas  

lekverliezen;  
lozing van giftige 
boorspoeling op 
oppervlaktewater 
(bij gebrek aan 
onderhoud, 
regelgeving & 
toezicht) 

     

water-
kracht-
centrales 

ontstaan 
stuwmeren 

     

pulp/papier 
productie 
ZO Azië 

grootschalige 
(tropische) 
houtkap. 
grootschalig 
gebruik/lozing van 
zuren (bij gebrek 
aan regelgeving & 
toezicht) 

     

zwaar weg-
transport 
door de 
Alpen (> 10 
miljoen 
transporten 
per jaar) 

diesel bevat 
zwavel. 
Roetuitstoot. Beide 
onderworpen aan 
maar toegestaan 
onder EU regels.  

     

Tabel 30. Schema gevolgen van industriële activiteiten 

Vraagstuk 6 (20 punten) 
Onder hoge druk en bij lage temperatuur worden industrieel diverse soorten methylaminen gemaakt uit 
ammoniak en methanol. In zo'n fabriek ontstaan na scheiding en destillatie zuivere eindproducten methylamine 
CH3NH2, dimethylamine, (CH3)2NH en trimethylamine, (CH3)3N, die onder meer als grondstof worden toegepast 
in de oplosmiddelen-, rubber- en gewasbeschermingindustrie.  
Een deel van de vervaardigde trimethylaminen wordt met behulp van zoutzuur (HCl) en ethyleenoxide (CH2-
CH2)O omgezet in cholinechloride: een vitamine B4-preparaat voor veevoeders. Een typische productiecapaciteit 
is 15.000 ton cholinechloride per jaar. 

 
Figuur 74. Choline 

 
De reacties in de methylamine fabriek zijn  
(1) NH3 + CH3OH ↔ CH3NH2 + H2O  
(2) CH3NH2 + CH3OH ↔ (CH3)2NH + H2O  
(3) (CH3)2NH + CH3OH ↔ (CH3)3N + H2O  
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De reactie in de choline fabriek is  
(4) (CH3)3N + (CH2-CH2)O + HCl  Choline + Cl- 

 
Helaas vindt ook verlies van etheenoxide plaats, waardoor vervelende gechloreerde koolwaterstoffen ontstaan, 
bijvoorbeeld.  
(5) (CH2-CH2)O + HCl  CH2Cl-CH2OH  
 
Dit soort bijproducten moeten in speciale ovens worden verbrand. Naar schatting komt minstens 90% van alle 
gebruikte etheenoxide terecht in het cholinechloride.  
De reacties in de methylamine zijn zo exotherm dat de installatie in zijn eigen stoombehoefte kan voorzien. De 
cholinefabriek is een netto exporteur van stoom. Beide fabrieken maken daarnaast gebruik van een gesloten 
koelcircuit op +/- 30-40 oC met luchtkoelers. De procesapparatuur vraagt  een beperkte hoeveelheid elektriciteit.  
a. Stel een overzichtelijk schema op van een typische productielocatie voor cholinechloride, geschikt voor het 

beantwoorden van onderstaande deelvragen b, d én e (lees deze dus voordat u uw schema opstelt!).  
b. Etheenoxide is zeer reactief en onder bepaalde omstandigheden explosief. Daarom wordt in een 

rampenplan altijd rekening gehouden met een calamiteit met een etheenoxide vrachtauto. Deze vervoeren 
elk 20 ton etheenoxide. Hoeveel vrachtauto's arriveren er jaarlijks bij de cholinefabriek?  

c. Etheenoxide bestaat uit een driering ∆ met op de hoeken resp. C, O en C. Zoals aangegeven zijn aan elke C 
twee waterstof verbonden. Geef de hybridisatie van de koolstof- en zuurstofatomen aan en verklaar waarom 
etheenoxide zo reactief is. 

d. Een typische methylamine fabriek wordt zo bedreven dat van de 60.000 ton product per jaar de verhouding 
is 1: 2: 3 (verhouding als mono : di : trimethylamine productie [ton/jaar]). Hoeveel ton trimethylamine 
verlaat het fabrieksterrein als gereed product?  

 
Een jonge technoloog stelt voor een deel van het mengsel van methylamines niet te scheiden, maar direct als 
grondstof voor de cholinefabriek in te zetten. Daarna zou afscheiding van mono- en dimethylamine eenvoudig en 
goedkoop in een simpele uitbreiding van de installatie kunnen plaatsvinden.  
e. Geef de systeemwijziging weer in uw schema opgetekend in a.  
f. Teken de ruimtelijke structuur van de drie methylamines volgens Lewis/VSEPR.  
g. Denkt u dat het voorstel van de jonge technoloog doordacht is? Zal de cholinechloridefabriek nog steeds 

cholinechloride produceren? Licht toe mbv uw antwoord onder f. 

Bonusvraag   Duurzaam verpakken? (10 punten)  
Grote delen van bijvoorbeeld Indonesië en Zuid-Afrika worden geplaagd door rondslingerend plastic afval, 
voornamelijk wegwerpverpakkingen. Waar vroeger biologisch afbreekbare plantaardige materialen werden 
gebruikt en konden worden weggeworpen, blijft het plastic lang in het milieu. Een van de alternatieven is de 
introductie van bioplastics. Dat zijn plastics die biologisch afbreekbaar zijn en geproduceerd worden door micro-
organismen met behulp van moderne biotechnologie. Beschrijf kort een systeem waarin bioplastics worden 
ingezet voor verpakkingen. Geef aan of dit te beschouwen is als agrificatie. Gebruik de ruime definitie van 
'duurzame ontwikkeling' om te evalueren of het hierbij gaat om een ontwikkeling richting duurzaamheid. Betrek 
daarbij uw systeemkennis van de industriële landbouw en haar beslag en effect op de natuurlijke hulpbronnen 
van onze aarde.  
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Hertentamen; 26 augustus 2003; Uitwerking 

Vraagstuk 1 (10 punten) 
a. Steenkool, aardgas, aardolie 
b. Snelle koolstofkringloop 
c. Een gedeelte van de energie van de zon die de aarde bereikt, wordt gebruikt voor het verdampen van 

oppervlaktewater. Dit water krijgt hoogte-energie die het (gedeeltelijk) weer verliest tijdens neerslag. 
Indien het gedeelte van deze hoogte-energie dat niet wordt gebruikt tijdens neerslag (in bergachtige 
gebieden) wordt gebruikt in waterkrachtcentrale, is er sprake van duurzame energie afkomstig van de zon. 

d. De hoeveelheid massa en energie totaal is constant. In een open systeem komt het erop neer dat de 
energie/massa instromen – massa-uitstromen gelijk is aan de verandering/accumulatie in het systeem. 

Vraagstuk 2 (20 punten) 
a.  

verbruik

100 MW elektriciteit

opwekking

480.000 m3/uur aardgas

koelwater

rookgas

warm koelwater

2500 MW elektriciteit

 
Figuur 75. Elektriciteitsopwekking uit aardgas 

b. Molair volume: 22,4 L/mol; Molverhouding CH4 : CO2 = 1 : 1  
1 m3 CH4 = 1000/22,4 = 44,6 mol = 44,6 ⋅ 44 = 1962 g = 1,962 kg.  
44,6 mol = 44,6 ⋅ 16 = 713,6 g = 0,7136 kg.  
Energie-inhoud: 50 GJ/ton = 50 MJ / kg  50 ⋅ 0,7136 = 36 MJ/kg 

c. Energie uit bruto: 2600 MW  
Energie in bruto: 480.000 / 3600 ⋅ 22,4 = 2987 MW  
Brutorendement = 2600 / 2987 ⋅ 100% = 87%  
Energie uit netto: 2500 MW   
Nettorendement = 2500 / 2987 ⋅ 100% = 84% 

d. Per 0,7136 kg CO2 wordt er 18,8 MJ opgewekt. 1 MWh = 3600MJ  3600/18,8 ⋅ 0,7136 = 137 kg CO2  
137 kg CO2 kost 0,137 ⋅ 15 = 2,06 euro. 

e. Bron van smog en verzuring 
f. Totaalreactie (1x bovenste + 2x onderste):  

3 NO + 3 NO2 + 6 NH3  9 H2O + 6 N2  
6 NH3 komt overeen met 1 ton  M = 17   

 aantal mol NH3: 1 ⋅ 106 / 17 = 59 kmol.  29 kmol NO en 29 kmol NO2, waarbij 10% niet reageert  
2,9 kmol NO en 2,9 kmol NO2.   
Dit weegt: 2,9 ⋅ 76 = 224 kg/dag 

Vraagstuk 3 (25 punten) 
a. Kleine waterkringloop en grote waterkringloop. Er wordt gebruik gemaakt van oppervlaktewater, welke in 

beide kringlopen voorkomt. 
b. Temperatuur: Fysieke kwaliteit.   

PCB’s: biologische kwaliteit  
Hardheid: chemische kwaliteit 

c. Op lange termijn is het gebruik van grondwater schadelijk omdat het niet duurzaam is, door de langzame 
aanvulling van het grondwater. Tevens zorgt een lage grondwaterstand voor grote problemen zoals 
verdroging van dijken en het rotten van houten funderingen. 
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d. Met koeltoren:  

fabriek

afval + elek.

koeltorenwarm water

koelwater

grondstof

waterdamp

opp.water

neerslag/runoff

 
Figuur 76. Koeling met koeltoren 

 Zonder koeltoren:  

fabriek

afval + elek.

warm water

koelwater

grondstof

opp.water

neerslag
/runoff

 
Figuur 77. Koeling zonder koeltoren 

e. Het verschil is dat met de koeltoren de warmte niet wordt teruggevoerd naar de waterbron, maar de 
atmosfeer ingaat als waterdamp. 

f. De productie van elektriciteit levert restwarmte op door de beperking van het rendement. De eerste 
hoofdwet van de thermodynamica zegt dat energie nooit verloren gaat, maar slechts van vorm verandert. 
De beperking van het rendement wordt theoretisch gegeven door Carnot: (Th – Tc)/Th. Stel dat de hoge 
temperatuur 1000 oC bedraagt en de lage temperatuur 27oC, dan is het maximale rendement 76%. 

g. 8000 MW = 40%  60% = 12000 MW aan warmte  per etmaal 3600 ⋅ 24 ⋅ 12000 = 1,037 PJ. 
Q = c ⋅ m ⋅  (deltaT)  m = Q / (deltaT ⋅ 4,2)  
voor 27oC geldt deltaT = 3  m = 82 Mton  
voor 10oC geldt deltaT = 4  m = 62 Mton 

h. 440 kJ/mol  440 * 18 = 7290 kJ/g = 7,92 kJ/kg = E  
Q = m ⋅ E  m = Q / E = 1,037 ⋅ 1015 / 7,92 = 1,3 ⋅ 105 ton 

Vraagstuk 4 (10 punten) 
a. In de atmosfeer bevindt zich een zeer ijle laag ozon. Deze laag absorbeert een gedeelte van de inkomende 

straling van de zon, waarna minder gevaarlijke straling wordt terug- en doorgezonden, zodat niet alle UV 
straling de aarde bereikt. 

b. NO, NO2 
c. De zonnestraling  
d. NO2 fungeert als katalysator en wordt na de reactie teruggevormd, zodat de reactie opnieuw kan 

plaatsvinden. 
e. Beperking autoverkeer door stimulering van het openbaar vervoer en vervoer via de fiets (volumebeleid). 

Ontwikkeling van ‘zuiverende’ installaties in auto’s die uitstoot van smogingrediënten tegengaan 
(katalysatoren). 
Regulering met betrekking tot de samenstelling van brandstoffen die worden gebruikt in auto’s.  

Vraagstuk 5 (10 punten) 
a. kleinere 
b. 270 kJ/mol  2,70 ⋅ 103 / 6,022 ⋅ 1023 = 4,48 ⋅ 10-19 J  

Lambda = hc/E = 6,626 ⋅ 10-34 ⋅ 3,000*108 /4,48 ⋅ 10-19 = 443 nm 
c. gegevens en de voorspelling over de dikte van de ozonlaag in de atmosfeer 
d. n is gelijk aan 4, 5 of 6 
e. Se Te 
f. SrXy 
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g. 
versterkt 
broeikaseffect 

verzuring verdroging vermindering 
biodiversiteit 

 

X   (x) CH4 is een sterk broeikasgas 
Boorspoeling op opp.water zorgt voor 
vermindering van de biodiversiteit. 

  X X De hoeveelheid (zoet) water daalt op 
bepaalde plaatsen met verdroging en/of 
vermindering van de biodiversiteit als 
gevolg. 

 X  X Zuren lossen op en spoelen gedeeltelijk 
uit, of slaan neer en verzuren zo de 
lokale water- en grondhuishouding. 
Tevens verdwijnen diverse habitatten. 

 X  (x) SO2 lost op als zwavelzuur. 
Tabel 31. Schema gevolgen van industriële activiteiten 
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Vraagstuk 6 (10 punten) 
a.  

1,2,3

CH3NH2

(CH3)3 N

(CH3)2 NH

4,5

NH3, CH3OH

(CH2-CH2)O, HCl

Choline

CH2Cl-CH2OH

Cl-

schei
ding

 
Figuur 78. Systeemdiagram cholinefabriek 

b. 15.000 ton choline = C5H14O  M = 90 -  15 ⋅ 109 / 90 = 167 Mmol. Omdat slechts 90% ton in de 
cholinechloride terechtkomt, is er meer nodig en wordt er gedeeld door 0,9  167 / 0,9 = 185 Mmol = 
185 ⋅ 44 = 8148 ton. Dit komt overeen met 408 vrachtauto’s. 

c. Alle atomen sp3-gehybridiseerd. De bindingshoeken zijn kleiner dan normaal bij een sp3-hybridisatie, 
waardoor er sprake is van een verhoogde energietoestand met een reactieve stof als gevolg. 

d. De verhouding 1:2:3 zorgt voor 10 kton : 20 kton : 30 kton bij een totaal van 60 kton.Voor choline 
verbruikt: 167 Mmol ⋅ 59 g/mol = 9853 ton. Van 30 kton is dan nog ongeveer 20 kton over. 

e. 

1,2,3

alles

4,5

NH3, CH3OH

(CH2-CH2)O, HCl
producten

bijproductenscheiding

 
Figuur 79. Systeemdiagram aangepaste cholinefabriek 

f. Nee, er zullen andere producten ontstaan. Doordat CH3NH2 makkelijker reageert dan (CH3)2 NH en nog 
makkelijker reageert dan (CH3)3N, zal de (CH2-CH2)O zich veel eerder binden aan de eerste twee 
genoemde aminen dan aan de trimethylaminen. Er wordt dus met name CH3NH(CH2-CH2)OH gevormd. 
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Tentamen; 18 juni 2003 

Vraagstuk 1 (10 punten) 
Het grootste industriegebied van Nederland is het Rotterdam-Rijnmond gebied. Naast zeehavens, olieterminals, 
opslag, olieraffinaderijen, chemische industrie en erts- en containeroverslag vinden we op de Maasvlakte een 
grote elektriciteitscentrale die gestookt wordt op steenkool.  
 
a. Uit welke fossiele energiedrager wordt naast steenkool in Nederland elektriciteit geproduceerd?  
b. Voorraden van fossiele energiedragers worden in statistieken gekarakteriseerd met de R/P-ratio. Geef een 

beschrijving van deze indicator en geef de eenheid die erbij hoort.  
c. Welke orde van grootte hebben de R/P-ratio’s voor de wereld van de drie belangrijkste fossiele 

energiedragers?  
d. Welke orde van grootte heeft de R/P ratio van zonne-energie? Licht kort toe.  
e. Hoe luidt de eerste hoofdwet van de thermodynamica?  

Vraagstuk 2 (25 punten) 
De elektriciteitscentrale van E.On op de Maasvlakte heeft een bruto vermogen van 1100 MW elektrisch. Het 
omzettingsrendement van de centrale is 41% betrokken op de onderste verbrandingswaarde (LHV) van de 
steenkool. Vooral lucht- en rookgascompressoren vragen veel intern elektriciteitsgebruik. Daarom levert de 
centrale uiteindelijk netto 1050 MW zgn. basislast aan het landelijk elektriciteitsnet. De centrale wordt vrijwel 
continue op vollast bedreven. 
Er worden relatief hoogwaardige steenkoolsoorten gebruikt, waarvan hieronder een aantal gegevens staat 
samengevat. De steenkool wordt aangevoerd naar de erts/kolen terminal Maasvlakte. Aldaar verstuift 1 gew.% 
van de opgeslagen steenkool op jaarbasis. Via een transportband komen de kolen naar de tussenopslag van E.On, 
waar nog eens 2 gew.% op jaarbasis verstuift: de steenkool is opgeslagen in de open lucht.  Ongebluste kalk 
(CaO) wordt gebruikt om 99.8% zwavelverwijdering te realiseren in de rookgasreiniging, waarbij gips, 
CaSO4.6H2O ontstaat. De centrale wordt gekoeld met zeewater (gemiddeld 10oC), dat volgens de vergunning 
WVO maximaal 4 oC mag worden opgewarmd. 
 
eigenschappen steenkool / Maasvlakte centrale 
verbrandingswaarde (LHV) 29 GJ/ton 
zwavelgehalte 2 gew.% 
asrest 8 gew. % 
C/H verhouding 1.1 
dichtheid 800 kg/m3 
Tabel 32. Eigenschappen steenkool 

a. Teken een systeemdiagram voor de centrale van E.On. Maak een zinvolle keuze t.a.v. weer te geven 
systeemelementen en  massa- en energiestromen voor beantwoording van onderstaande vragen. 

b. Hoeveel steenkool verstuift er als gevolg van E.On's elektriciteitsproductie? 
c. De tussenopslag bij E.On is ingericht als een lange 'berg' met dwarsdoorsnede zoals hier aangegeven en is 

voldoende voor 8 dagen onafgebroken kolentoevoer aan de centrale.  Bereken de lengte van de berg.  
 

90o

40 m  
Figuur 80. Doorsnede van de kolenopslag bij E.On 

d. Bereken de jaarlijkse uitstoot van CO2 alsmede de jaarproductie van gips van de centrale. Hoeveel kalk 
moet E.On jaarlijks inkopen?  

 
De energieomzetting in de centrale vindt plaats in een (gemodificeerde) Carnot-cyclus.  
e. Beschrijf kort, eventueel met behulp van een schema, hoe de omzetting van steenkool naar elektriciteit 

wordt gerealiseerd.  
f. Als het Carnotrendement van de gebruikte cyclus 60% bedraagt, wat is dan de hoogste temperatuur in de 

centrale? 
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g. Aan het Bergumermeer in Friesland staat een grote elektriciteitscentrale vergelijkbaar met die van E.On. 
Het Bergumermeer is tevens een kruispunt van vaarwegen, meet 2 bij 4 km, en is gemiddeld slechts één 
meter diep. Maak een schatting hoelang de centrale aan het meer kan draaien voordat ze het gehele meer 2 
oC heeft opgewarmd. Maak geschikte aannames, en geef aan waarom het in de praktijk wel wat langer zal 
duren voor het zover is... Met energietoevoer van 4.2 [J/g] is water precies 1 oC op te warmen.  

