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Dit is de enige originele versie van jouw tentamen. Het bevat 
dit voorblad, één pagina met een 'spiekbriefje' en vervolgens 

de opgaven. 

Gebruik eerst kladpapier om je antwoord uit te werken. Neem 
daarna de berekening en het antwoord over op dit origineel. 

Lever slechts dit origineel in. 

SUCCES! 

Resultaten: 

Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 

718 720 721 721 

Totaal: 

Percentage: 



Vul het voorblad in 
Leg Uw identiteitsbewijs klaar op Uw tafel. 
Antwoorden op iedere vraag (vier totaal) op de daarvoor bestemde vellen invullen 
Ook vellen met niet beantwoorde vragen inleveren! "Zoekgeraakte" vellen worden met een nul 
gehonoreerd! 
Hieronder wordt eventueel relevante informatie gegeven voor de beantwoording van de vraqen 
Succes! 

Gegevens: 

Element Atoom atoommassa 
nummer g/mol 

' H 1 1,00794 
1 C 6 12,0107 

N 7 14,0067 
O 8 15,9994 
Na 11 22,98977 
Si 14 28,0855 
S 16 32,065 
Cl 17 35,453 
Cr 24 51,9961 
Mn 25 54,938 
Zn 30 65,39 
Ge 32 72,64 
Se 34 78,96 
Te 52 127,60 
Sn 50 118,71 
Cs 55 132,90545 

Kristalveldtheorie - ligandveldtheorie 

3/5A, 

2/5A, 

1̂ worden de ligandveldsplitsingsenergie of 
kristalveldsplitsings-energie (CFSE=crystal fiekl splitting 
energy) genoemd en: ~ 4/9A 

Elementaire lading: 
Atomaire massa-eenheid: 
Getal van Avogadro: 
Gasconstante: 
Omrekening gasdruk 
Constante van Boltzmann: 
Constante van Faraday: 
Lichtsnelheid: 
Constante van Planck: 

e = 1,602176462 X 10-^'C 
1 amu = 1,66053873 x lO"̂ '̂  g 
N = 6,02214199x 10^3 mol"^ 
R = 8,314 J/mol-K R = 0,082058205 L-atm/mol-K 
1 atm = 760 mm Hg 
k = 1,3806503 X 10-23 J/K 
F = 9,64853415x10^ C/mol 
c = 2,99792458 X 10^ m/s 
h = 6,62606876x 10-34 j_g 

Kritische straalverhouding voor een 3-, 4-, 6- , 8-omringing = resp. 0,155; 0,255; 0,414; 0,732 

Spectrochemische reeks: CN- > NO2 > en > NH3 > H2O > OH > F > C|- > Br > r 
Sterk <-1 ̂  Zwak 

Clausius-Clapeyron vergelijking: 
' 1 • 

T 
+ C 

P = druk, T = temperatuur (in K), C = constante, R = gasconstante, ^H,ap = verdampingsenthalp 
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Opgave 1 (18 punten totaal) 

a) (6 punten) Geef minimaal drie grootheden van moleculen die de grootte van de 
intermoleculaire krachten tussen die moleculen bepalen en geef aan hoe die 
intermoleculaire krachten er van afhangen. 

1 : 

2: 

3; 

(4): 

b) (4 punten) Schets in de bijgevoegde figuren het verloop van het kookpunt (Tk) van de 
volgende twee series verbindingen als functie van het molgewicht (M). Je hoeft NIET de 
tabel in te vullen, deze is alleen voor het gemak. De waarden van H2O en SiCU staan er 
als startpunt. 

1 H2O H2S H2Se H2Te 

M = 18,01 g/mol, 
Tk = 100 °C 

2 SiCU GeCU SnCU 

M = 169,9 g/mol, 
Tk = 57,7 °C 

50 

H20 
1 

1 2 0 4 0 6 0 8 0 1( )o 1; >0 1 

Molgewicht, g/mol 

- 3 -



200 

175 

150 

125 

100 

c 
i . 75 y: 
I 50 

25 

O 

-25 

-50 

S i C I ^ 

O 

0 i : !5 1! 10 r ' 5 2( }0 2', 15 2! iO 2- •5 3 

M o l g e w i c h t , g / m o l v o o r s e r i e 2 

c) (4 punten) Onder standaardomstandigheden l<ookt aceton bij 56,5 °C, terwijl bij 
kamertemperatuur (25 °C) de dampspanning 0,228 atm is. Gebruik de Clausius-
Clapeyron vergelijking om de verdampingsenthalpie van aceton te berekenen in kJ/mol. 

d) (4 punten) Bereken de enthalpie (energie) die nodig is om 1 gram vast aceton (CaHeO) 
van -110 °C naar de dampfase te brengen van 90 °C bij 1 atm. 
Gegevens: smeltpunt van aceton is -94 °C, warmtecapaciteiten van respectievelijk 
vast aceton, vloeibaar aceton en gasvormig aceton zijn 1,08 J/gK, 2,16 J/gK, en 1,29 
J/gK. De smeltwarmte is 5,7 kJ/mol en het kookpunt en de verdampingswarmte neem je 
uit c) (of indien je jouw eigen berekende ^W^ap waarde niet vertrouwt, neem je 40 kJ/mol) 



Opgave 2 Kristallijne vaste stoffen (20 punten totaal) 

a) (2 punten) Wat is de definitie van een eenheidscel? 

b) (2 punten) De simpel kubische structuur is zo'n eenheidscel. T E K E N de eenheidscel . 