Vraagstuk 3  (20 punten) 
Onderstaand recent artikel uit NRC beschrijft de conclusies van een recent verschenen rapport over de toestand 
van het milieu van Europa, geschreven door het EEA. Lees het artikel en beantwoord de onderstaande vragen. 

De tweede alinea en de laatste zin betreffen hoofdzakelijk emissies naar lucht. Aantasting van de ozonlaag en 
verzuring worden genoemd als belangrijke milieuthema's. Het versterkte broeikaseffect is echter een potentieel 
veel bedreigender mondiaal milieuprobleem.  
a. Het artikel spreekt over puntbronnen aan de ene kant en diffuse bronnen aan de andere kant. Geef van beide 

een definitie cq. benoem het onderscheid en geef (een) voorbeeld (en). Licht kort toe waarom de EEA stelt 
dat verbetering bij diffuse bronnen veel moeilijker is.  

b. Leg uit waarom het juist zo lastig is vooruitgang te boeken bij het terugdringen van uitstoot leidend tot 
versterkt broeikaseffect door aanpassing van productieprocessen. Geef aan welke mogelijkheden cq. 
belemmeringen je ziet bij de overschakeling naar meer duurzame alternatieven.  

c. Hoe zou je het EEA als actor karakteriseren, en welke rol speelt zij bij het verder verbeteren van het milieu 
in Europa? 

d. In oude stortplaatsen van afval ontstaat door bacteriële afbraak van organisch materiaal stortgas, dat bestaat 
uit +/-50%methaan en 50% CO2. Eenvoudige maatregelen als afdekken van de stort en affakkelen van het 
stortgas leveren een bijdrage aan het terugdringen van de versterking van het broeikaseffect. Benoem en 
verklaar deze milieumaatregel.  

e. Leg met behulp van een energiebalans / systeemdiagram en ter zake doende formules uit wat het versterkte 
broeikaseffect is. Geef alleen beknopte en relevante informatie!  

f. Vul de tabel in voor de belangrijkste milieuproblemen van deze tijd. 
 
emissies afkomstig van:  draagt bij aan:  toelichting 
 (>=2 bronnen indien 

mogelijk) 
versterkt 
broeikaseffect 

aantasting 
ozonlaag 

verzuring noodzakelijk maar 
kort! 

CxHy      
SO2      
NOx      
CFK      
Tabel 33. Schema gevolgen van emissies 

Kader 6. Milieu Europa schoner maar blijft kwetsbaar' 

Het milieu in Europa is het afgelopen decennium weliswaar schoner geworden, maar zal bij economische groei weer 
onder druk komen te staan. Dat komt doordat Europese regeringen de belasting van het milieu niet loskoppelen van 
economische activiteit. Dat is de conclusie van `Het milieu in Europa: de derde balans', een rapport van het Europese 
Milieuagentschap (EEA). Nog steeds zijn de meeste milieuverbeteringen zogeheten `end-of pipe maatregelen'. Dat wil 
zeggen dat de vervuiling aan het einde van het productieproces wordt tegengehouden, zonder dat het proces zelf wordt 
aangepast. Volgens EEA-interimdirecteur Gordon McInnes zal vooruitgang op het gebied van milieu steeds weer 
verloren gaan “zolang economische groei gebaseerd blijft op gangbare milieubelastende activiteiten en er niet gekozen 
wordt voor duurzame alternatieven”. (…) 
Op een aantal terreinen ziet het EEA verbeteringen. Zo is de uitstoot van stoffen die verantwoordelijk zijn voor de 
aantasting van de ozonlaag met zo'n 90 procent teruggedrongen. Ook de uitstoot van stoffen die verzuring tot gevolg 
hebben is verminderd, wat geleid heeft tot een verbetering van water- en luchtkwaliteit. (…) Deze verbeteringen 
treden echter vooral op bij zogeheten puntbronnen(…). Bij diffuse bronnen (…) is dat veel moeilijker.  
Op andere terreinen is nauwelijks vooruitgang geboekt. (...) Overbevissing en intensief gebruik van de grond voor 
landbouw en infrastructuur vormen ook nog steeds een bedreiging. (…) 
Belangrijkste kritiek van het EEA is echter dat het milieubeleid volledig afhankelijk is van economische 
ontwikkelingen. Groei van de economie dreigt daardoor verbeteringen van het milieu teniet te doen. Deze 
ontwikkeling is bijvoorbeeld zichtbaar in het vervoer. De auto-industrie heeft motoren milieuvriendelijker gemaakt, 
maakt door de toename van het transport is de totale uitstoot van schadelijke stoffen toch fors toegenomen. (…).        
Copyright: NRC Handelsblad, 27 mei 2003  



126  III.1 Oude tentamens 

 
NOTA BENE: bij elke deelvraag is MINSTENS ÉÉN antwoord juist. Meerdere antwoorden KUNNEN juist 
zijn! 

Vraagstuk 4 (15 punten) 
Kolendamp, het gas koolmonoxide is reeds bij kleine concentraties erg giftig omdat het sterkere bindingen met 
rode bloedlichaampjes vormt dan zuurstof. Dat komt onder meer door de ladingsverdeling in het molecuul. 
Doordat de rode bloedlichaampjes een grotere affiniteit voor CO hebben dan voor zuurstof komt de 
zuurstofvoorziening naar de hersenen dan eerste in gevaar en raakt een slachtoffer van kolendampvergiftiging 
snel buiten bewustzijn  
a. Kolendamp ontstaat bij slechte verbranding, en in sterke mate bij tekort aan zuurstof. Er is dan altijd sprake 

van  
 0  verbranding van kolen met overmaat zuurstof 
 0  verbranding van kolen met ondermaat zuurstof 
 0  verbranding van een koolstofhoudende brandstof met overmaat zuurstof 
 0  verbranding van een koolstofhoudende brandstof met ondermaat zuurstof 
 
b. De binding in koolmonoxide, CO is te karakteriseren als 
 0  ontbinding        0   ovalen         0   polair 
 
In kolendamp vinden we naast CO ook de giftige COS 
 
c. Schrijf/teken de Lewisstructuur voor CO en COS hieronder; bij de laatste is het C atoom het centrale atoom 

in het molecuul. Verklaar en geef de bindingshoeken aan. 
 
d. Geef aan welke uitspraak juist is  
 0  CO en COS bevatten een gelijk aantal π bindingen  
 0  CO en COS bevatten een gelijk aantal σ bindingen 
 0  CO en COS bevatten een gelijk aantal vrije elektronenparen 
 
Gewone zuurstof  (O2) is stabiel en reageert niet vanzelf met fossiele brandstoffen of biologisch materiaal. 
Gelukkig maar, anders zou leven op aarde niet mogelijk zijn! Bij het exciteren van gewone zuurstof ontstaat zgn. 
Singletzuurstof, die energierijk genoeg is om verder te reageren met bijvoorbeeld biologisch materiaal.  
 
e. De bindingsenergie van zuurstof bedraagt 496 kJ/mol.  
 0 de vormingsenthalpie van zuurstofradicalen O●  bedraagt dus 248 [kJ/mol]  
 0  de vormingsenthalpie van zuurstofradicalen O●  bedraagt dus -248 [kJ/mol]  
 0  de vormingsenthalpie van zuurstof is gelijk aan 0 [kJ/mol]  
 
f. De door Singletzuurstof opgenomen energie is slechts 97.9 [kJ/mol]. Dit fenomeen is adequaat te verklaren 

met 
 0  de Octetregel 
 0  MO theorie en verandering in hybridisatie in het zuurstofmolecuul 
 0  het VESPR model en verandering in hybridisatie in het zuurstofmolecuul 
 0  MO theorie en vergelijking van de Bond Order van zuurstof resp. singletzuurstof 

 
g. Milde UV-straling, golflengte 350 nm heeft juist voldoende energie voor het exciteren van zuurstof. Dat 

betekent dat  
 0  straling met een +/- 5 maal kortere golflengte direct zuurstof kan splitsen in radicalen 
 0  straling met een +/- 5 maal grotere golflengte direct zuurstof kan splitsen in radicalen 
 0  straling met minstens 5.066 maal kortere golflengte direct zuurstof kan splitsen in radicalen 
 0  straling met minstens 5.066 maal langere golflengte direct zuurstof kan splitsen in radicalen 
 0  straling met minstens 4.066 maal langere golflengte reeds geëxciteerde zuurstof kan splitsen in 

radicalen 
 0  straling met minstens 4.066 maal kortere golflengte reeds geëxciteerde zuurstof kan splitsen in radicalen 
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Vraagstuk 5 (10 punten) 
De laatste jaren is de aandacht van waterbeleidsmakers verschoven van kwaliteitsproblemen naar 
kwantiteitsproblemen: er is in Nederland veel geïnvesteerd in waterkwaliteit, echter altijd droge voeten lijkt voor 
de nabije toekomst geen vanzelfsprekendheid meer na de recente noodsituaties in Delfland, rond de grote 
rivieren en in het kassengebied in Drenthe. 
a. Wat zijn de drie belangrijkste ontwikkelingen rond de grote waterkringloop in Nederland die maken dat, 

hoewel grote delen van Nederland verdrogen, we niet vanzelfsprekend (overal) droge voeten houden? Licht 
kort per ontwikkeling toe waardoor ze worden veroorzaakt. 

b. Noem drie soorten waterverontreiniging. Geef dus geen voorbeelden, maar geef de categorieën waaronder 
deze zouden vallen. 

c. Verklaar/beschrijf met een principeschema/beschrijving van de kleine waterkringloop of waterketen de 
(technische) oplossingen voor kwaliteit in de waterketen. Behandel kort oppervlaktewater- en 
drinkwaterkwaliteit. 

Vraagstuk 6  (20 punten) 
Zowel in de industrie als in het milieu spelen radicalen een belangrijke rol. 
a. Wat is een radicaal? 
b. Waarom zijn radicalen zo reactief 
 
Radicalen spelen een grote rol in de atmosfeer, o.a. bij de ongewenste afbraak van de ozonlaag. Niet alleen wordt 
ozon via radicaalreacties gevormd, ook bij de afbraak door problematische stoffen spelen radicalen een rol. 
Lange tijd was de uitstoot van organische stoffen die chlooratomen bevatten toegestaan. Hoog in de atmosfeer 
vormen deze echter Chloorradicalen, die hebben geleid tot versnelde afbraak van ozon hoog in de atmosfeer (de 
ozonlaag).  
c. Geef het afbraakschema voor ozon dat verklaart dat een beperkte hoeveelheid gechloreerde 

koolwaterstoffen in de atmosfeer genoeg was voor de massale afbraak van de ozonlaag? 
d. Voor de vorming van een chloorradicaal is energie nodig. Waar komt deze energie in de atmosfeer in de 

regel vandaan?  
 
In de industrie worden radicaalreacties onder meer gebruikt bij de polymerisatie van monomeren tot plastics. Uit 
VCM vinylchloride monomeer, H2C=CHCl wordt zo Polyvinylchloride, PVC gevormd. In PVC van voldoende 
kwaliteit bestaat gemiddeld elk PVC-molecuul uit 5000 monomeren. 
e. VCM is op zich een stabiele verbinding, en een vloeistof bij de gebruikte reactiecondities. Voor de 

polymerisatie wordt een zgn. Initiator toegevoegd, een stof die gemakkelijk radicalen vormt waarmee de 
reactie begint. Schrijf het reactieschema voor de vorming van PVC uit en geef aan hoe de hybridisatie van 
de C-atomen verandert. 

f. De energie huishouding van polymerisatiereactoren is over het algemeen problematisch: je begint met een 
vloeistof, en eindigt met een erg stroperig of zelfs vast polymeer met isolatie-eigenschappen. Bereken een 
schatting voor de netto energiebalans van een PVC-reactor waarin per keer 20 ton PVC wordt gemaakt in 
+/- 4 uur. De bindingsenergie C-C is 347 kJ/mol, die van C=C is 614 kJ/mol. 

g. Leg nu uit waarom een foutieve dosering van de initiator zal leiden tot een af te keuren product, i.c. 
(chemisch) afval en een mogelijk gevaarlijke situatie.  

Bonusvraag    Duurzame opwekking van elektriciteit  (10 punten)? 
Een van de mogelijke verschijningsvormen van agrificatie is de opwekking van elektriciteit uit biomassa. 
Beschrijf kort hoe zo'n systeem voor agrificatie van de elektriciteitsvoorziening eruit zou zien. Gebruik de ruime 
definitie van 'duurzame ontwikkeling' om te evalueren of het hierbij gaat om een ontwikkeling richting 
duurzaamheid. Betrek daarbij uw systeemkennis van de industriële landbouw en haar beslag en effect op de 
natuurlijke hulpbronnen van onze aarde. 
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Tentamen; 18 juni 2003; Uitwerking 

Vraagstuk 1 (10 punten) 
Het grootste industriegebied van Nederland is het Rotterdam-Rijnmond gebied. Naast zeehavens, olieterminals, 
opslag, olieraffinaderijen, chemische industrie en erts- en containeroverslag vinden we op de Maasvlakte een 
grote elektriciteitscentrale die gestookt wordt op steenkool.  
 
a. (1) aardgas 
b. (2.5) De R/P-ratio is het quotiënt van Resources [ton] of [GJ] en Productie [ton/jaar] of [GJ/jaar]. Omdat de 

laatste gelijk wordt gesteld aan het gebruik van een energiedrager, geeft deze indicator weer voor hoeveel 
jaren er nog voorraad beschikbaar is onder gelijkblijvende Productie (Consumptie) en voorraadpositie. De 
R/P ratio wordt meestal uitgedrukt in jaren. [jaar]  

c. (1.5) De orde van grootte van de R/P-ratio: olie 45 jaar, aardgas 65 jaar, steenkool: 250-2500 jaar 
(afhankelijk van aannames over winbaarheid en verwerkingsmogelijkheden).  

d. (2.5) De R/P ratio van zonne-energie is gelijk aan de levensduur van de zon (+/- 5 miljard jaar). Zonne-
energie is een stromingsbron die we kunnen benutten zolang de zon straling afgeeft. Gezien de lange 
levensduur van de zon is zelfs lange termijn opslag niet echt van invloed.  

e. (2.5) Twee formuleringen van de eerste hoofdwet van de thermodynamica zijn: de totale energie van het 
Universum is constant. Energie kan noch worden vernietigd, noch worden gecreëerd.  

Vraagstuk 2 (25 punten) 
Voor de deelvragen waarbij gerekend moest worden, zie voor de uitwerking bijbehorend spreadsheet. Deze is te 
vinden op Blackboard. 
NB / hint: hierin is de berekening zo opgezet dat zoveel mogelijk met HANTEERBARE getallen wordt 
gerekend, en zo min mogelijk conversies hoefden plaats te vinden. Korte toelichting hieronder. 
a. Eenvoudig: een 'black-box' met alle in- en uitgaande stromen, getiteld 'E.On centrale'. Daarbij een of twee 

verbonden boxen voor de kolen opslag. Ingewikkeld/ duidelijk: systeemgrens, met daarin de 
systeemelementen van E.On: kolenopslag, oven, rookgasreiniging, kringproces voor E-opwekking. 

b. Er verstuift OP JAARBASIS resp. 1 en 2 gew.% kolen. Echter, niet de gehele kolenconsumptie ligt 
opgeslagen. Dat is respectievelijk voor 8 dagen (E.On) en (stel) 3 maanden op de Maasvlakte. Dan worden 
die verstuivingshoeveelheden gelukkig een stuk geringer! 

c. Onderstaande doorsnede is een vierkant van 20 x 20 m! De centrale produceert 1100 MW met een 
rendement van 41%. Daaruit is de benodigde hoeveelheid kolen te berekenen (2683 MW), om te rekenen 
naar ton kolen bij continue vollast.  

d. De jaarlijkse uitstoot van CO2 is te berekenen uit de hoeveelheid kolen (antw. c.) en de samenstelling 
(gegeven): reken uit de hoeveelheid CO2 ontstaan per ton kolen (ongeveer 3), en bereken dan de 
jaaruitstoot. De hoeveelheid gips volgt uit de hoeveelheid zwavel, gecorrigeerd voor de juiste 
molgewichten. Idem voor hoeveelheid kalk nodig (aanname: kalk wordt voor 100% benut).  

e. De omzetting van steenkool naar elektriciteit wordt als volgt gerealiseerd. (1) steenkool wordt verbrand met 
lucht. Chemische energie wordt warmte in rookgas bij hoge T. Dit wordt (deels) overgedragen aan een 
stoomcyclus: bij hoge druk wordt ketelvoedingwater opgewarmd en verdampt. De hogedruk stoom drijft 
een turbine aan, waarmee een generator wordt aangedreven voor E-opwekking. Aan de uitlaat van de 
turbine wordt nu lagedruk stoom opgevangen. Deze wordt verder afgekoeld en gecondenseerd tot water 
met zeewater (restwarmte afvoer). Vervolgens wordt met een hogedrukpomp het water weer op hoge druk 
gebracht. Daarmee is de cyclus compleet. Essentie is dat het een kringproces is, waarmee ook beperking in 
rendement (Carnot) is verklaard. 

f. Zie spreadsheet. Als je de formule kent, kun je hem met simpele algebra oplossen. Let op temperatuur in 
Kelvin, en keuze van Tlaag. 

g. Het antwoord (spreadsheet) illustreert dat E-centrales aan toch redelijk grote meren snel tot thermische 
vervuiling leiden! 
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Vraagstuk 3  (20 punten) 
a. Puntbronnen zijn bronnen die eenvoudig zijn af te bakenen. Je kunt ze eenvoudig aanwijzen, in 

tegenstelling tot diffuse bronnen. Het is daarom veel moeilijker diffuse bronnen aan te pakken. 
b. End-of-pipe maatregelen kun je middels wetgeving zo verplichten. Echter, ingrijpen in productieprocessen 

is via regelgeving minder eenvoudig. Echter, subsidies en premies zijn mogelijkheden om over te stappen 
naar duurzame(re) alternatieven. 

c. Het EEA heeft een beperkte macht. Het blijft bij het produceren van rapporten en het lobbyen bij de EU en 
regeringen. 

d. Niet alleen CO2 is een broeikasgas, maar ook CH4. Sterker nog, CH4 is een vele malen sterker broeikasgas. 
Bij het affakkelen ontstaat het minder broeikasversterkende CO2 wat dus voor het milieu voordelig is. 
Afdekken voorkomt helemaal de uitstoot van deze gassen. 

e. Het broeikaseffect wordt veroorzaakt doordat bepaalde gassen door de aarde uitgezonde infrarode straling 
absorberen en weer uitzenden. Netto wordt daardoor meer energie vastgehouden binnen de atmosfeer van 
de aarde. Het versterkt broeikaseffect is een versterking van dit effect door de humane uitstoot van extra 
broeikasgassen, waardoor de aarde opwarmt. 

f.  
 
emissies afkomstig van:  draagt bij aan:  toelichting 
 (>=2 bronnen indien 

mogelijk) 
versterkt 
broeikaseffect 

aantasting 
ozonlaag 

verzuring noodzakelijk 
maar kort! 

CxHy lekken bij transport 
 

x    

SO2 verbranding motor 
vulkanen 

  x  

NOx verbranding motor 
 

 x   

CFK deodorant 
koelkasten 

 x   

Tabel 34. Schema gevolgen van emissies 

 
NOTA BENE: bij elke deelvraag is MINSTENS ÉÉN antwoord juist. Meerdere antwoorden KUNNEN juist 
zijn! 

Vraagstuk 4 (15 punten) 
a. Kolendamp ontstaat bij slechte verbranding, en in sterke mate bij tekort aan zuurstof. Er is dan altijd sprake 

van  
 0  verbranding van kolen met overmaat zuurstof 
 0  verbranding van kolen met ondermaat zuurstof 
 0  verbranding van een koolstofhoudende brandstof met overmaat zuurstof 
 x  verbranding van een koolstofhoudende brandstof met ondermaat zuurstof 
 
b. De binding in koolmonoxide, CO is te karakteriseren als 
 0  ionbinding        x   covalent         0   polair 
 
c. Schrijf/teken de Lewisstructuur voor CO en COS hieronder; bij de laatste is het C atoom is het centrale 

atoom in het molecuul. Verklaar en geef de bindingshoeken aan. 
 
 | C = O | < O = C = S >  
 Hoeken 180oC;   

  
d. Geef aan welke uitspraak juist is  
 x  CO en COS bevatten een gelijk aantal π bindingen  
 0  CO en COS bevatten een gelijk aantal σ bindingen 
 0  CO en COS bevatten een gelijk aantal vrije elektronenparen 
 
e. De bindingsenergie van zuurstof bedraagt 496 kJ/mol.  
 0 de vormingsenthalpie van zuurstofradicalen O●  bedraagt dus 248 [kJ/mol]  
 x  de vormingsenthalpie van zuurstofradicalen O●  bedraagt dus -248 [kJ/mol]  
 0  de vormingsenthalpie van zuurstof is gelijk aan 0 [kJ/mol]  
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f. De door Singlet zuurstof opgenomen energie is slechts 97.9 [kJ/mol]. Dit fenomeen is adequaat te verklaren 

met 
 0  de Octetregel 
 x  MO theorie en verandering in hybridisatie in het zuurstofmolecuul 
 0  het VESPR model en verandering in hybridisatie in het zuurstofmolecuul 
 0  MO theorie en vergelijking van de Bond Order van zuurstof resp. singletzuurstof 

 
g. Milde UV-straling, golflengte 350 nm heeft juist voldoende energie voor het exciteren van zuurstof. Dat 

betekent dat  
 x  straling met een +/- 5 maal kortere golflengte direct zuurstof kan splitsen in radicalen 
 0  straling met een +/- 5 maal grotere golflengte direct zuurstof kan splitsen in radicalen 
 0  straling met minstens 5.066 maal kortere golflengte direct zuurstof kan splitsen in radicalen 
 0  straling met minstens 5.066 maal langere golflengte direct zuurstof kan splitsen in radicalen 
 0  straling met minstens 4.066 maal langere golflengte reeds geëxciteerde zuurstof kan splitsen in 

radicalen 
 0  straling met minstens 4.066 maal kortere golflengte reeds geëxciteerde zuurstof kan splitsen in radicalen 

Vraagstuk 5 (10 punten) 
b. organische, biologische, fysieke verontreiniging 
c. Water wordt aangevoerd van enerzijds oppervlaktewater en anderzijds grondwater. Dit wordt op 

verschillende manieren gezuiverd (filteren, mebraanfiltratie, biologische zuivering, etc.). Daarna wordt het 
als drinkwater vervoerd naar de consument, gebruikt (vervuild), en via het riool afgevoerd.  

Vraagstuk 6  (20 punten) 
a. Een molecuul of atoom met een vrij elektron. 
b. Dit vrije elektron vertegenwoordigt een zeer verhoogde energietoestand. Er zijn veel reacties mogelijk 

waarbij deze toestand wordt verlaagd, met een grote reactiviteit als gevolg.  
c. X = Chloorradicaal en wordt weer teruggevormd, waardoor een kleine hoeveelheid X nodig is. 

3 2 3 2 2         O hf O O X O O XO XO O X O+ → + ⋅ + → + + ⋅ → +  
d. Van fotonen (licht)  
e. De dubbele binding springt open en er vormt zich –(–CH2–CHCl–)n–  
 Het bestaat dus uit een rij enkel gebonden C-atomen met om en om twee H-atomen of een H- en een Cl-

atoom eraan vast. 
f. 20 ton PVC, molecuulmassa (per stukje): M = 24 + 3 + 35,5 = 62,5 [g/mol]  20.000 / 62,5 = 320 [kmol]. 

Nodig is: 614 – 347 = 267 [kJ/mol]. Totaal is nodig 85.440 [MJ]. Dit is verspreid over 4 [uur] = 14.400 [s]. 
Hier volgt uit: 85.440 / 14.440 = 5,92 [MJ/s] = 5,92 [MW]. Deze energie moet toegevoerd worden aan het 
systeem. 

g. De hoeveelheid initiator bepaalt de omvang van de uiteindelijke moleculen.  
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Hertentamen; 27 augustus 2002 

Vraagstuk 1 (15 punten) 
Diverse energiedistributiebedrijven leveren 'groene' stroom uit duurzame bronnen onder verschillende 
merknamen aan de consument. In het Strategisch Akkoord dat de basis vormt voor het beleid van de nieuwe 
regering van CDA, VVD en LPF is echter aangekondigd dat de fiscale stimuleringsregelingen voor 'groene' 
stroom afgeschaft zullen worden. Daarmee wordt 'groene' stroom weer iets duurder dan gewone stroom. De 
verwachting is dat dit de doodsteek zal betekenen voor veel projecten gericht op de uitbreiding van de 
opwekkingscapaciteit voor 'groene' stroom. Omdat het elektriciteitsgebruik in Nederland ook nog steeds groeit, 
is de verwachting dan ook dat opwekking uit niet-hernieuwbare bronnen cq. elektriciteitsimport van stroom de 
komende jaren sterk zal toenemen. 
a. Noem minstens DRIE mogelijkheden voor het opwekken van 'groene' stroom in Nederland 
b. Uit welke niet-hernieuwbare bronnen (of energiedragers) wordt in Nederland en de EU, afgezien van 

kernenergie, elektriciteit geproduceerd? 
c. Waarom spreken we liever van eindgebruik van elektriciteit dan van consumptie van elektriciteit? 
d. Er is door wetenschappers wel eens geopperd dat met PV-systemen te installeren in de Sahara gemakkelijk 

in de Nederlandse of zelfs de EU-elektriciteitsbehoefte zou kunnen worden voorzien, en dat zo'n installatie 
slechts een fractie zou beslaan van de 9 miljoen vierkante kilometer die deze woestijn groot is. De 
intensiteit van de zonnestraling in de Sahara bedraagt gemiddeld 1000 [W/m2]. Commercieel verkrijgbare 
PV-zonnepanelen voor de productie van elektriciteit hebben momenteel een omzettingsrendement van +/- 
16.67%. Wat is het oppervlak nodig voor het opwekken van 1000 PJ elektriciteit, het Nederlands 
eindgebruik? 

e. Geef een definitie van 'duurzame elektriciteitsvoorziening' en beargumenteer kort of het onder d) 
beschreven voorbeeld (wel / niet) als zodanig is te karakteriseren. 

Vraagstuk 2 (20 punten) 
De aantasting van de ozonlaag is een mondiaal milieuprobleem. Naast een wereldwijd verwachte toename van 
het aantal gevallen van huidkanker is bij Antarctica eind jaren 80 een 'gat in de ozonlaag' ontdekt dat elke 
Antarctische zomer groter blijkt te zijn geworden. Dit gat heeft desastreuze gevolgen voor het leven in zee, en 
met name het fytoplankton. Dit is het begin van alle voedselketens in de zeeën rond Antarctica (bijv. Plankton  
krill  walvis). Niet gegeten plankton sterft af en zinkt naar de bodem. Via een verminderde levensvatbaarheid 
en hoeveelheid van fytoplankton is de aantasting van de ozonlaag dus toch gekoppeld aan het broeikaseffect.  
a. Verklaar kort de relatie tussen aantasting van de ozonlaag, huidkanker en afsterven van fytoplankton. 
b. Verklaar met een massabalans / systeemdiagram voor fytoplankton en de zee rond Antarctica de relatie 

tussen de aantasting van de ozonlaag en het broeikaseffect.  
c. Het broeikaseffect wordt veelal gebruikt als 'label' voor de wereldwijd voorziene problemen met het 

klimaat, als gevolg van opwarming van de aarde. Geef aan wat het werkelijke probleem is en verklaar dit 
met een beknopte energiebalans van de aarde. 

 
Zowel de vorming als de afbraak van ozon in de ozonlaag verlopen via een complex reactiemechanisme waarin 
radicalen een belangrijke rol spelen. Na de ontdekking dat gechloreerde, of ruimer, gehalogeneerde 
koolwaterstoffen resulteren in afbraak van de ozonlaag is in het Verdrag van Montreal overeengekomen het 
gebruik van m.n. CFK's uit te bannen. Het gebruik van het landbouwontsmettingsmiddel methylbromide CH3Br 
zal echter pas in 2014 worden verboden voor ontwikkelingslanden (voor rijkere landen geldt dit verbod per 
2004).  
d. Wat is een radicaal 
e. Geef het reactiemechanisme dat de afbraak van grote delen van de ozonlaag door vorming van slechts 

relatief weinig halogeenradicalen in die ozonlaag verklaart. 
f. Beargumenteer of het 'ozone depletion potential' van methylbromide groter of kleiner is dan dat van CFK's 

met het principe van het reactiemechanisme voor de afbraak van de ozonlaag 
g. Leg uit waarom het gat in de ozonlaag zich aan het begin van de Antarctische zomer snel vormt, om zich 

aan het begin van de winter weer langzaam te sluiten. 

Vraagstuk 3 (15 punten) 
Suikerbieten bestaan uit biomassa (9gew.%), suiker (16gew.%) en water. Zowel suiker als biomassa zijn te 
benaderen met de verhoudingsformule CH2O. De suikerfabriek in Dinteloord verwerkt jaarlijks zo'n 5 miljoen 
ton bieten tot 750.000 ton suiker, 250.000 ton melasse (suikergehalte 10gew%, biomassa 50gew%, water) 
300.000 ton pulp (100gew% biomassa). Daarbij gebruikt ze 300.000 ton proceswater dat wordt onttrokken aan 
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het grondwater, en wordt 4 miljoen ton afvalwater geproduceerd dat na zuivering wordt geloosd op de rivier de 
Dintel.  
a. Teken een principeschema van de grote waterkringloop in Nederland. Benoem zoveel mogelijk de stappen 

in deze kringloop, en maak onderscheid tussen voorraden, processen en stromen. 
b. Teken een eenvoudig maar volledig systeemdiagram voor de suikerfabriek en geef de relatie met de grote 

waterkringloop aan. 
c. Leidt uit een massabalans af wat de belasting van de afvalwaterzuiveringsinstallatie is in BOD [mg/l].  
d. Licht toe waarom het afvalwater niet ongezuiverd op de Dintel mag worden geloosd. 
e. Is de productie van suiker in Dinteloord een voorbeeld van agrificatie? Waarom (niet)? 

De onderstaande casus beschrijving 'BDO' wordt gebruikt in vraagstuk 4 en 5 
Lyondell heeft geïnvesteerd in een nieuwe fabriek voor de productie van 1,4 Butaandiol, of BDO, op de locatie 
Maasvlakte/Botlek. De productiecapaciteit is 130.000 ton BDO per jaar. Daarnaast wordt de afzet van jaarlijks 
20.000 ton allyl alcohol voorzien, alsmede 16.000 ton van het bijproduct 1,3 methylpropaandiol. Volgens plan 
wordt de nieuwe BDO fabriek midden 2002 in bedrijf genomen.  
Butaandiol is een tussenproduct van de petrochemische industrie dat toepassing vindt in hoogwaardige vezels, 
folies, personal care producten, pharmaceutica, harsen en verf. Door Lyondell wordt het geproduceerd uit 
propeenoxide (PO) en synthesegas (mengsel van koolmonoxide en waterstof).  
 
Vorming van BDO 
De reacties in de fabriek worden uitgevoerd in twee stappen, weergegeven als reactie 1 en 2.  
In de eerste reactie is Lithiumfosfaat de katalysator voor de vorming van allyl alcohol. Vervolgens wordt uit allyl 
alcohol, koolmonoxide (CO) en waterstof het gewenste BDO gevormd onder vorming van bijproduct 1,3 
methylpropaandiol, een isomeer van BDO.  

HOCH2 (CH2)2

H3C C
O LixPO4CH2

Propylene Oxide

Reactie 1

Reactie 2

CH2OH

H
H2C C

OH
CH2

Allyl Alcohol

H

1,4 ButaanDiOl

HOCH2 CH CH2OH

1,3 Methyl PropaanDiOl

CH3

HoofdPRODUCTBijPRODUCT

+ CO + 2 H2

 
Figuur 81. Vormingsreacties van BDO 

 
Vorming van Synthese gas, CO/H2 mengsel 
Het voor de productie benodigde CO/H2 mengsel wordt geleverd door Air Liquide. De vorming van synthesegas 
door Air Liquide vindt plaats door partiele oxidatie van aardgas met zuurstof volgens de totaalreactie: 
CH4 + 0.5O2  CO + 2H2     (Reactie 3) 
In deze stap komt chemische energie vrij in de vorm van warmte. De benodigde zuivere zuurstof wordt 
verkregen door de splitsing van lucht.  
 
Levering van elektriciteit en warmte  
Om de BDO-fabriek van elektriciteit en stoom te voorzien bouwt een Joint Venture van Air Products/Electrabel 
een Warmte/Kracht centrale. Deze produceert 43 MW elektriciteit, en 100 ton stoom per uur. Het overall 
rendement van deze energiecentrale betrokken op het verstookte hoogcalorisch aardgas is 80%. 
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Vraagstuk 4 (30 punten) 
stof verbrandingsenthalpie [MJ/kg] 
H2 -120 
CO  -10.1 
CO2  0 
H2O(g)  0 
propyleneoxide -31.2 
allyl alcohol -30.4 
BDO -25.1 
1,3 MethylPropanediol -25.1 
CH4  -50.0 
stoom -3.2* 
Tabel 35. Verbrandingsenthalpieën 

*energie-inhoud stoom [MJ/kg] t.o.v. condens (water) bij standaardcondities (15 oC, 1 atm) 
a. De belangrijkste grondstof voor de fabriek, propyleenoxide wordt geproduceerd uit propyleen (of propeen). 

Wat is de verzamelnaam voor propeen, etheen (het belangrijkste product van de petrochemische industrie 
qua tonnage), buteen etc.? 

b. Teken een systeemdiagram van de beschreven installaties van Lyondell, Air Liquide en Air Products/ 
Electrabel rond de BDO-fabriek dat mede geschikt is voor het beantwoorden van de onderstaande 
deelvragen.  

c. Hoeveel aardgas (als CH4 ) heeft Air Liquide minimaal nodig om het synthese gas te leveren als de BDO 
fabriek op ontwerpcapaciteit produceert? 

d. Voor hoeveel ton CO2 moeten de eigenaren van de warmte/kracht centrale jaarlijkse emissierechten kopen? 
Neem aan dat de installatie wordt gestookt op aardgas. 

e. Bereken het netto energieverlies van de BDO-fabriek (als warmte naar omgeving, koelwater) in MW. 
f. Om thermische vervuiling te voorkomen is in de WVO-vergunning van de fabriek opgenomen dat 

koelwater slechts mag worden geloosd als dat niet meer dan 5 oC is opgewarmd in de fabriek. Maak een 
schatting van de benodigde hoeveelheid koelwater voor de fabriek. NB, als u c. niet heeft kunnen 
berekenen, kies dan 120 MW. De warmtecapaciteit van water is 4.2 [J/K/g]. 

g. Stel dat alle reacties in de fabriek plaatsvinden bij 600 oC. Wat is dan het verloren gegane arbeidsvermogen 
van de BDO-fabriek? 

Vraagstuk 5 (20 punten) 
Gebruik de bovenstaande casusbeschrijving 'BDO' 
In thermodynamische tabellen zijn gemiddelde bindingsenergieën te vinden waaruit bijvoorbeeld de 
vormingsenthalpie van een stof uit de elementen kan worden berekend (bijvoorbeeld CO ontstaat uit een atoom 
C, het verbreken van de binding in een half molecuul zuurstof, en het vormen van een CO binding). Voor de 
reacties in de BDO fabriek zijn de volgende gegevens gevonden: 
enkele binding bindingsenergie kJ/mol] dubbele binding bindingsenergie [kJ/mol] 
C-H 413 O=O 495 
C-C 347 C=O 799 
H-O 467 C=C 614 
C-O 358   

Tabel 36. Bindingsenergieën 

a. Leg uit hoe volgens de Wet van Hess uit deze gegevens de reactie-enthalpie voor de vorming van BDO uit 
Propylene oxyde het eenvoudigst kan worden berekend.  

b. Teken de volledige Lewisstructuur van propyleenoxide. Geef daarin aan 1) hoe de koolstof atomen en 
zuurstof zijn gehybridiseerd 2) wat de door het VSEPR alsmede het Localized Elektron model voorspelde 
bindingshoeken zijn 

c. De werkelijke bindingshoeken in de C-O-C driehoek in het molecuul zijn zoals in het schema aangegeven, 
dwz. 120o. Wat betekent dit voor de energietoestand van het molecuul? Beargumenteer voor het geval dat 
de energietoestand van propyleenoxide wordt uitgedrukt als de vormingsenthalpie uit de elementen. 

d. Volgt hieruit dat de werkelijke reactie-enthalpie voor de vorming van BDO uit propyleenoxide hoger of 
lager is dan volgens de procedure onder a.? Beargumenteer met systeemanalyse rond het molecuul 
propyleenoxide en let op uw keuze t.a.v. +/- teken! 

e. De Lithiumfosfaat katalysator wordt gemaakt door deze stof uit oplossing neer te slaan op aluminiumoxide 
met een groot uitwendig oppervlak. Wat moet de molverhouding van Lithium en fosfaat PO4 3-  in de 
oplossing zijn? En wat is de verhoudingsformule van aluminiumoxide AlyOz 
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Tentamen; 24 juni 2002 

Kernenergie terug op de politieke agenda 
Sinds kort wordt in een aantal Europese landen weer openlijk gesproken over de bouw van kerncentrales voor 
elektriciteitsproductie. Moderne centrales gebaseerd op kernsplijting zouden veilig zijn, leveren een bijdrage aan 
het beperken van het broeikaseffect en zouden onmisbaar zijn voor een duurzame energievoorziening. Ook de 
voorraden bruikbaar Uranium zijn echter beperkt: bij het huidig verbruik is ze toereikend voor zo'n 50 jaar. Twee 
weken geleden heeft het Finse parlement de bouw van een nieuwe kerncentrale goedgekeurd.  
In een kerncentrale wordt 235U, een isotoop van Uranium (U), gesplitst in twee lichtere atomen door een neutron. 
 