c) (2 punten) Caesiumchloride (of Cesiumchloride, CsCI) kristalliseert in een simpel 
kubische structuur voor zowel de caesiumionen (Cs-") als de chlorideionen (Cl"). Deze 
zijn zodanig in elkaar geschoven dat op de middens van de lichaamsdiagonalen het 
tegenion zit. 
Wat is hier het verschil met een BCC structuur? 

d) (2 punten) Laat zien dat de samenstell ing van de eenheidscel overeenkomt met de 
brutoformule van CsCI. 



e) (4 punten) Bereken de roosterparameter {= roosterconstante of celribbe) in A van 
Caesiumchloride als gegeven is dat de dichtheid van CsCI 3,99 g/cm^ is. 

f) (3 punten) Neem je antwoord uit e), ongeacht of het goed is of niet en bereken de 
ionstraal van Cl" indien de ionstraal van Cs* 1,83 A is. Hint: gelijksoortige ionen raken 
elkaar niet, niet-gelijksoortige wel!!! 

g) (2 punten) Verklaar of de structuur aan de kritische straalverhouding voldoet? 

h) (3 punten) Wat zal er met de kristalstructuur gebeuren indien alle caesiumionen 
vervangen worden door natriumionen? 
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Opgave 3 Elektrochemie (21 punten totaal + extra punt voor de huiswerktoetsen) 

Een batterij maakt gebruik van de redoxreacties van de volgende redoxkoppels: 

(1) M n 0 4 7 MnOa standaard reductiepotentiaal in basisch milieu (E"): = 0,59 V 
(2) Zn^^^/Zn standaard reductiepotentiaal (£**): E° = -0,76V 

a) (3 punten) Geef de reductiereacties voor beide koppels. (Let op de ladingen van de 
ionen!!) 

b) (2 punten) Bepaal de overallreactie voor de batterij. 

c) (2 punten) Wat is de potentiaal van de batterij? 

d) (4 punten) Maak de onderstaande elektrochemische cel af en geef de volgende zaken 
er in aan: 

waar de plus- en minpool zit; 
welke elektrode de anode en kathode is; 
welke componenten (gassen, vloeistoffen, vaste stoffen, ionen) waar zitten; 

(het Mn04'/Mn02 compartiment bevindt zicii bij koolstofstaaf) 
hoe de elektronenstroom en ionenstroom loopt. 
waar de oxidatie en de reductie plaatsvinden in geval van een spontaan proces 
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e) (2 punten) Met welke relatie of wet kun je berekenen hoe de afhankelijkheid is van de 
potentiaal op de concentratie van de deelnemende deeltjes. 

f) (2 punten) Bereken de potentiaal van de cel aan de hand van de volgende 
concentraties: [Zn'T = 2,0 M ; [Mn04-] = 0,010 M ; [OH"] = 2,0 M 

9^ P^^^ de vergelijking of relatie tussen de standaard Gibbs vrije reactie-energie 
/iGr en de standaard celpotentiaal Ecei°. 

h) (1 punt) Wat zal er gebeuren met 00°en de standaard celpotentiaal Eae," indien er 
evenwicht IS bereikt. 

ev^nwicm bereTkt^^^^"*^^" "^^^ standaard celpotentiaal Ecei indien er 

it^T-f''^ Uitgaande van de startconcentraties uit f) , bereken de concentraties [Zn^ l 
leeg ("do?^^^^ potentiaal van de cel nul is geworden, ofwel de batterij is 

h) (extra kans/punt voor de huiswerktoets) Rust roest Hoe denk ie dat te aaan 
voorkomen of oplossen? 
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Opgave 4 Kristalveldtheorie (21 punten totaal) 

Wanneer Cr^^ en Cr^* ionen worden opgelost in water vormen ze complexen waarbij ze 
omringd worden door zes H2O liganden. Hierbij zijn de watermoleculen allemaal even ver 
verwijderd van het centrale ion. 

a) (2 punten) Geef de elektronenconfiguraties voor C r , Cr^* en Cr^*. 

C r : 

C r ' " : 

C r ' " : 

b) (6 punten) Geef de elektronenbezetting van de d-banen weer voor Cr^^ en Cr ^ voor 
zowel een hoog- als een laagspintoestand. Geef voor alle vier de toestanden aan of 
ze paramagnetisch of diamagnetisch zijn. 

Cr^'*^ hoogspin 

Paramagnetisch 

Diamagnetisch 

Ci^'' laagspin 

Paramagnetisch 

Diamagnetisch 

Ci^'' hoogspin 

Paramagnetisch 

Diamagnetisch 

C^'' laagspin 

Paramagnetisch 

Diamagnetisch 



c) (4 punten) Bereken de kristalveldsfaö/Y/saf/e-energie voor alle vier de toestanden in 
ternnen van Ao (oktaëdrische opsplitsingsenergie) en P (spinparingsenergie). 

Cr"^ (hoogspin): 

C r * (laagspin): 

Cr"^ (hoogspin): 

Cr"^ (laagspin): 

f) (2 punten) Cr ^ met water als liganden is groen, wat zal er gebeuren met de kleur als 
de waterliganden worden vervangen door cyanide (CN"). 
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g) (3 punten) In tegenstelling tot Cr^"" met water als liganden is Cr ^ met cyanide (CN ^ als 
liganden diamagnetisch? Verklaar aan de hand van de elektronenverdeling dat Cr 
met cyanide (CN ) als liganden diamagnetisch kan zijn. 

h) (1 punt) Hoe wordt bovenstaand effect genoemd? 

d) (3 punten) Geef de namen voor: 

[Cr(H20)6]Cl2 

Na3[Cr(CN)6] 

Einde 
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