1 neutron + 235U               141Ba + 92Kr + 3 neutronen 
 
Bij deze kernreactie komt een grote hoeveelheid energie vrij volgens de beroemde vergelijking van Insein, 
E=mc2 : de hoeveelheid energie is gelijk aan het produkt van de omgezette massa en het kwadraat van de 
lichtsnelheid.  
 
Een kernreactor is opgebouwd zoals in onderstaand figuur: lange cilindervormige pijpen zijn gevuld met korrels 
met verrijkt Uranium, dwz. met 3 gew.% 235U. Deze pijpen bevinden zich in een met water doorstroomde 
reactor. Tussen deze pijpen bevinden zich staven met materiaal waarin neutronen vertraagd worden 
(moderators), en staven waarin ze zelfs geheel worden ingevangen, de regelstaven.  
 
<hier stond een kopie van Figure 21.15, Zumdahl 5e druk, p. 1044.> 

Vraagstuk 1 (15 punten) 
a. Welke twee fossiele energiedragers zijn in Nederland het belangrijkst qua inzet voor de 

elektriciteitsopwekking? 
b. Ook voor fossiele energiedragers is een voorraadkarakterisering te geven zoals voor Uranium. Hoe wordt 

de hier aangegeven karakterisering genoemd? 
c. Welke Wetten gelden NIET in een kernreactor?  
d. Bij de splijting van 'licht Uranium' 235U ontstaat juist 'zwaar Krypton', 92Kr. Verklaar deze benamingen met 

behulp van het Periodiek Systeem. NB Uranium is een 'Actinide', Krypton is een edelgas.  
e. Het zware Barium kan worden vastgelegd als Bariumsulfaat. Daartoe worden de reactorstaven met verdund 

zwavelzuur behandeld. Barium reageert met water tot Ba(OH)x, dat vervolgens met zwavelzuur tot Ba 
(SO4)y  reageert. Het hydroxide ion is eenwaardig (OH-), sulfaat is tweewaardig (2-). Wat is de waarde van 
x, resp. y? 

f. Barium heeft 0 10;     0 20;    0 30 elektronen die zich in d-orbitalen bevinden. (streep aan)  
g. Verklaar met de gegeven kernreactie en systeembeschrijving waarom de regelstaven nodig zijn om een 

kernexplosie te voorkomen.  

Vraagstuk 2 (20 punten) 
In Nederland is na de verkiezingen de sluitingsdatum van de Kerncentrale Borssele (thermisch vermogen 1100 
MW, elektrisch vermogen: 450 MW) ter discussie gesteld. Een argument van de eigenaar van de centrale is dat 
deze geen CO2 uitstoot. Sluiting zou leiden tot noodzaak van dezelfde hoeveelheid elektriciteit in een centrale 
gestookt op fossiele brandstof. CO2-neutrale elektriciteitsproductie is echter ook mogelijk op basis van 
energieteelt. Daarbij wordt een geschikt, liefst snelgroeiend gewas, bijvoorbeeld Miscanthus (Olifantsgras) of 
Salix (Wilgetenen) geoogst, gedroogd, versnipperd en uiteindelijk verbrand in een installatie voor 
elektriciteitsopwekking  
a. Leg uit waarom energieteelt (g)een voorbeeld is van agrificatie 
b. Geef een definitie van een 'duurzame' elektriciteitsvoorziening. Welke karakteristiek(en) zou zo'n 

voorziening moeten bezitten?  
 
Uit Landbouwstatistieken is af te leiden dat op onze breedtegraad jaarlijks ongeveer 400 g C/m2 wordt 
vastgelegd. Gedroogd olifantsgras cq. wilgeteen bevat nog 10 gew.% water. Voorts bestaat het in hoofdzaak uit 
cellulose, een stof met ongeveer onderstaande structuurformule: 
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Gegeven zijn de volgende gemiddelde bindingsenergieën: 
enkele binding bindingsenergie kJ/mol] dubbele binding bindingsenergie [kJ/mol] 
C-H 413 O=O 495 
C-C 347 C=O 799 
H-O 467 C=C 614 
C-O 358   

Tabel 37. Bindingsenergieën 

c. Bereken een schatting van de verbrandingsenergie van gedroogd olifantsgras cq. wilgentenen [GJ/ton].  
d. Bereken en beargumenteer een schatting van het areaal wilgentenen cq. olifantsgras [hectare] nodig om in 

plaats van de kerncentrale Borssele continue elektriciteit te kunnen opwekken. NB als u c. niet heeft 
kunnen berekenen, kies dan [20 MJ/kg].  

Vraagstuk 3: (30 punten) 
Wereldwijd wordt al decennia gebruik gemaakt van benzine als motorbrandstof voor voertuigen. Benzine bevat 
chemisch gebonden zuurstof: er is MTBE, methyl-tert-butyl-ether -structuur-formule (CH3)3-C-OCH3 aan 
toegevoegd om de verbrandingseigenschappen te verbeteren.  
 
a. MTBE wordt geproduceerd uit Methanol CH3OH en tert-butyl-alcohol, TBA, structuurformule (CH3)3-C-

OH. Dit is een technisch eenvoudig uitvoerbare reactie. Een oliemaatschappij wil MTBE gaan maken in 
haar raffinaderij en wil gezien de eenvoud van de reactie een oude maar nog bruikbare reactor benutten. 
Aan jou de vraag of warmte moet worden toe- of afgevoerd aan deze reactor.  

 
 Reactie: CH3OH (l) + TBA (l) → MTBE (l) + H2O (g)  
 In je tabellenboekje vind je de volgende gegevens: 
 CH3OH (l) + 1.5O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g)   ∆H = -677 kJ/mol methanol 
 MTBE (l) + 10.5O2 (g) → 5CO2 (g) + 6 H2O (g)  ∆H = -3522 kJ/mol MTBE 
 TBA (l) + 8.5O2 (g) → 4CO2 (g) + 5 H2O (g)   ∆H = -3340 kJ/mol TBA 

 
MTBE werkt als antiklopmiddel: in de verbrandingsmotor valt het uiteen onder vorming van een groot aantal 
•CH3 radicalen en zorgt daarmee voor een goede verbranding in de motor.  
b. Wat is een radicaal? Waarom is een radicaal zeer reactief?  
c. Hoe worden in de atmosfeer radicalen gevormd? Wanneer leiden slecht afgestelde verbrandingsmotoren 

die onvolledig verbrande koolwaterstoffen uitstoten dus tot problemen?  
d. Verbrandingsmotoren stoten, ook bij juiste afstelling, kleine hoeveelheden koolmonoxide (CO) en NOx uit. 

Dit zijn, in tegenstelling tot CO2, geen broeikasgassen. Wat moet men in het laboratorium onderzoeken dan 
wel meten aan deze gassen om dit te verifiëren?  

e. Waarom zijn vergelijkbare metingen in het laboratorium aan de broeikasgassen methaan, CO2 en 
bijvoorbeeld lachgas N2O niet voldoende om het effect van de uitstoot van deze gassen op het versterkte 
broeikaseffect te duiden? 

f. Leg uit waarom slechts het versterkte broeikaseffect een probleem vormt voor de mensheid. 
 
NOx is de verzamelnaam voor NO en NO2 die beide stabiel zijn.  
g. Waarom is het bestaan van beide opmerkelijk?  
h. Het bestaan van beide is te verklaren met 
 0 Het VSEPR-model 
 0 Het atoommodel van Bohr 
 0 Bond Order volgens de MO-theorie 
 0 Het model van Lewis 
 
i. Teken de Lewisstructuur voor CO2  en geef de ladingsverdeling aan; hoe zijn de koolstof en zuurstof 

atomen gehybridiseerd? Wat betekent dat voor de vorm van het molecuul? Beantwoord dezelfde vragen 
voor het carbonaat-ion, CO3

2-  
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Vraagstuk 4 (25 punten) 
Huishoudelijk afval dat wordt ingezameld in Zuidwest Nederland wordt per vrachtauto of schip naar de 
Afvalverwerking Rijnmond te Rozenburg getransporteerd. Een vrachtauto bevat gemiddeld 7 ton afval; 
vrachtauto's in Den Haag worden overgeslagen in perscontainers. Vervolgens vervoert een schip 24 
perscontainers met elk 14 ton afval naar de AVR. Bij de AVR wordt het afval gestort in de bunker, waarna het 
wordt overgeheveld naar een van de zeven fornuizen waar het afval wordt verbrand bij 850 oC met lucht. Voor 
het aanzuigen van lucht worden ventilatoren gebruikt. Samen met de overige elektrisch aangedreven apparatuur 
vragen deze 10 MW elektrisch vermogen.  
Een deel van de verbrandingsenergie in de rookgassen wordt gebruikt om hoge druk stoom te maken (40 bar, 600 
oC). Deze stoom drijft een aantal stoomturbines aan, die totaal een elektrisch vermogen van 108 MW opwekken. 
De energie in de stoom na de stoomturbines wordt benut om water te verdampen: uit Maaswater wordt zo zuiver, 
gedestilleerd water bereid voor industrieel gebruik. Voor verdere afkoeling van de rookgassen wordt Maaswater 
gebruikt. De afgekoelde rookgassen worden gezuiverd in een uitgebreide rookgasreiniging, waar roet en 
schadelijke koolwaterstoffen zoals dioxines en NOx onschadelijk worden gemaakt.  
Gemiddeld is steeds één van de ovens in onderhoud (en dus uit bedrijf). In totaal wordt zo per jaar 1.2 miljoen 
ton huisvuil met een gemiddelde energie-inhoud van 12 MJ/kg verbrand. De installatie produceert jaarlijks zo'n 
340.000 ton bodemassen, zo'n 50.000 ton ijzer schroot, en 10.000 ton andere metalen.  
 
a. De netto reactie die in deze fabriek wordt uitgevoerd is een zgn. volledige oxidatie met zuurstof uit lucht. 

Het brandbare gedeelte van huisvuil heeft verhoudingsformule CH2O. Schrijf de verbrandingsreactie uit.  
b. Teken een systeemdiagram van de beschreven infrastructuur voor de eindverwijdering van afval waarin je 

subsystemen 'inzameling/transport' resp. 'locatie AVR-Rozenburg' onderscheidt. Stel het schema voor de 
locatie op tbv. beantwoording van onderstaande deelvragen.  

c. Hoewel de verbranding 7 dagen per week doorgaat, wordt er maar 5 dagen in de week huisvuil aangevoerd. 
Bereken met een eenvoudige systeemanalyse hoeveel ton afval de bunker minstens moet kunnen bevatten 
om het weekend op nominale capaciteit door te draaien.  

d. Hoeveel perscontainers moeten voor het Pinksterweekend op de kade staan om ook Pinkstermaandag door 
te kunnen draaien? 

e. Hoeveel ton CO2 stoot de installatie jaarlijks uit?  
f. Benoem minstens 5 energietransformaties die optreden in de installaties op Rozenburg 
g. Wat is het elektrisch rendement van de installatie? Wat is het theoretisch maximum elektrisch rendement 

van de verbrandingsinstallatie? Maaswater heeft een temperatuur van 10 oC.  

Vraagstuk 5 (10 punten) 
In het waterbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen waterkringlopen. 
a. Van welke kringloop maakt de productie van gedestilleerd water door AVR uit? Waarom? 
b. Beschrijf die kringloop kort voor Zuidwest Nederland. Wat zijn de twee belangrijkste functies in deze 

kringloop?  
c. Draagt AVR door productie van gedestilleerd water voor de industrie bij aan het milieuthema verdroging of 

juist niet? Beargumenteer met systeemdenken!  
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Uit de drup; NRC 
Het aantal en de grootte van de waterdruppeltjes in wolken wordt beïnvloed door de rook die wordt 
uitgestoten door industriële complexen. Vervuiling beïnvloedt op mondiale schaal de regen- en 
wolkenvorming. 
 
Het mondiale gebruik van kolen, olie en gas als brandstof heeft een veel grotere invloed op het klimaat dan lange 
tijd is aangenomen. Niet alleen versterkt het gevormde CO2 (koolstofdioxide) het natuurlijke broeikaseffect en 
beïnvloedt het vaak tegelijk gevormde SO2 (zwaveldioxide) het weerkaatsend vermogen van lucht en wolken, het 
begint nu ook aannemelijk te worden dat rook en rookgassen een belangrijke invloed hebben op de levensduur 
van wolken en de vorming van neerslag.  
Dat blijkt uit een artikel van de Israëlische onderzoeker Daniel Rosenfeld in Science van 10 maart. De aan de 
Hebrew University verbonden Rosenfeld analyseerde de meteorologische waarnemingen van twee verschillende 
satellieten en ontdekte dat de wolken aan de lijzijde van grote industriële complexen in Turkije, Canada en 
Australië een opvallend andere samenstelling hebben dan aan de loefzijde. Bovendien viel er uit de door 
rookgassen vervuilde wolken boven Australië beduidend minder regen. De invloed van de vervuilingsbronnen 
strekt zich tot enige honderden kilometers uit. Daardoor is het niet onaannemelijk dat de regen- en wolkvorming 
op mondiale schaal door vervuiling wordt beïnvloed.  
Het is, schrijft Rosenfeld, voor het eerst dat rechtstreeks is aangetoond hoe de ‘microstructuur’ van wolken (het 
aantal en de grootte van de wolkdruppeltjes) boven land wordt beïnvloed door aanwijsbare bronnen van 
vervuiling, zoals grote industriële conglomeraten (hoogovens, centrales) of steden met veel verkeer. En dat 
tegelijk de onderdrukking van de regenval in die vervuilingpluimen rechtsreeks is zichtbaar gemaakt. 
De directe aanleiding voor het soort onderzoek waar Rosenfeld zich (met zijn medewerker Itamar Lensky) in 
begaf, zijn de opvallende uitkomsten van het onderzoek aan de vervuilingpluimen die schepen op de grote 
oceanen achter zich aan slepen. Al in 1966 bleek uit satellietopnamen dat de routes die schepen kiezen over de 
oceaan geregeld zijn terug te vinden in het wolkendek waar ze onderdoor varen. De eerste waarnemingen lieten 
een effect zien dat ook, en veel beter, van vliegtuigen bekend is: in een wolkeloze hemel wekt scheepsrook soms 
een condensatiespoor op. Later bleek dat de rook van schepen veel vaker de microstructuur van al aanwezige 
wolken verandert. In een al bestaand laaghangend en aansluitend wolkendek (van een boven oceanen veel 
voorkomende soort die meestal als ‘stratocumulus’ wordt beschreven) wekken de schepen hardnekkige 
wolkenbanen op die, gefotografeerd in gewoon licht, opvallend helder oplichten ten opzichte van de omgeving: 
het zonlicht wordt er beter weerkaatst. 
Aanvankelijk is de waarneming als curiositeit beschouwd, van lieverlee is men zich meer in het mechanisme 
achter, en de consequenties van, de speciale wolkvorming gaan verdiepen. Door de Amerikaan Lawrence Radke 
en zijn medewerkers zijn op 1 december 1989 in Science de resultaten beschreven van het zogenoemde FIRE-
experiment van 1987, waarbij een aantal ‘ship trails’ (ook ‘ship plumes’ of ‘ship tracks’ genoemd) die door een 
NOAA-weersateliet ten westen van Californië waren waargenomen nog geen half uur later door een 
onderzoeksvliegtuig werden opgezocht en bemonsterd. 

Rookdeeltjes 

In de wolken die onder invloed van de scheepsrook waren veranderd bleek niet alleen het totaal aantal ‘deeltjes’ 
(waardonder dus ook de rookdeeltjes zelf) sterk verhoogd, maar ook het aantal wolkendruppeltjes. Tegelijk bleek 
wonderlijk genoeg de totale hoeveelheid vloeibaar water die in de vorm van druppeltjes in dat wolkgedeelte was 
vastgelegd te zijn gestegen. 
Uit het totaal watergehalte en het aantal druppeltjes zijn met relatief eenvoudige bewerkingen gemiddelde, 
modus en mediaan van de grote verscheidenheid aan druppeldiameters af te leiden. In de scheepspluimen bleek 
de druppelgrootte erg te zijn afgenomen. Ongeacht de evidente samenhang tussen de typische wolkenbanken en 
het voorbijvaren van schepen onder het laaghangende wolkendek is door Radke uitgerekend of scheepsrook 
überhaupt wel genoeg deeltjes bevat voor het oproepen van het waargenomen effect. Omdat wolkendruppeltjes 
altijd op zogenoemde condensatiekernen (CCN’s) ontstaan, zouden er op zijn minst voldoende rookdeeltjes 
moeten worden uitgestoten om de toename aan wolkendruppeltjes te kunnen verklaren. Zo eenvoudig bleek het 
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niet te liggen: de rook bevat ruwweg tienmaal minder deeltjes dan er minstens nodig zijn. Aangenomen wordt 
daarom dat in de rookgassen van de scheepsmotoren pas achteraf en heel geleidelijk de deeltjes of druppeltjes 
ontstaan die als condensatiekernen kunnen dienstdoen. Daarmee is ten dele ook de hardnekkigheid van de 
scheepssporen verklaard: er worden voortdurend nieuwe CCN’s gevormd. 
Vooruitlopend op het artikel van Radke had de Amerikaanse onderzoeker Bruce Albrecht, ook betrokken bij het 
FIRE-experiment, in Science van 15 september 1989 al aandacht besteed aan de wonderlijke stijging van het 
watergehalte van ‘vervuilde’ wolken. Albrecht probeert in zijn artikel aannemelijk te maken dat luchtvervuiling 
de levensduur van wolken verlengt en langs die weg ook van invloed kan zijn op de totale wolkbedekking op 
aarde (wat in theorie de opwarming door het broeikaseffect kan neutraliseren). Hij brengt in herinnering dat al 
lang bekend was dat uit wolken boven zee veel makkelijker regen valt dan uit vrijwel identieke wolkensoorten 
boven land. Dat typische gedrag is al in 1958 in verband gebracht met een belangrijk verschil in aanbod aan 
condensatiekernen: in de schone lucht boven zee is het aanbod CCN’s veel lager dan boven land. Ook anderen 
hebben regelmatig het vermoeden uitgesproken dat de vorming van regendruppels zou afnemen als het aantal 
CCN’s boven een drempelwaarde stijgt. 
Dat laatste (overigens zonder extra waarnemingen) min of meer als feit aannemend komt Albrecht tot zijn 
hypothese dat het vuil uit scheepsschoorstenen als bron voor CCN’s niet alleen de grootte van de 
wolkendruppeltjes beïnvloedt, maar ook de vorming van regendruppels. In en onder veel mariene stratocumulus-
bewolking die niet al te dik is, valt een gestage motregen (drizzle) die per tijdseenheid ruwweg evenveel water 
uit de wolk afvoert als er door verdamping uit de zee in terechtkomt. Tegelijk voert die motregen ook veel 
CCN’s af naar zee. Als een extra aanbod van CCN’s de vorming van motregen vermindert kan het totaal aan 
CCN’s makkelijk snel oplopen. Vervuiling kan dus een onevenredig sterke invloed hebben op wolkvorming. 
Daniel Rosenfeld van de Hebrew University verwijst in de inleiding van zijn recente artikel expliciet naar dit 
soort onderzoek, al vestigt hij ook de aandacht op allerlei onderzoek waaruit eerder een omgekeerde tendens is af 
te leiden: een relatie tussen luchtvervuiling en een toename van de regenkans. Zo verscheen er op 6 augustus 
1998 in Nature een studie van de Amerikaanse onderzoekers Cerveny en Balling die een opvallende en 
overtuigende weekritmiek ontdekten in neerslag boven zeegebied direct ten oosten van de Amerikaanse oostkust 
(gemeten over een periode van vier jaar). Zij brengen de ritmiek in verband met de weekritmiek in de 
luchtvervuiling van de grote steden aan de oostkust (die voor een deel door het vrije weekend wordt bepaald ) en 
kunnen die ook laten zien. De variaties in vervuiling lopen synchroon met de variaties in neerslag. Hoe meer CO 
(koolmonoxide) en ozon er gemeten wordt, hoe meer regen er valt. (Overigens zou uit waarnemingen juist weer 
een omgekeerd verband tussen vervuiling en regenkans kunnen worden afgeleid als men aanneemt dat de 
veranderingen in de wolken enige dagen naijlen op de uitstoot van rookgassen.)  
Rosenfelds studie was in feite een bureaustudie. De Amerikaanse NOAA-1998 werden gemaakt boven gebieden 
die relatief weinig zijn geïndustrialiseerd: Turkije, Canada en Australië. De installaties zoals raffinaderijen, 
bruinkoolcentrales, ertssmelters en staalfabrieken die daar met hun rookgassen de structuur van wolken zouden 
kunnen beïnvloeden liggen er als goed te onderscheiden puntbronnen geïsoleerd in een overigens voornamelijk 
onbewoonde of agrarische omgeving. 
Het effect van de genoemde puntbronnen op de wolkenstructuur is onmiskenbaar, zoals uit een aantal in ‘false 
colour’ uitgevoerde illustraties in Science blijkt. De invloed van de industrie op de wolken strekt zich uit tot meer 
dan tweehonderd kilometer van de bron. Rosenfeld gebruikte de AVHRR-waarnemingen ook om een schatting te 
maken van de druppelgrootte en stelde vast dat de druppels in de toppen van ‘vuile’ wolken maar half zo groot 
zijn als in schone wolken. 

Regenradar 

De conclusies werden bevestigd door de waarnemingen van de Japans-Amerikaanse TRMM-satelliet die eind 
november 1998 werd gelanceerd. De TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission)-satielliet heeft een 
regenradar aan boord waarmee Rosenfeld al in 1999 liet zien dat rook van brandende vegetatie de vorming van 
regen onderdrukt. Voor het recente Science-artikel gebruikte hij radarwaarnemingen die boven Australië waren 
gemaakt. Overtuigend tonen de radarwaarnemingen aan dat de rookvorming ook binnen de vervuilde 
langgestrekte wolkenbanden sterk is onderdrukt. 
Het was maar een verkennend onderzoek, maar omineus is Rosenfelds terloopse suggestie dat op veel andere, 
meer geïndustrialiseerde gebieden op aarde minder makkelijk vervuilingpluimen worden gevonden omdat daar 
misschien àlle wolken onder invloed staan van vervuiling. Voor de vermaarde modellenbouwers, die toch al 
zoveel moeite hebben in hun klimaatmodellen de juiste soorten wolken te laten ontstaan, is dit slecht èn goed 
nieuws, zegt klimaatonderzoeker dr. R. van Dorland van het KNMI. Enerzijds betekent het een hoop extra werk 
om de nieuwe inzichten in de modellen onder te brengen, anderzijds kan het de betrouwbaarheid van hun 
voorspellingen geweldig vergroten. 
 
Karel Knip 
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Warme wereldzeeën; NRC  
Opwarming oceanen volgt voorspellingen klimaatmodellen 
 
Het bewijs voor het versterkte broeikaseffect, zo wijzen klimaatmodellen uit, is terug te vinden in de 
oceanen. Die worden onmiskenbaar warmer en dat komt door de mens. 
 
Twee onafhankelijk werkende Amerikaanse onderzoeksgroepen hebben een nieuwe en overtuigende bevestiging 
gevonden van de stelling dat de aarde opwarmt als gevolg van het versterkte broeikaseffect. Het blijkt dat de 
feitelijke opwarming van de oceanen, zoals vooral sinds 1950 wordt gemeten, verloopt volgens een patroon dat 
tot in detail de voorspellingen volgt van twee moderne klimaatmodellen, als daarin het effect van stijgende 
concentraties broeikasgassen wordt meegerekend. Niet eerder slaagden modellen erin een zo goede 
overeenstemming tussen waarnemingen en berekeningen aan de oceanen te produceren.  
Beide onderzoekersgroepen publiceren deze week in Science (13 april). Een onderzoekersgroep aangevoerd door 
de oceanograaf Sydney Levitus van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) werkte 
samen met de modellenmakers van het Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL). Levitus c.s. plaatste 
een eerdere compilatie van alle bekende temperatuurmetingen aan de oceanen (zie Science, 24 maart 2000) in 
een breder kader. Zij vergeleken de door hen berekende opwarming van al het mondiale oceaanwater (tot een 
diepte van 3000 meter) in een periode 1955-1996 met de opwarming of warmteopname van alle andere 
componenten van het aardse klimaatsysteem. 
De oceanen zijn volgens Levitus’ studie van een jaar geleden in de genoemde periode totaal 182 ⋅ 1021 joule 
warmer geworden. Dat is meer dan 25 keer zoveel als de opwarming die voor dezelfde periode voor de atmosfeer 
is berekend: 6,6 ⋅ 1021 joules. Andere componenten van het klimaatsysteem namen nog minder warmte op, zoals 
ruwe, maar desondanks overtuigende berekeningen laten zien. Er kan nog een met de atmosferische opwarming 
vergelijkbare wamtehoeveelheid zijn opgenomen bij de teruggang van de grote continentale gletsjers van 
Groenland en de zuidpool en ook het smelten van zeeijs rond de zuidpool (dat zich tussen 1950 en 1970 zo’n 300 
kilometer terugtrok) kan 3,2 ⋅ 1021 joules hebben gekost. 
Maar alle andere relevante processen, zoals de gestage inkorting van de berggletsjers en de aantasting van het 
zeeijs rond de noordpool zinken qua warmteopname in het niet bij de eerste processen. De prettig-heldere 
conclusie is dat de opwarming die de afgelopen halve eeuw in het aardse klimaatsysteem te meten viel vrijwel 
volledig in de oceanen is terug te vinden. Daarmee staat vast dan een ‘bewijs’ voor het broeikaseffect in de eerste 
plaats in de oceanen gezocht moet worden. 
Levitus c.s. vergeleek het patroon van de oceanische opwarming (het verloop in de tijd) met de uitkomsten van 
de nieuwste versie van een oceaanatmosfeer gekoppeld GFDL-klimaatmodel. Dat model werd geladen met 
stijgende concentraties broeikasgassen en sulfaataërosol (industriële zwaveluitstoot die doorgaans een koelend 
effect heeft) en de natuurlijke effecten van een variabele zonne-intensiteit en van vulkaanuitbarstingen. Daarna 
werden de uitkomsten vergeleken met een ‘run’ waarin de invloed van de zon en van vulkaanuitbarstingen buiten 
beschouwing bleef. 
Als alle effecten, zowel de antropogene als de natuurlijke, in rekening werden gebracht werd een ‘voortreffelijke 
overeenkomst’ tussen model en werkelijkheid gevonden. Liet men de natuurlijke effecten weg, dan voorspelden 
de modellen een oceanische opwarming die 70 procent te hoog lag. Daaruit viel af te leiden dat zware 
vulkaanuitbarstingen (die veel stof in de stratosfeer brengen) een formidabel effect hebben op de 
warmtehuishouding van de oceanen. 

Flux-adjustment 

Een klein, maar volgens scherpslijpers bedenkelijk tekort dat het gebruikte GFDL-model gemeen heeft met de 
meeste andere oceaanatmosfeer gekoppelde klimaatmodellen, is dat het een ‘flux-adjustment’ nodig heeft. De in 
de modellen aangenomen uitwisseling van warmte, water en impuls (als windeffect) tussen atmosfeer en oceaan 
moet soms kunstmatig wat worden bijgesteld om te voorkomen dat onrealistische klimaatveranderingen 
berekend. Door deze ‘fluxcorrectie’ is de voorspellende waarde van veel modellen altijd wat onzeker. 
De onderzoekersgroep van Tim Barnett van het Scripps Institution of Oceanography, die het tweede Science-
artikel voor zijn rekening nam, gebruikte een geavanceerd gekoppeld klimaatmodel (het Parallel Climate Model, 
ontwikkeld door een aantal Amerikaanse universiteiten en federale laboratoria) dat geen fluxaanpassing nodig 
heeft. Ook deze groep ging uit van de compilatie van historische temperatuurmetingen van Levitus. Anders dan 
deze zelf combineerde men niet alle metingen tot één getal voor de warmte-inhoud van alle oceanen tezamen 
maar werd de afzonderlijke opwarming onderzocht van de vijf voornaamste oceaangebieden (de Indische Oceaan 
en het noorden en zuiden van de Grote en Atlantische Oceaan). Bovendien is het voor twee gebieden (het 
noorden van de Grote en de Atlantische Oceaan) ook het geregistreerde temperatuurverloop in de diepte (tot 
2000 meter diep) vergeleken met de modelberekeningen. 



140  III.2 Artikelen 

Met inachtneming van de aannemelijke natuurlijke variatie in temperatuurwaarden komen Barnett c.s. tot de 
uitspraak dat het voor meer den 95 procent zeker is dat de waargenomen opwarming géén uiting van natuurlijke 
variatie is en dat met een betrouwbaarheid van meer dan 95 procent kan worden aangenomen dat antropogene 
invloeden er aan hebben bijgedragen. (Het is frappant dat dit resultaat is behaald zonder dat in het PCM-model 
de effecten van variabele zonactiviteit en die van vulkaanuitbarstingen werden meegeteld.) 
De onderzoekersgroep van Barnett durft te veronderstellen dat er geen ander klimaatmodel is dat de veranderde 
warmte-inhoud van de oceanen zo mooi voorspelt als het Commode en dat de atmosferische opwarming sterker 
is dan die van enig ander model. Als dat juist is kan het vèrstrekkende gevolgen krijgen omdat het model maar 
een heel bescheiden opwarming verwacht. 
 
Karel Knip 
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‘Virtual Water’ Trade and Geopolitics, 3rd World Water Forum 
From Unconscious Behavior to Conscious Decisions 
 
Water-scarce countries are using the new concept of “virtual water” -- the amount of water needed to create 
goods -- to determine their agricultural and industrial production strategies. 
 “When you consume one kilo of grain, you are in effect also consuming the one thousand liters of water needed 
to grow that grain, when you consume one kilo of beef, you are consuming the 13,000 liters of water needed to  
produce that amount of meat, and this is the hidden or ‘virtual’ water,” says Daniel Zimmer, Director of the 
World Water Council and a speaker at the Forum’s session on virtual water: Virtual Water Trade and Geopolitics 
on Monday, March 17th. “It is this unconscious behavior that causes humans to consume so much water.” 
The contrast in water use can be seen between continents. In Asia, people consume an average of 1,400 liters of 
‘virtual water’ per day, whereas in Europe and North America, people consume about 4,000 liters of ‘virtual 
water’ per day. Some 70 percent of all water utilized by humans goes into food production. 
The magnitude of this variation demonstrates that diet is very important for water consumption,” says Daniel 
Zimmer.  “If the entire world consumed as much virtual water as do people in North America, the world would 
need 75 percent more water than it currently uses for food production.” 
No practical way will probably ever exist to trade large enough volumes of water like other products, simply 
because its weight and volume make this prohibitively expensive. However, a country that opts to be a net 
importer of ‘virtual water,’ as opposed to real water, can relieve pressure on its own water resources.” 
“We have made the first calculations of virtual water trade, which will be debated during the Forum,” says Arjen 
Hoekstra, Ph.D., of the International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering 
(IHE). “These calculations show that nearly 20 percent of the water that is consumed by agriculture is traded to 
other countries in the form of the food and other products that result. This is quite a big figure, since five trillion 
cubic meters of water per year is used for agriculture, and out of that one trillion is involved in trade between 
countries.” 
Among the biggest net exporter countries of ‘virtual water’ are the United States, Canada, Thailand, Argentina, 
India, Vietnam, France and Brazil. 
“The United States is such a major exporter of virtual water because of its agricultural exports,” says Daniel 
Zimmer. “In fact, the annual virtual water volume exported by the U.S. is four times the entire annual water use 
for everything of Egypt.” 
Some of the largest net import countries of ‘virtual water’ are Sri Lanka, Japan, the Netherlands, South Korea, 
China, Spain, Egypt, Germany and Italy. 
“Olive oil is an excellent product that can be produced in arid climates,” says Daniel Renault of the Food and 
Agriculture Organization. High quality olive oil brings in a great deal of foreign exchange that can be used for 
food purchases. Tunisia is an example of a country that has successfully resorted to producing olive oil as a 
virtual water export.” 
“Unconsciously, through food imports, many water-scarce countries have already eased tensions over their water 
problems, so that ‘virtual water’ imports are already playing a role,” says William J. Cosgrove, Vice President of 
the World Water Council. “Now, virtual water’ trade is becoming more of a conscious decision by countries.” 
The Forum session will also consider the difference between “food security” and food sovereignty.” That is, 
many countries could resort to ‘virtual water’ trade in order to achieve a sufficient food supply for their people, 
but many governments do not want or simply cannot afford to become dependent on global trade. 
“This is crucial for countries like India and China, “ says Daniel Zimmer. “They feel that because they have such 
large populations, the world market would not be able to supply their food demands in any crisis and so as much 
as possible, they want to take care of their own food needs.” 
“We advocate making the concept of virtual water more and more conscious,” says Mr. Cosgrove. 
“Governments should start thinking in a different way; at the regional level, we should begin to think how they 
could share the benefits of water, instead of sharing the water.” 
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Ook tijdens recessie stijgt het energieverbruik; NRC 12 september 2002 
Een streng milieubeleid werpt vruchten af. Water en lucht zijn schoner geworden. Er is minder 
geluidsoverlast. Maar het broeikaseffect is nog lang niet voorbij. 
 
Door onze redacteur Arjen Schreuder 
      
BILTHOVEN, 12 SEPT. Over het milieu valt best iets positiefs te melden, zo blijkt uit de jaarlijkse Milieubalans 
die gisteren werd gepresenteerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De 
geluidsoverlast langs snelwegen, spoorlijnen en bij vliegvelden is sinds 1980 ,,licht afgenomen'', onder meer 
dankzij open asfalt en stillere vrachtwagens en vliegtuigen. Ook snelheidsbeperkingen helpen de herrie te 
reduceren, zoals bij knooppunt Kleinpolderplein in Rotterdam, waar automobilisten sinds kort nog maar 80 km/u 
mogen rijden. Ook de lucht is in Nederland schoner geworden. En veel apparaten zijn energiezuiniger. En de 
industrie produceert schoner, vooral dankzij internationale afspraken. ,,Internationale regelgeving vermindert de 
weerstand tegen milieuregels'', zegt projectleider Bart Wesselink van de Milieubalans. Hij signaleert dat strenge, 
Europese richtlijnen veel meer effect hebben dan convenanten en financiële lokkertjes. 
Maar daar staan ongewenste ontwikkelingen tegenover, zo blijkt uit de Milieubalans, die een overzicht geeft van 
de staat van het Nederlandse milieu. Zo is de kans op een vliegramp of ontploffingsramp de laatste tien jaar 
,,zeer waarschijnlijk'' toegenomen, doordat er nog regelmatig woningen en kantoren binnen risicozones worden 
gebouwd. Verder neemt de overbemesting weliswaar af, en ook het water is de afgelopen twintig jaar schoner 
geworden, en het aanbod aan verzurende stoffen gedaald, zodat niet meer hoeft te worden gevreesd voor grote 
bossterfte. Maar het is allemaal niet voldoende om de natuur een kans te geven zich te herstellen. En de 
huishoudelijke apparaten zijn energiezuiniger geworden, maar het effect daarvan wordt tenietgedaan door het 
toegenomen verbruik van energie door huishoudens. Wesselink: ,,Van alle huishoudelijke apparaten krijgt 70 tot 
90 procent het hoogste milieulabel, maar consumenten zijn meer stroom gaan gebruiken, zodat het effect klein 
is.'' 
Een van de hardnekkigste milieuproblemen is de blijvende stijging van de uitstoot van CO2, het belangrijkste 
van alle broeikasgassen, waarvan ook Nederland in Kyoto heeft beloofd de uitstoot terug te dringen, met 6 
procent ten opzichte van het ijkjaar 1990. De emissies van broeikasgassen waren vorig jaar ongeveer 4 procent 
hoger dan in 1990. Ook vorig jaar steeg de uitstoot van CO2 opnieuw, met 1,5 tot 2 procent, nota bene in een 
jaar dat de economische groei tot 1 procent afnam. De fysieke productie in de industrie en het stroomverbruik 
waren ,,vrijwel even hoog'' als in jaren met hoge economische groei. 
,,Het energiegebruik stijgt harder dan in de jaren negentig. Dat is een beetje gek'', zegt RIVM-directeur prof.dr. 
Klaas van Egmond. Een bevredigende verklaring zegt Van Egmond daarvoor niet te hebben. ,,Misschien is het 
een naijleffect uit de jaren met hoge economische groei, toen de mensen van de overwaarde op hun koophuis een 
keukenmixer hebben gekocht.'' 
De onderzoekers waarschuwen dat Nederland de Kyoto-doelstellingen wellicht niet zal halen, als alle 
beleidsvoornemens uit het strategisch akkoord van het kabinet-Balkenende werkelijkheid worden. Het vorige 
kabinet dacht met de hakken over de sloot te komen, maar met het afschaffen van de kilometerheffing en het 
kwartje van Kok wordt het een hachelijke zaak. Het RIVM voorspelt een mogelijke overschrijding van de 
Kyoto-normen met maximaal circa 6 megaton op de 20 megaton die in het binnenland moet worden behaald en 
oppert, voorzichtig, extra maatregelen. Meer wind- en zonne-energie hoort daar niet bij, menen de onderzoekers. 
Van Egmond: ,,We moeten van duurzame energie niet te hoge verwachtingen hebben. Wind op zee is erg duur. 
Biomassa uit hout kost ruimte. Om één gascentrale te besparen zou je bijna heel Flevoland moeten vol zetten met 
wilgenhout. Ik wil de duurzame energie niet ridiculiseren, maar zelfs het verhogen van de bandenspanning bij 
auto's levert al bijna eenderde aan CO2-besparing op van de totaal afgesproken windenergie.'' 
De grootste milieuwinst, stelt het RIVM, wordt behaald door overschakeling van kolencentrales naar 
warmtekrachtcentrales. Veel voordelen zijn nog te krijgen met energiebesparing, zuiniger auto's en het verlagen 
van de maximumsnelheid naar honderd kilometer per uur. Van Egmond: ,,Als we overal honderd kilometer 
rijden, levert dat twee megaton CO2-besparing op.'' 
Een alternatief voor het halen van de Kyoto-doelen, waartoe ook het kabinet-Balkenende zich geroepen zegt te 
voelen, is om meer emissiereducties in het buitenland te realiseren, suggereert de Milieubalans. Daarbij tekenen 
de onderzoekers aan dat het milieu in Nederland meer gebaat is bij binnenlandse maatregelen. Uitvoering van het 
klimaatbeleid in Nederland leidt immers óók tot minder andere luchtvervuilende stoffen. Dit synergie-effect 
wordt gemist, zeggen de onderzoekers, als het kabinet kiest voor de aankoop van relatief goedkope 
emissierechten voor broeikasgassen in het buitenland. 
,,In dat geval zijn extra binnenlandse maatregelen nodig om de emissies van verzurende en andere voor de 
leefomgeving schadelijke stoffen te reduceren. Een keuze voor extra binnenlandse maatregelen betekent dus 
extra kosten voor het klimaatbeleid maar hier tegenover staat een kostenbesparing voor het verzurings- en 
luchtkwaliteitsbeleid'', aldus de Milieubalans. 
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Nederlandse CO2-uitstoot neemt toe; NRC 12 september 2002 
Door een onzer redacteuren 
 
DEN HAAG, 12 SEPT. De milieuplannen van het kabinet-Balkenende maken het 'onzeker' of Nederland kan 
voldoen aan zijn broeikasverplichting. De voornemens kunnen over acht jaar leiden tot een extra uitstoot van drie 
megaton CO2. 
Dit staat in de Milieubalans van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het jaarlijkse 
overzicht van het milieu in Nederland. 
De verhoogde uitstoot is een gevolg van het afblazen van de kilometerheffing, het verlagen van de accijns op 
benzine (het zogenoemde kwartje van Kok) en het verlagen van subsidies voor energiezuinige producten en 
investeringen, waardoor het stroomverbruik is gestegen. Daartegenover staat een CO2-winst door het 
openhouden van de kerncentrale in Borssele. 
Nederland heeft zich in het Japanse Kyoto verplicht om in de jaren 2008-2012 6 procent minder CO2 en andere 
broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Zonder milieubesparende afspraken zou Nederland over acht jaar 239 
megaton CO2 of daaraan gelijk te stellen broeikasgassen zoals methaan, lachgas en fluorgas produceren. Deze 
hoeveelheid moet met 40 megaton zijn teruggebracht tot 199 megaton. De helft daarvan moet worden behaald in 
het buitenland, de andere helft in het binnenland. 
Hoe groot de binnenlandse overschrijding van de klimaatnormen zal zijn, hangt 'sterk' af van de precieze 
invulling van de bezuinigingen, aldus de Milieubalans, en ook van het resultaat van vrijwillige afspraken met 
bedrijven op milieugebied. De overschrijding kan maximaal oplopen tot zes megaton als ook de 'onzekerheid' 
over het effect van afgesproken maatregelen daarbij wordt opgeteld. Overigens bestaat er rond de verwachte 
overschrijding een 'onzekerheidsmarge' van circa veertien megaton. 
Staatssecretaris Van Geel (Milieu) herhaalde gisteren zijn standpunt dat het kabinet de Kyoto-normen wil halen. 
Het RIVM stelt dat 'meer zekerheid' daarover kan worden bereikt door 'extra regelgeving' en de inzet van 
maatregelen uit het 'reservepakket' van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. Het vorige kabinet-Kok achtte inzet 
van dit reservepakket niet nodig. Er was toen ,,voldoende vertrouwen dat het Kyoto-doel met het huidige beleid 
realiseerbaar is'', zo stond in de Evaluatienota Klimaatbeleid. 
Uit de Milieubalans blijkt verder dat de CO2-emissie in Nederland ook vorig jaar is toegenomen, met 1,5 tot 2 
procent, ,,ondanks een lagere economische groei''. Sinds de jaren tachtig neemt de Nederlandse CO2-emissie 
gemiddeld 1 procent per jaar toe. De emissies van de overige broeikasgassen nemen af, waardoor de totale 
Nederlandse broeikasgasemissies gelijk blijven. 
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III.3 Wetenswaardigheden 

Gas (Novem) 

√ Een huishouden met een CV gebruikt per jaar gemiddeld 1.400 m3 (flat) tot 2.905 m3 (vrijstaande 
woning) aan gas. 

√ Het gasverbruik per m2 tomatenplant is 58 m3 per jaar. 
√ Een winkeldeur van 3 bij 2 m die het gehele jaar open staat, zorgt voor een gasverbruik van 7.200 m3 

per jaar, terwijl een draaideur maar 400 m3 ‘verbruikt’. 
√ Conventioneel gas geeft per m3 een emissie van 1,78 kg CO2, 2,00 g NOx, en 16 mg SO2. 

Elektriciteit (Novem) 

√ In het onderwijs branden de lampen gemiddeld 2000 uur per jaar (5,5 uur per dag). 
√ Een greep uit energiebesparende maatregelen betreffende verlichting: 

o Het vervangen van gloeilampen door spaarlampen zorgt voor een besparing van 60-80% 
o Ongebruikte ruimten niet verlichten kan nog 20-40% besparen.  
o Schakelklokken ‘goed’ instellen kan 5-40% besparen. 

√ Een PC (Pentium zonder monitor en multimedia) verbruikt 88-110 kWh per jaar. Een kleurenmonitor 
met beeldbuis verbruikt 60-125 kWh per jaar, afhankelijk van de grootte. Een TFT-scherm gebruikt 
‘slechts’ 25-40 kWh per jaar. 

√ Besparingsmaatregelen met betrekking tot computergebruik zijn: 
o het uitschakelen buiten gebruikstijd,  
o de slaapstand activeren,  
o het plaatsen van een ventilatorregelaar,  
o meerdere gebruikers op één printer plaatsen,  
o laserprinters vervangen door inkjetprinters,  
o automatische beeldschermuitschakeling,  
o het verkleinen van de noodstroomcapaciteit en  
o CRT-monitoren vervangen door TFT-monitoren. 

√ Uit gerealiseerde windmolenprojecten blijkt dat een windmolen met een diameter van 55 meter een 
maximaal vermogen haalt van 1000 kW, 850.000 euro kost en naar verwachting 2 miljoen kWh per jaar 
zal opbrengen. 

Water (Novem) 

√ De meest waterverbruikende woonactiviteiten (in liters per dag per persoon) zijn toiletspoelen (39), 
douchen (38) en het wassen van kleding (22). Totaal verbruikt men 134 liter per dag per persoon. 

Afval (SVM Pact) 

√ Een peuk vergaat pas na twee jaar 
√ Kauwgom is pas na 25 jaar verdwenen 
√ Gerecycled blik wordt niet alleen gebruikt voor de productie van nieuwe verpakkingen, maar ook in 

sectoren als de bouw en het transport. Er gaan 670 blikjes in een nieuwe fiets. 



146  III.4 De aardolie-industrie 

Vlees (Vlees is moord) 

√ Gemiddeld kost de productie van 1 kilo vlees(waren) 14.7 keer meer dan de productie van een kilo 
plantaardig voedsel. 

√ Om een kilo kalfsvlees te produceren heb je twee keer zoveel energie nodig als om een kilo aardappelen 
te produceren. 

√ In 1997 produceerde de Nederlandse Veestapel 77093 kilo mest. Uitgestort over gemeente Amsterdam 
zou dit een laag kan 25 cm opleveren. 

√ Voor elke hamburger moeten er twee bomen worden gekapt en word er 2000 liter VERS water worden 
gebruikt. 
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III.4 De aardolie-industrie 

Inleiding 

Deze site is ontworpen als onderdeel van het vak spm1510 - Systemen in Energie, Water en 
Industrie, Opleiding Technische Bestuurskunde (B.Sc.) aan de Technische Universiteit Delft.  

Meer informatie over studeren aan de TU Delft, faculteit Techniek, Bestuur en Management: 
www.tbm.tudelft.nl   

Aanleiding 

Deze site is ontworpen als aanvulling op en completering van de stof met betrekking tot de aardolie-
industrie. Deze wordt integraal behandeld als onderdeel van onze energievoorziening - blok 1. 

Voor meer informatie: zie de blackboardsite van het vak.  

<log in met een gebruikersnaam en wachtwoord OF klik Preview en daarna de Refresh-button van je browser> 

Navigatie op de site 

Klik op de onderdelen links of hieronder voor de navigatie. Vrijwel alle plaatjes en foto's zijn 
aanklikbaar voor grotere en duidelijkere versies. De site kan het best bekeken worden met een 
beeldschermresolutie van 1024x768. Om de site beter te kunnen bekijken kun je F11 intoetsen. 
Herhaal die stap voor normaal beeld. 

Systeemdiagram aardolie in Nederland 

 
Figuur 82. Systeemdiagram aardolie in Nederland 
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Systeembenadering 

In het vak spm1510 staat (leren) systeemdenken centraal. Daarom is er een korte introductie over 
de aardolieraffinaderij. Dit systeem wordt verder uitgediept en geïllustreerd. Op de pagina over 
industrie staat vermeld hoe diverse fabrieken eruit zien. Daarnaast wordt de raffinaderij in de 
context van de industrie geplaatst. Dit betreft de gehele keten van ruwe olie aanwezig in olievelden 
tot aan de producten zoals ingezet door consumenten.  

Het diagram in Figuur 82 geeft de stroom van aardolie in het systeem weer. Van de diverse 
onderdelen staat naast het diagram een link naar de betreffende pagina. Ook op de diverse 
onderdelen in het diagram kan worden geklikt. 

Over de informatie op deze site zijn een aantal vragen samengesteld. Deze zijn te vinden bij het 
onderdeel vragen. 

Colofon 

Ontwerp en realisatie Emile J. L. Chappin 
Inhoud & Modulemanager ir. Gerard P. J. Dijkema

Op- en aanmerkingen zijn welkom. 

Credits 

Klik hier voor Literatuur en credits van informatie, foto's en andere graphics. 

Plaatje bovenaan: www.howstuffworks.com 

Disclaimer 

Deze site is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Hoewel de informatie met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de informatie opgenomen op deze site geen 
rechten worden ontleend.  

De Technische Universiteit Delft, faculteit Techniek Bestuur en Management aanvaart geen enkele 
aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie die te vinden is op deze site noch voor de 
gevolgen daaruit voortvloeiend.  
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Introductie 

Een aardolieraffinaderij zet ruwe olie om in diverse aardolieproducten. Het plaatje hieronder is een 
eenvoudige simulatie van de 'crude distiller', de destillatietoren voor de eerste splitsing van aardolie 
in een aantal fracties. Ruwe olies komen het systeem binnen en worden verhit.  

 
Figuur 83. Destillatiemodel; Bron: www.howstuffworks.com 

De scheiding vindt plaats in een destillatietoren op basis van kookpunt. Zie voor een verdere 
beschrijving over kookpunten bij het onderdeel kookpuntsfracties.  Omdat het kookpunt van de 
stoffen voor een groot deel wordt bepaald door de lengte van de koolstofketen komen groepen 
stoffen van ongeveer gelijke lengte koolstofskelet in een fractie terecht. Welke gemiddelde lengte 
een fractie heeft, staat in de figuur rechts vermeld bij "carbons". 

De onjuistheden in het diagram zijn als volgt: 

• Het verhitten gebeurt meestal niet door oververhitte stoom, maar door een 'crude furnace', 
een fractie van de olie wordt hiervoor verbrand. Vanwege de capaciteit van huidige 
destillatietorens (tot 30.000 ton/dag) is oververhitte stoom niet voldoende. 

• De fractie gasoline is onjuist weergegeven in het plaatje. Dit is gelijk aan nafta, want 
benzine komt niet direct uit een destillatietoren. In tegenstelling tot wat het plaatje 
aangeeft, produceert de aardoliedestillatie tegenwoordig niet meer rechtstreeks benzine. 
Benzine is een gecompliceerd mengsel. 

Een aantal van deze stoffen is zo klaar voor de verkoop. De rest behoeft nabewerking. Dit staat bij 
de productengroep vermeld. Later gaan we elk van deze stappen bekijken. Nu bekijken we stap voor 
stap hoe de ruwe olie uit een veld wordt bewerkt tot een eindproduct bij de klant.   
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Industrie 

Deze pagina behelst een korte introductie in de industrie. De bedoeling van deze pagina is het geven 
van een indruk hoe diverse fabrieken eruit zien en hoe ze herkend kunnen worden. 

Elektriciteitscentrale 

 
Figuur 84. Schematische weergave van een elektriciteitscentrale 

Op de foto in Figuur 85 staat een elektriciteitscentrale. Het principe van grootschalige 
elektriciteitsopwekking is vrij eenvoudig. Het bestaat uit twee hoofdbestanddelen.  

• conversie van energie van fossiele brandstoffen naar elektriciteit  

o verbranding in een fornuis 

o omzetting warmte in arbeid 

o via stoom cyclus 

o omzetting arbeid naar elektriciteit 

• omgaan met de restwarmte  

o Vanwege het beperkte omzettingsrendement (typisch 45%) ontstaat een grote 
hoeveelheid restwarmte. 

In het systeemdiagram staat vermeld hoe een elektriciteitscentrale is opgebouwd. De koeling 
neemt, zoals op de foto is te zien, de meeste ruimte in beslag. Er zijn dan ook meerdere koeltorens 
benodigd voor een elektriciteitscentrale. De rook te zien in de onderstaande foto is waterdamp.  

De beperking in het omzettingsrendement wordt theoretisch bepaald door het Carnotrendement. 
Verdere verliezen vinden plaats doordat het theoretisch rendement wordt bepaald aan de hand van 
een ideaal systeem. Echter, een ideaal systeem bestaat niet, er vinden altijd additieve verliezen 
plaats. Het theoretisch maximale rendement wordt weergegeven door de volgende formule: 

Carnotrendement = (Th - Tc)/Th 

Hier geldt voor Th de hoge temperatuur waarbij deze wordt gekoeld door water met een 
temperatuur Tc. Deze waarden moeten in Kelvin worden opgegeven. Voor een elektriciteitscentrale 
zijn waarden van Th = 1273 K en Tc = 283 K. Dit geeft een theoretisch maximaal rendement van 
78%. 
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Figuur 85. Grote elektriciteitscentrale; Bron: www.freefoto.com by Ian Britton 

Petrochemische fabriek 

 
Figuur 86. Schematische weergave van een petrochemische fabriek 

Op de foto in Figuur 87 staat een voorbeeld van een petrochemische fabriek waar een 
aardolieproduct wordt omgezet in een (bulk)chemicalie. Herkenbaar op de foto zijn rechts een 
reactorgedeelte, een procesfornuis en destillatietorens. In het systeemdiagram is te zien hoe een 
petrochemische fabriek standaard is opgebouwd. Het onderdeel feed-preparatie bestaat 
bijvoorbeeld uit het op temperatuur brengen van de grondstof. In de reactor vinden de reacties 
plaats waardoor de producten worden gevormd. Door scheiding toe te passen wordt het eindproduct 
gescheiden van niet-gereageerde grondstoffen en overige stoffen. 

 
Figuur 87. Petrochemische installatie; Bron: www.freefoto.com by Ian Britton 
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Exploratie van Olievelden 

Ontstaan 

Ruwe olie, het product van een langdurig proces, ontstaat uit organismen zoals planten en plankton. 
Onaangetaste resten van organismen verzamelen zich in de bodem, waarna lagen sediment deze 
voor lange tijd van enig leven afsluiten. Door de hoge temperaturen, de hoge druk en eventuele 
bacteriële activiteiten aanwezig in diepere aardlagen worden olie en gas gevormd. Gas is minder 
oud dan olie. Olie en gas komen, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voor in poreuze 
steenlagen. Niet-poreus gesteente boven deze lagen voorkomen dat de olie en gas in de loop der 
tijd verdwijnen. De engelse naam voor ruwe olie is petroleum. Deze naam komt uit het Grieks, van 
petra (steen) en oleum (olie), hetgeen dus olie uit steen betekent. 

Opsporing 

Olievelden kunnen met diverse methoden worden opgespoord. Dit wordt exploratie genoemd. 
Exploratie kan door middel van vijf methoden: 

• Proefboren 

• Geologische kaart 

• Gravimetrische studies 

• Magnetische studies 

• Seismografie 

Proefboren is de methode die de meeste zekerheid oplevert, maar ze brengt hoge kosten met zich 
mee. Daarom wordt er slechts geboord indien met behulp van de andere methoden is vastgesteld 
dat het waarschijnlijk is dat zich olie in de bodem bevindt. Het bepalen van deze waarschijnlijkheid 
gebeurt onder andere op basis van een geologische kaart, gemaakt door een geoloog. Deze kaart 
wordt samengesteld met behulp van luchtfoto's en talloze proefmonsters uit de bodem. De 
geologische kaart geeft een impressie van de bodem. Daarnaast kan de aanwezigheid van fossielen 
aanwijzingen geven met betrekking tot de aanwezigheid van olie.  

In Nederland geeft de bovenstaande methode weinig bruikbaar resultaat, omdat de dikke bovenste 
lagen zo recent zijn neergelegd, dat deze weinig informatie verschaffen over eventueel aanwezige 
aardolie. In Nederland wordt daarom gebruik gemaakt van gravimetrische studies, magnetische 
studies en seismografie.  

Bij gravimetrische studies wordt de zwaartekracht op diverse plaatsen zeer precies gemeten met 
gravimeters. Hiermee wordt gemeten welke dichtheid de verschillende aardlagen hebben, waaruit 
conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de kans op aanwezigheid van aardolie. De 
dichtheid van aardlagen neemt toe naarmate ze langer bestaan door de grote druk. Deze methode 
werkt slechts bij vrij ondiepe lagen. Bij magnetische studies wordt gekeken naar het lokaal, door de 
bodem verspreide magnetische veld. Vaak zijn magnetische studies een basis voor seismografie. 
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Figuur 88. Schematische weergave van seismografie; Bron: http://www.geofoon.nl/Geofysica.html 

Seismografie wordt veelal gebruikt bij onderzoek naar diepere lagen, omdat alleen seismografie 
daarvoor geschikt is. Bij seismografie worden trillingen de grond in gebracht. Van deze trillingen 
wordt gemeten met welke frequentie, amplitude en op welke locatie deze reflecteert. Analyse van 
deze informatie levert gegevens op over diepte, dikte, helling en samenstelling van ondergrondse 
aardlagen. Dit is te zien op het plaatje hieronder. Deze figuur geeft seismografie schematisch weer. 
De figuren hieronder tonen plaatjes die met seismografie zijn gemaakt. De bovenste van deze 
figuren laat een ruw seismografisch resultaat weer zien. De onderste van de twee is een 
interpretatie van dat resultaat. 

 
Figuur 89. Seismische plaatjes; Bron: http://www.geofoon.nl/Geofysica.html 

Nadat men weet waar olie verwacht kan worden zal daar worden geboord. Een proefboring kan 
uitsluitsel geven over de vraag of er zich aardolie in de bodem bevindt. Met de gegevens die nu zijn 
verzameld wordt vastgesteld of het eventuele aardolieveld groot genoeg is om te exploreren. Het 
boorproces wordt later behandeld bij het onderdeel winning. Eerst zal worden gekeken naar de 
statistiek die is verzameld over aardolievelden. 
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Statistiek van Olievelden 

Voorraden 

De hoeveelheid aardolie in de bodem op aarde is niet onuitputtelijk. Omdat het een zeer lange tijd 
duurt voordat aardolie wordt gevormd, wordt de voorraad niet in dezelfde mate aangevuld als deze 
afneemt. Het plaatje hieronder geeft aan hoeveel jaar met huidige productieomvang nog aardolie 
kan worden geconsumeerd. De schatting ligt in 2001 op een voorraad van veertig jaar 
olieconsumptie op het huidige gebruik. Daarna zal de voorraad uitgeput zijn. Het lijkt op het eerste 
gezicht vreemd dat in de periode '79 tot '89 de voorraad stijgt. Echter, alleen de bewezen voorraden 
worden meegenomen, dit betekent dat er in deze periode meer olie ontdekt is dan is verbruikt. Zie 
voor meer informatie de collegesheets met betrekking tot R/P ratio's. 

 
Figuur 90. Het verloop van de R/P ratio's voor aardolie wereldwijd; Bron: http://www.bp.com 

Aardolie wordt vooral gevonden in Noord-Amerika, het Midden-Oosten, Venezuela, Rusland en 
Noord-Afrika. Verder wordt olie gevonden in de Noordzee en China en Mexico. In Nederland zelf 
wordt niet veel olie gewonnen. Wel bevat de Nederlandse bodem veel aardgas. 

Samenstelling 

Elk olieveld bevat ruwe olie met een voor dat veld unieke samenstelling. Ruwe olie kan erg 
verschillen in samenstelling. Ruwe olie is vaak een zwarte, stroperige massa, maar kan ook helder 
als water zijn. De kwaliteit van ruwe olie kan daardoor sterk verschillen. Om de aanwezige 
installaties in een raffinaderij (wordt later uitgebreid behandeld) optimaal te kunnen benutten, is 
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een geschikte samenstelling van de voeding van de raffinaderij nodig. In complexe raffinaderijen 
wordt daartoe een mengsel gemaakt van olies die afkomstig zijn uit gebieden over de hele wereld.  

Ruwe olie bestaat gemiddeld uit: 

Stof Massa% 
Koolstof 84% 
Waterstof 14% 
Zwavel 1-3% 
Stikstof < 1% 
Zuurstof < 1% 
Metalen < 1% 
Zouten < 1% 

De olie bevat een mengsel van bovenstaande elementen. Deze komen echter in diverse vormen 
voor. Hoe deze stoffen moleculair eruit zien en welke eigenschappen ze hebben, is uitgebreid 
beschreven in hoofdstuk 22 van Chemistry (Zumdahl). Dat zal hier verder niet worden toegelicht. 

In het onderdeel winning wordt toegelicht hoe ruwe olie wordt verkregen uit een aardolieveld. 

Winning en productie 

Indien een nieuw olieveld is gevonden wordt er eerst exploratief geboord. Aan de hand van de 
informatie die hieruit volgt, worden productieput(ten) geboord. Ongeveer 1 op de 10 proefboringen 
levert een plek op waar ook echt geboord kan gaan worden.  

 
Figuur 91. Jaknikkers; Bron: http://www.geo.msu.edu/geo333/oil_and_gasII.html 

Boren 

Eeuwen geleden zijn uit China afkomstige mensen begonnen met boren. Echter de inefficiëntie 
zorgde voor een maximale snelheid van 21 meter in 2 maanden. Tegenwoordig halen boren 
snelheden tot 60 meter per uur. De techniek die wordt gebruikt, verschilt niet veel van de boor die 
thuis wordt gebruikt: een draaiboor. Ook dezelfde problemen treden op. Om invallen van het gat te 
voorkomen worden holle stalen pijpen gebruikt om het gat te stutten. Om oververhitting te 
voorkomen en overtollig steen te verwijderen wordt een vloeistof door het gat naar beneden en 
weer naar boven gepompt. Dit 'afval' is tevens een grondstof voor specifieker onderzoek naar de 
aardlagen en mogelijke olie.   

Om de gevaren van fel spuitende olie en ontsnappend gas te voorkomen worden in de gaten 
hydraulische systemen gemonteerd die op afstand eventueel in aanwezigheid van de boor het gat 
snel kunnen afsluiten.  
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Pompen 

Indien olie is gevonden en er geconstateerd wordt dat productie kan worden opgezet is het zaak de 
olie naar het oppervlak te krijgen.  

Indien de druk voldoende is door water of gasdruk voor de eerste winning zijn er geen pompen 
nodig. De olie hoeft boven slechts te worden opgevangen en in goede banen te worden geleid. Dit 
gebeurt met een 'christmas tree', een serie achtereen geschakelde buizen in de vorm van een 
kerstboom. Bij viskeuze olie of indien de druk snel afneemt, is het nodig de ruwe olie op te pompen. 
Tevens worden boorplatforms gebruikt voor het oppompen van olie in zeeën.  

 
Figuur 92. Jaknikker; Bron: http://www.geo.msu.edu/geo333/oil_and_gasII.html 

In Figuur 91 en Figuur 92 staan twee foto's van "jaknikkers", welke worden gebruikt voor het 
oppompen van olie. Tegenwoordig worden veelal centrifugale pompen gebruikt. Deze worden 
beneden in het olieveld gestationeerd. Tevens word een gaslift gebruikt. Bij dit systeem wordt een 
dubbele concentrische pijp in het boorgat neergelaten. In de buitenste pijp wordt gas met hoge 
druk naar binnen gepompt. Gas met olie wordt hierdoor door de binnenste pijp naar boven 
gepompt. Vanwege de benodigde gascompressie is dit een dure oplossing, maar goedkoop te 
onderhouden en het kost weinig ruimte. Ze wordt daarom offshore toepgepast.  

Na het oppompen van de olie moet deze worden vervoerd. In het onderdeel transport wordt dit 
onderdeel toegelicht. 

Transport 

 
Figuur 93. Transport per olietanker; Bron: www.smecautomation.com 

Op twee momenten in de aardolieketen vindt transport plaats. Eerst wordt de ruwe olie 
getransporteerd naar de raffinaderij. Later worden de eindproducten naar de consument gebracht, 
eventueel via tussenhandel. 

Ruwe olie kan op diverse manieren worden vervoerd. Grote hoeveelheden worden over lange 
afstanden vervoerd via tankers. De grootste tankers kunnen 550.000 ton olie bevatten. In 1950 was 
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dat nog 70.000 ton. Tankers worden zeer groot geacht vanaf 160.000 ton capaciteit. Naast de tanker 
wordt olie vervoerd met pijpleidingen. Over korte afstanden kan dit voordeliger zijn dan met 
tankers, zeker indien een rivier of zee niet in de buurt is.   

   
Figuur 94. Transport per pijp; Bron: http://www.geo.msu.edu/geo333/oil_and_gasII.html 

De olie wordt vervoerd van het olieveld naar een raffinaderij voor verwerking. Het lijkt logisch een 
raffinaderij in de buurt van een olieveld te plaatsen, maar sinds de jaren vijftig gebeurt dat steeds 
minder. Dat komt met name doordat een raffinaderij een ideale mix van ruwe olies nodig heeft voor 
de beste productie, waardoor olies nodig zijn van verschillende olievelden. Bij het onderdeel 
bewerking wordt meer aandacht geschonken aan de redenen voor dit verschijnsel.  

 
Figuur 95. Transport per vrachtwagen; Bron: www.cruising-vanuatu.com 

Het transport van eindproducten naar consumenten is complex, omdat het veel verschillende 
producten betreft. Benzine en diesel bijvoorbeeld, worden vaak met speciale vrachtauto's naar 
tankstations vervoerd. Ook vindt benzinetransport van Europa naar de VS plaats.  

Door naar het onderdeel raffinage  
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Raffinage 

Het belangrijkste deel van de bewerking van ruwe olie vindt plaats in een raffinaderij. Een korte 
introductie van de werking van een  raffinaderij staat bij Introductie. In dit onderdeel wordt er 
dieper ingegaan op de processen in een raffinaderij.  

 
Figuur 96. Overzicht van een raffinaderij; Bron: www.howstuffworks.com 

Een raffinaderij is als volgt voor te stellen: 

 
Figuur 97. Eenvoudig schema van een raffinaderij 

Raffinaderijen zijn complexe systemen die bestaan uit veel subsystemen. Raffinage wordt 
behandeld aan de hand van de volgende onderdelen: 

• De geschiedenis van de raffinaderij 

• Het ontwerpen of aanpassen van een raffinaderij 

• De inrichting van een raffinaderij 

• Sturing 

• Conversie 

• Kookpuntsfracties 

• Brandstof, pompen, koeling  
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De geschiedenis van de raffinaderij 

Voor de eerste raffinaderij was ruwe olie al lang bekend. Soms kwam olie uit de grond gesijpeld, 
waardoor beekjes olie ontstonden. De Romeinen gebruikten de olie om licht te maken in het donker. 
In 1859 is in Pennsylvania voor het eerst naar olie geboord. De gevonden olie werd geraffineerd tot 
lampenolie. De zwaardere delen die overbleven, werden verkocht als stookolie of smeerolie. De 
lichtere, toen onbruikbare delen werden vooral afgefakkeld. Een plaatje van het affakkelen staat 
hieronder.  

 
Figuur 98. Het affakkelen van lichte koolwaterstoffen; Bron www.freefoto.com by Ian Britton 

Toen vanaf 1885 de eerste motoren werden gebouwd kwam ook het lichtere deel van het destillaat 
in trek. Nu kan men niet meer zonder. In de Eerste Wereldoorlog verving de benzinemotor het paard 
als aandrijving van de legervoertuigen. 

In 1925 bestond het productenpakket van een raffinaderij uit petroleum, kerosine, diverse 
brandstoffen, smeermiddelen en paraffinische was. De olieraffinage vond plaats in een 
destillatietoren, gevolgd door een zeer beperkte nabewerking. Hieronder is te zien hoe klein een 
raffinaderij in het begin was. 

 
Figuur 99. Een antieke raffinaderij; Bron www.freefoto.com by Ian Britton  

Een moderne olieraffinaderij levert tientallen producten; motorbrandstoffen, smeerolies, 
vliegtuigbenzine en allerlei grondstoffen voor de petrochemische industrie. Het aantal processen in 
een raffinaderij is in de loop der jaren steeds toegenomen om conversie optimaal in de raffinaderij 
te kunnen uitvoeren, binnen voortdurend scherpere economische en ecologische randvoorwaarden. 
Daarbij willen oliemaatschappijen de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een mix van 
ruwe olies om zo steeds een productenpakket te maken dat is afgestemd op de actuele marktvraag. 

In de eerste helft van de vorige eeuw werden raffinaderijen nog vaak vlakbij een olieveld geplaatst. 
Sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw is de algemene trend echter om raffinaderijen te 
ontwikkelen in de nabijheid van de afnemers.  
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Figuur 100. Destillatietorens; Bron: www.howstuffworks.com 

Tussen 1948 en 1973 werd de kwaliteit van de producten veel beter. Tevens groeide het aantal 
onderdelen van een raffinaderij explosief. De grootte van een raffinaderij veranderde tussen 1948 
en 1973 van maximaal 6.000 naar 30.000 ton olie per dag. 

Sinds 1973 is de ruwe olieprijs enorm gestegen met een daling in de vraag van de producten ervan 
als gevolg. Vooral daalde de vraag naar brandstoffen voor de industrie. De olie werd door deze trend 
meer bewaard voor die producten, die niet kunnen worden vervangen door andere bronnen van 
energie. Auto’s en vliegtuigen bleven rijden op de gebruikelijke brandstoffen, maar in de industrie 
werd veelal overgeschakeld op steenkool of nucleaire energie.  

Tevens groeide het milieubewustzijn van de samenleving vanaf de jaren zeventig. Voor beperking in 
de uitstoot van schadelijke stoffen werd regelgeving opgesteld, waardoor de brandstof-, maar ook 
motortechnologie ingrijpend wijzigden. Als voorbeeld nemen we de invoer van katalysatoren die de 
uitstoot van enkele schadelijke gassen vermindert. Een katalysator vereist loodvrije benzine voor 
een goede werking, waardoor ook de brandstof aangepast moest worden. 

De olieprijs heeft een grote variatie gekend in de afgelopen dertig jaar. In Figuur 101 zijn enige 
voorspellingen aangegeven. Het valt op dat meermaals de voorspelling veel te hoog was.  

 
Figuur 101. De olieprijs van de afgelopen drie decennia en voorspellingen; Bron: NRC 

Door naar het onderdeel ontwerp 
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Het ontwerpen of aanpassen van een raffinaderij 

Het ontwerpen en bouwen van een onderdeel van een raffinaderij, nieuw ontworpen of niet, kost 
tegenwoordig gemiddeld twee tot vier jaar. Om ten alle tijde op marktontwikkelingen te kunnen 
inspelen is lange termijn planning nodig. Zo kan worden geanticipeerd op veranderende behoeften 
en trends in de markt.  

Verschillende olievelden leveren diverse kwaliteiten ruwe olie. Om de aanwezige installaties in een 
raffinaderij optimaal te kunnen benutten is een geschikte samenstelling van de voeding van de 
raffinaderij nodig. In complexe raffinaderijen wordt hiertoe een mengsel (zgn. 'crude-mix') gemaakt 
van olies die afkomstig kunnen zijn van olievelden van over de hele wereld. Het is daarom niet meer 
erg van belang in de buurt te zijn van een bepaald olieveld. Hierdoor heeft sinds de jaren vijftig een 
verschuiving plaats gevonden van de soort locatie waar raffinaderijen zich vestigen: raffinaderijen 
werden vooral in de buurt van de afzetmarkt, de consumenten geplaatst. Daarvoor zijn drie 
redenen: 

1. De hoeveelheid en kwaliteit olie gevonden per land of gebied hoeft niet aan te sluiten op de 
locale marktvraag. Een 'dedicated' raffinaderij kan daarom moeilijk kostenoptimaal werken. 

2. Transport van grote hoeveelheden ruwe olie brengt lagere kosten met zich mee dan het 
transport van de producten. Ruwe olie is een zgn. 'RheinRohstoff': ze kan bijna in zijn 
geheel tot een productenpakket worden verwerkt. Dit in tegenstelling tot veel ertsen. 

3. Lokale politieke belangen pleiten voor een eigen raffinage. Veel landen willen liever niet 
afhankelijk zijn van het buitenland voor hun (transport)brandstofvoorziening. Het is 
gemakkelijker strategische olievoorraden aan te houden dan voorraden van alle producten 
(zie voorgaande punt). 

Het spectrum van geschikte (nieuwe) locaties wordt tegenwoordig ook beperkt door de logistiek van 
ruwe olie transport. Schaalvergroting heeft geleid tot aanvoer met supertankers, waarvoor diepe 
aanloophavens nodig zijn. Tevens zijn de regels voor  vervuiling en humane veiligheid rond 
raffinaderijen streng. Milieu, geluid en veiligheidszonering schrijven een flinke afstand tussen een 
raffinage en de omringende bebouwing voor. Dit zorgt dus voor een tegenovergesteld beleid van het 
vorige verschijnsel. 

Door naar het onderdeel de inrichting van een raffinaderij 
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De inrichting van een raffinaderij 

Olieraffinaderijen verschillen in capaciteit en complexiteit. Een zeer kleine raffinaderij verwerkt 
2.000 ton ruwe olie per dag, terwijl de grootste raffinaderijen ter wereld 80.000 ton ruwe olie per 
dag kunnen verwerken. Met de grootte van een raffinaderij neemt meestal ook de complexiteit toe. 
Bij een toenemende complexiteit kan de werking van de raffinaderij beter worden afgestemd op de 
beschikbare mix ruwe olies en de gevraagde mix van producten. De verhoogde kosten van de 
complexere raffinaderij leiden echter pas bij grotere capaciteit tot economisch rendabele operatie 
('economy-of-scale').  

Hieronder wordt eerst een kleine, eenvoudige raffinaderij besproken. Merk op dat in een grote, 
meer complexe raffinaderij deze processtappen óók aanwezig zijn. 

De 'Hydroskimming' raffinaderij 

Een eenvoudige, kleine raffinaderij produceert gassen, nafta, kerosine, diesel, en zware 
brandstoffen. Ruwe olie wordt gedestilleerd tot gasvormige koolwaterstoffen. Dieselbrandstof en 
zware brandstof komen (bij geschikte ruwe olie) kant en klaar uit de raffinage. Het systeemdiagram 
van deze raffinaderij ziet er als volgt uit:  

 
Figuur 102. Complexer schema van een eenvoudige raffinaderij 

Een eenvoudige raffinaderij bevat de volgende onderdelen:  

• destillatietoren  

• nafta stabiliser  

• hydrotreater 

• katalytische reformer 

• mengunit voor benzine 

• kerosine/diesel ontzwaveling 

De processen die hiermee plaats vinden zijn hier beschreven. 
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In de primaire destillatie wordt de ruwe olie gescheiden in mengsels van stoffen met (ongeveer) een 
gelijk kookpunt. Zie voor een verdere beschrijving over kookpunten bij het onderdeel 
kookpuntsfracties.  

Lichte nafta wordt gestabiliseerd in een 'debutaniser'. Zowel in een aardolieraffinaderij als in de 
petrochemie vinden we verschillende typen 'stabilisers'. Deze zijn bedoeld om productmengsels van 
een chemische reactor of eerste destillatie te stabiliseren: in raffinage en petrochemie ontstaan 
fracties, mengsels. Als de kookpunten te ver uiteen lopen, levert dat problemen op voor conversie-
installaties. Daarom worden de voornamelijk gasvormige stoffen gescheiden van vloeistoffen. Het 
gaat daarbij om methaan, ethaan, propaan, butaan, en pentaan, alsmede koolmonoxide en 
waterstof.  

Een van de belangrijkste verontreinigingen in ruwe olie is zwavel. Daarom wordt gebruik gemaakt 
van zwavelverwijdering.  

Vroeger werden 'sweetening units' toegepast om stinkende zwavelhoudende verbindingen in de nafta 
om te zetten in disulfides. Deze stinken minder en zijn minder corrosief voor de installatie. Omdat 
sweetening de zwavel niet verwijdert, wordt dit proces tegenwoordig niet meer toegepast vanwege 
de strenge zwaveleisen (zie collegesheets). Tegenwoordig wordt in een 'hydrotreater' de zware 
nafta volledig ontzwaveld. Hydrotreating is een ontzwavelingsproces bij relatief milde condities. De 
druk en temperatuur zijn niet heel hoog. Hydrotreating wordt om drie redenen toegepast: 

• ter bescherming van de katalysator in de reformer,  

• het halen van de zwaveleisen in de brandstof, 

• het voorkomen van polymerisatiereacties in de benzine. 

   
Figuur 103. Schema van een reformproces 

De nafta die hieruit voorkomt heeft een octaangetal van ongeveer 40 RON. Zoals wellicht bekend 
heeft de benzine bij het pompstation octaangetal 95 ('Euro') tot 98 RON ('Super'). Met behulp van de 
katalytische reformer wordt het octaangetal verhoogd. In de katalytische reformer vindt 
dehydrogenatie (afsplitsen van waterstof) en cyclisatie (ringsluiting) plaats. Bij beide reacties 
ontstaat waterstof. Normaliter wordt in de 'hydroskimming' raffinaderij de katalytische reformer zo 
ontworpen dat ze èn het gewenste octaangetal haalt èn voldoende waterstof 'skimmed' voor de 
voeding van de processen in de raffinaderij die waterstof vragen: hydrotreating en 
hydrodesulphyrisatie. De naam van de 'hydroskimming' raffinaderij komt van dit proces. 

Omdat in de katalytische reformer wederom lichte gassen worden gevormd als bijproduct, wordt 
hierna weer een 'debutaniser' geplaatst.  

Om tenslotte goede benzine te produceren is het nodig een aantal ingrediënten, geproduceerd in de 
raffinaderij te combineren. Tegenwoordig zijn vanwege de verscherpte zwaveleisen en de relatief 
hoge kosten van zwavelarme ruwe olie de meeste hydroskimming raffinaderijen ook uitgerust met 
kerosine en diesel desulphurisation units.  

Vanwege het beperkt aantal systeemelementen is de flexibiliteit met een 'hydroskimming' 
raffinaderij relatief laag. Daarom kan een beperkt aantal ruwe olies gebruikt worden. Daarnaast is 
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de fractie zware brandstof die geproduceerd wordt groot (25 - 50%). Deze brandstof levert minder 
op dan bijvoorbeeld benzine, waardoor dit economisch minder aantrekkelijk is. 

De 'Integrated' raffinaderij 

Een grote, 'integrated' raffinaderij heeft een veel groter scala aan producten dan de 'hydroskimming' 
raffinaderij. Er kunnen meer dan 1000 verschillende typen aardolieproducten worden geproduceerd. 
Een uitgebreide beschrijving van deze producten is te vinden op de pagina consumptie. Naast de 
productencategorieën die ook met een hydroskimming raffinaderij kunnen worden geproduceerd 
zijn dit LPG, bitumen, aromaten, reformaten, wax, zwavel, coke en 'short-residues'. 

Het systeemdiagram van zo'n raffinaderij ziet er als volgt uit:  

 

 
Figuur 104. Complex schema van een 'Integrated Refinery'  

Een geavanceerde raffinaderij bevat naast de onderdelen van een eenvoudige raffinaderij de 
volgende onderdelen:  

• hoge vacuüm destillatie 

• vacuüm flashed destillatie 

• HYdroCONversie van residuen (HYCON) 

• visbreaker 

• flexicoker 

Na de scheiding met de primaire destillatiekolom blijft een groot gedeelte achter als residu. Met de 
vacuüm destillatie en de flashed destillatie wordt dit gedeelte verder gescheiden. Bij vacuüm 
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destillatie wordt gebruik gemaakt van een lage druk en een lage temperatuur. Daarom is het 
mogelijk om fracties te maken zonder waardevolle stoffen te kraken. Vacuüm flashed destillatie is 
nog een methode om de lange residuen verder te behandelen.  

Omstandigheden bij conversie 

In Figuur 105 staan diverse conversiemethoden weergegeven die gebruik maken van waterstof als 
hulpstof. In Figuur 106 staan conversiemethoden die gebruik maken van warmte. De betreffende 
systemen worden in de aardolieraffinage gebruikt enerzijds voor het voldoen aan milieueisen en 
anderzijds ter verhoging van de winstgevendheid.  

De systemen zijn gerangschikt naar de zwaarte van de omstandigheden waarbij de conversie wordt 
uitgevoerd. De zwaarte van de ingevoerde aardoliefracties staat op de horizontale as. Dit illustreert 
het verband tussen de verwerkingskracht die nodig is (verkregen door een hoge temperatuur en 
druk) en de zwaarte (gemiddelde C-keten) van de te converteren fractie. 

 
Figuur 105. Conversiemethoden op basis van waterstof  

 
Figuur 106. Thermische conversiemethoden 
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Sturing 

Indien de marktvraag in kleine mate varieert, kan dit worden opgevangen door de flexibiliteit 
binnen de raffinaderij.  

Het aanbod van ruwe olie kan sterk wisselen in samenstelling en hoeveelheid. Mengsels van ruwe 
olies kunnen zo worden samengesteld dat de gewenste producten kunnen worden gemaakt. 
Daarnaast kunnen de productieomstandigheden, zoals temperatuur, druk, verblijftijden, 
hoeveelheden katalysator en hoeveelheden input worden geregeld. In reactie op welke producten 
worden gevraagd en welke kwaliteit moet worden behaald, moeten waarden worden bepaald van 
diverse parameters van de productie. Hoe deze waarden worden bepaald is een ingewikkeld proces. 
En hoe deze moeten worden bereikt is nog veel complexer. Er zijn een aantal hulpmiddelen voor 
deze stap:  

1. Met behulp van achterliggende theorieën,  

2. Naar aanleiding van testmetingen, 

3. Aan de hand van ervaring.  

Wanneer de productieomstandigheden echter anders zijn dan gewenst, kunnen eigenschappen en 
daarmee de kwaliteit van producten anders zijn. Daarom wordt continu bijgehouden hoe de 
omgevingsparameters verlopen. Veelal met behulp van computers wordt berekend hoe het 
productieproces aangepast zou moeten worden voor verbetering in de waarden van deze 
parameters. Beïnvloeding van het proces vindt plaats door aansturing van de regelaars in het proces 
die kleppen in leidingen openen of sluiten. In figuur 26 is te zien hoe sturing via feedback 
plaatsvindt. Dit systeem kenmerkt zich dat het achteraf de output meet en dan iets aan de input 
wijzigt. Dit heeft als gevolg dat het systeem zal achterlopen op inkomende storing. 

 
Figuur 107. Feedbacksturing 

Op deze manier kunnen stromen worden gestuurd. Figuur 108 geeft de regeling van een stroom 
weer. De flow-transmitter meet de stroming in de pijp, waarna de flow-controller de stand van de 
kleppen aanpast zodat de gewenste stroming, gegeven via het setpoint, wordt bereikt. Een 
voorbeeld van het resultaat van feedbacksturing staat in Figuur 109. Een verandering in de gewenste 
waarde heeft tot gevolg dat de werkelijke waarde door sturing naar deze waarde toekruipt, 
onderhevig aan kleine storingen in het systeem. 
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Figuur 108. Flow-regeling 

 
Figuur 109. Resultaat van feedbacksturing 

Dergelijke schema's kunnen opgesteld worden voor elke regelbare grootheid in een centrale. Om aan 
de vraag van de markt te kunnen voldoen is het belangrijk de productie goed te plannen. Tevens 
moeten de middelen zoveel mogelijk gebruikt worden. Ook hier wordt met behulp van de 
mathematische capaciteit van computers bepaald op welke wijze waarschijnlijk de meeste winst 
kan worden behaald. Voor deze berekeningen zijn veel data nodig van de raffinaderij, zoals kosten 
en capaciteiten, evenals informatie over de markt. 

Het controleren van de kwaliteit van (deel)producten is tegenwoordig veelal geïntegreerd in het 
proces. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen een steekproef naar een laboratorium werd gestuurd 
voor onderzoek. De nu gebruikte methode is sneller en zekerder. 
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Conversie 

Om te voldoen aan de vraag van de markt bleek het vaak nodig te zijn om lichtere koolwaterstoffen 
te maken. De waarde van lichte koolwaterstoffen werd veel hoger dan die van zwaardere. Daarom 
was het nodig koolwaterstoffen te converteren.  

 
Figuur 110. Kraakunit; Bron: www.howstuffworks.com 

Kraken 

Om tot de gewenste, lichtere koolwaterstoffen te komen zijn de volgende processen beschikbaar: 

1. thermisch kraken 

2. katalytisch kraken 

3. hydrocracking 

De producten na deze processen zijn de gewenste lichte koolwaterstoffen en als restproduct een 
deel zeer zware koolwaterstoffen, waaronder asfalt. Na het kraken worden de nieuw gecreëerde 
mengsels van stoffen opnieuw gedestilleerd, waardoor de diverse lichte koolwaterstoffen worden 
gescheiden. De drie bovenstaande processen worden hier toegelicht: 

Thermisch kraken is het splitsen van zwaardere koolwaterstoffen met behulp van  warmte. In 
kleinere, lichtere koolwaterstoffen zijn temperaturen van 900 graden en een hoge druk gebruikelijk. 
Tevens wordt een hoge druk gerealiseerd.  

Bij katalytisch kraken vindt het kraken plaats met behulp van een katalysator. Dit zijn vaste 
deeltjes die op een gas- of vloeistofstroom worden gecirculeerd in het systeem (zgn. fluïdebed). 

Hydrocracking is een vorm van katalytisch kraken, met behulp van waterstof. De temperaturen zijn 
hier lager dan bij het katalytisch en thermisch kraken. Tevens is de druk veel hoger.  

Door combinatie van deze technieken in een raffinaderij ontstaat een flexibele productie van 
diverse lichte koolwaterstoffen. 

In de loop der tijd zijn kraakprocessen in studies verder ontwikkeld om meer (residu)stromen 
waardevoller te maken. Dit wordt "dieper" kraken genoemd. Voor hydrocracking heeft dit geleid tot 
de HyCon technologie van Shell. Tenslotte heeft Exxo het thermisch kraken verder ontwikkeld voor 
zware conversie en diep kraken in de Flexicoker technologie. 
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Figuur 111. Reformunit; Bron: www.howstuffworks.com 

Catalytic Reforming 

Bij catalytic reforming worden kleinere koolwaterstoffen geconverteerd naar grotere. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een inert metaal (meestal platina) als katalysator. Producten zijn aromaten 
(stoffen die benzeenring(en) bevatten) en waterstof. De waterstof is een bijproduct, maar is nodig 
voor hydrotreating.   

Alkalytion 

Alkalytion wijzigt de structuur van koolwaterstoffen. Benzine vereist een hoog octaangetal. Een 
benzinemotor gaat snel kapot indien benzine een laag octaangetal heeft. De berekening van het 
octaangetal van een stof is ingewikkeld. Er zijn een aantal stoffen die dit octaangetal doen 
verhogen. Deze worden geproduceerd met alkalytion.   
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Kookpuntsfracties 

In een destillatietoren wordt door het verschil in kookpunt het mengsel van koolwaterstoffen 
gescheiden in diverse fracties. Aardolie bestaat uit duizenden verschillende koolwaterstoffen. Elke 
van deze verbindingen heeft een uniek kookpunt. In een kookpuntscurve wordt de totale of 
cumulatieve hoeveelheid fractie van de aardolie uitgezet tegen de kooktemperatuur. Hieronder 
staat een voorbeeld van een kookpuntscurve voor een ruwe olie. Ruwe olie met deze curve wordt 
gewonnen in Seria in Indonesië. Af te lezen valt dat het gedeelte met het kookpunt tussen de 150 en 
250 oC de fractie kerosine wordt genoemd. Het massapercentage kerosine is af te lezen en bedraagt 
in deze ruwe olie 51 - 22 = 29%. 

 
Figuur 112. Kookpuntscurve Indonesië 

In de onderstaande figuur staan van diverse oliebronnen de kookpuntscurve weergegeven. Tevens 
staan de grenzen van de diverse fracties aangegeven.  

 
Figuur 113. Diverse kookpuntscurves 
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Brandstof, pompen, koeling 

Brandstof 

Bij het destilleren en nabewerken van ruwe olie wordt energie verbruikt. De energie voor de 
destillatie zelf komt uit ruwe olie. Hoewel de destillatie slechts 1,3-2% van de ruwe olie vergt, 
zorgen de secundaire processen voor een verhoging van deze waarde naar 4-10%. Er wordt een 
mengsel van moeilijk verkoopbare koolwaterstoffen en/of reststoffen voor de energievoorziening 
gebruikt. 

Pompen 

De pompen die worden gebruikt, hebben een aanzienlijk aandeel in het verbruik van energie in een 
raffinaderij. Voor deze pompen wordt veel van elektrische systemen gebruik gemaakt. 
Stoomturbines echter, zorgen voor een hogere efficiëntie dan pompen op elektriciteit. Tevens is 
stoom een betrouwbaardere bron van energie, omdat men niet afhankelijk is van derden 
(elektriciteitsproducenten). Daarom wordt er altijd een gebruik gemaakt van een combinatie van 
pompen op elektriciteit en stoom. Wanneer de omgeving van een raffinaderij nog andere vormen 
dan deze twee biedt, zoals een aardgasveld, is het mogelijk voordeliger daarvan gebruik te maken. 
Er kunnen dan andere soorten pompen worden ingezet. De keuze is dus afhankelijk van wat er 
geboden wordt op locatie. Het is belangrijk een weloverwogen keuze te maken, omdat het vaak 
onmogelijk is hierop terug te komen. 

Koeling 

Voor 1955 werd er veelal gebruik gemaakt van oppervlaktewater voor koeling. Dit water is 
goedkoop, maar zorgt door zijn samenstelling voor veel kosten voor apparatuur die 
corrosiebestendig moet zijn. Daarom wordt er nu lucht gebruikt voor koeling. Na de vaak hoge 
opzetkosten zijn er lage kosten tijdens het gebruik van lucht.  
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Consumptie 

Producten 

De producten van ruwe olie zijn divers. Er worden diverse soorten brandstof geproduceerd, maar 
ook grondstoffen voor de polymeerindustrie alsmede ruwe ontzwavelde nafta en ontzwavelde 
gasolie.  

 
Figuur 114. Plastics; Bron: www.howstuffworks.com 

Emissies 

Bij het gebruik van de producten, maar ook bij het maken ervan komen veel ongewenste stoffen 
terecht in het milieu. Deze stoffen verschillen sterk in eigenschappen, hoeveelheid en 
schadelijkheid. Twee groepen emissies kunnen worden onderscheiden: 

• Emissies bij de productie van aardolieproducten 

• Emissies bij het gebruik van aardolieproducten 

Bij de eerste groep horen de emissies die plaatsvinden bij de raffinage zelf. Tevens kunnen emissies 
die plaatsvinden bij het transport naar de eindgebruiker onder deze categorie worden beschouwd. 
Denk daarbij aan lekkage's en stookolieverbruik van olietankers. De schade die door deze emissies 
wordt veroorzaakt kan bijzonder groot zijn. Een olievlek heeft vaak duizenden gewonde en dode 
dieren tot gevolg. De aanpak van problemen veroorzaakt door deze groep is relatief eenvoudig. 
Regulering kan leiden tot vermindering van emissies. Zo is de zwaveluitstoot tot een minimum 
teruggebracht. Echter, ongelukken met olietankers kunnen nauwelijks worden voorkomen. 

 
Figuur 115. Broeikasgassenuitstoot; Bron: NRC Handelsblad 
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Bij de tweede groep emissies hoort de gigantische uitstoot van koolstofdioxide bij het autorijden, 
alsmede de kleinere hoeveelheden andere emissies die met de verbranding van benzine vrijkomen. 
Een hele andere soort emissie is straatvuil. Al het plastic in het straatvuil is afkomstig van aardolie. 
Denk aan de recente reclamecampagne over het straatvuil. Daarin wordt duidelijk gemaakt dat een 
plastic flesje een tiental jaren in het milieu verblijft voordat het is afgebroken. Het aanpakken van 
deze problemen is moeilijker dan de problemen, veroorzaakt door de eerste groep. De 
benzinebehoefte is niet of nauwelijks onderdrukbaar. De emissies als gevolg van het gebruik van 
aardolieproducten zijn niet eenvoudig te lokaliseren, omdat er geen sprake is van puntbronnen, 
maar van overal voorkomende emissies. Toch worden er afspraken gemaakt op dit gebied. Een 
voorbeeld hiervan is de Kyoto-doelstelling. Dat het voorkomen van emissies moeilijk is, blijkt uit de 
resultaten van deze doelstelling. In de grafiek is te zien dat Nederland ruim 7% achterblijft op de 
afgesproken doelstelling. 
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Vragen 

Olievelden en winning 

1. Welke methoden bestaan er om te onderzoeken of er zich aardolie in de bodem bevindt? 

2. In welke vorm bevindt aardolie en aardgas zich in de bodem? 

3. Wat is de rol van niet-poreuze grondlagen bij de vorming en de conservatie van aardolie? 

4. Welke methode wordt in Nederland vooral toegepast? Waarom zijn de andere methoden 
ongeschikt? 

5. Welke stofeigenschap is de basis voor de onderzoeksmethode seismologie? 

6. Wat betekent de R/P ratio in het kader van aardolievelden? 

7. Leg uit dat de R/P ratio in de loop van de tijd niet persé af hoeft te nemen, maar ook kan 
groeien. 

8. Welke problemen kunnen optreden bij het boren naar aardolie? Leg kort uit hoe de risico's 
op deze problemen worden verkleind. 

9. Wanneer is het niet nodig om pompen te gebruiken voor de winning van aardolie? 

Raffinage 

1. Waar heeft de 'hydroskimming' raffinaderij zijn naam aan te danken? 

2. Waarom is een 'hydroskimming' raffinaderij minder flexibel dan een 'integrated' raffinaderij? 
Wat is het hierdoor het gevolg voor de efficiëntie en daarmee de winstgevendheid van de 
raffinaderij? 

3. De raffinaderijen worden traditioneel dichter bij consumenten en verder van olievelden 
geplaatst. Geef hiervoor drie redenen. 

4. Op basis van welke stofeigenschap werkt de scheiding met behulp van een destillatietoren? 

5. Benzine heeft een octaangetal van minimaal 95 RON. Hoe wordt benzine vervaardigd, nadat 
een fractie nafta van octaangetal 40 RON is verkregen door destillatie? 

Kookpuntsfracties 

1. Hoe groot is de fractie van de ruwe olie uit Bachaquero die valt onder lang residu? Hoe groot 
is dit gedeelte in Cumarebo? 

2. Geef een verklaring voor dit verschil. 

3. Welke ruwe olie zal duurder zijn? Waarom? 

4. Welke ruwe olie zal geschikter zijn voor een 'hydroskimming' raffinaderij, met het oog op 
winstgevendheid? Beargumenteer. 
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Literatuur en credits 

De informatie op deze site is gebaseerd op de volgende literatuur. Tevens wordt naar deze 
literatuur verwezen voor specifiekere informatie: 

• How Oil Refining Works by Craig C. Freudenrich, Ph.D. 

• Chemistry, Fifth Edition by Zumdahl (ISBN 0-395-98581-1) 

• The Petroleum Refinery by D.P. Plummer 

Graphics komen van:   

http://www.scvhistory.com/scvhistory/newhalldt.htm  

http://www.ca.sandia.gov/industry_partner/  

http://www.eia.doe.gov/kids/non-renewable/oil.html    

http://www.howstuffworks.com/oil-refining.htm 

http://www.freefoto.com by Ian Brittan 

Op deze sites staat ook veel interessante informatie die hier niet is opgenomen. Kijk daar ook eens 
rond.
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