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OPGAVE 1 (20 punten)
In de gasfase reageert cyclopropaan tot propeen;
cyclo-dUe

-» H3C-CH=CH2

reactie I

In deze opgave worden cyclopropaan en propeen respectievelijk aangeduid met CP en P.
De reactie is een unimoleculaire reactie in de gasfase. Het ligt in de lijn der verwachting
dat het mechanisme beschreven kan worden met het Lindemann mechanisme.
CP + CP
CP* + CP
CP*

^ CP* + CP
^ CP + CP
^ P

met k= k,f
met k= k j ,
met k= k2

In dit model staat CP* voor een aangeslagen CP molecuul.
Als we concentraties gebmiken i.p.v. partiële drulcken voor de gassen, leidt een steadystate benadering tot
^^k/{CP]

+l

^ ^ ^ ^ " ^-^^^^

vergeUjkingI

Daaimee kan worden verwacht dat de reactie zich ongeveer met een 1^-orde
reactiesnelheids-aflianlcelijldieid gedraagt.
a) (2 punten) Laat hieronder zien hoe deze vergelijlcing wordt afgeleid.

Bij 760 K en hoge druk is de reactiesnelheid bij goede benadering inderdaad l ' ' orde in
[CP]. Experimenten waarbij de reactiesnelheidsconstante, /c„,„-, wordt bepaald bij
verschillende temperaturen leidt tot E a = 275 ld/mol. De pre-exponentiele factor van kum
blijlct 3x10'^ s'\
b) (2 punten) Wat is de waarde en eenheid van reactiesnelheidsconstante, A„,„-, bij 760 K?

c) (5 punten) Start een nieuw Maple worksheet. Plot in één grafiek het concentratie-tijd
profiel voor zowel [CP] als [P]. Gebruik [CP](t=o) = 1 en een tijdas van O tot 20000 s.

Een overgang bij afnemende initiële druk (of concentratie) van een T-orde naar l^-orde
afhankelijlcheid in het reactant is karakteristiek voor het Lindemann mechnisme. Wanneer
kuni bij verschillende initiële waarden van [CP] wordt bepaald en deze worden uitgezet op
logaritmisch papier ontstaat een rechte lijn die afvlakt tot een maximale waarde bij zeer
hoge druk. De gevonden waarde van ^„„, in opgave Ib is een zeer goede benadering voor
deze maximale waarde, kmu die men Icrijgt voor zeer hoge [CP](t=o).
d) (2 punten) Dmk /q^f uit in k\f, kir, kj.

Alhoewel nu bekend is hoe de reactiesnelheidskonstanten zich verhouden, kunnen we de
afzonderlijke waarden van ku, ku, ^2 nog niet bepalen. In het druleegime waar de tweedeorde reactie overheerst kan echter /cif afzonderlijk worden bepaald.
e) (3 punten) Leg middels een vergelijldng (die je ook afleidt!) en een schets van een
grafiekje uit hoe dit kan.

Deze /cif wordt bepaald en blijkt 2.51x10"^ M''s

De afzonderlijk bepaling van ku en ki is experimenteel lastig. Echter middels een trucje
kan dat toch. In het overgangsgebied tussen T en 2' orde afhanlcelijldieid wordt de term
[CP]i/2 gebmikt voor de initiële concentratie van [CP] waarbij K„i gelijk is aan kJ2.
f) (2 punten) Laat zien dat deze [CP]i/2 zowel gelijk is aan kJkuaXs kjlkxr-

g) (2 punten) Voorspel de waarde van [CPjyz uit de gegeven waarden van /q„f en k^.

Experimenteel wordt echter gevonden [CP]i/2 = 3x10"* M .
h) (3 punten) Bereken de verhouding tussen de voorspelde en experimentele waarde van
[CP]i/2 en beargumenteer kort of het Lindemann mechanisme hier geldig lijkt.

OPGAVE 2 MAPLE (20 punten)
We gebruiken Maple om een stelsel van differentiaalvergelijkingen op te lossen en de
oplossingen grafisch weer te geven. We passen dit toe op de reactie uit Opgave 1. Dit laat
toe dat we op basis van grafieken kunnen controleren i n hoeverre het daadwerkelijke
mechanisme afwijkt van het verwachte Lindemaim mechanisme.
a) (3 punten) Geef hieronder het stelsel van drie differentiaalvergelijkingen voor [CP],
[CP*] en [P] weer dat behoort bij het Lindemarm mechanisme uit Opgave 1.

b) (3 punten) Ga i n het eerder gestarte Maple worl-csheet verder met het commando
"restart" na de grafiek uit opgave 1 c en vei-werk het stelsel van drie
differentiaalvergelijkingen.
c) (6 punten) Los het stelsel numeriek op en plot de concentraties als functie van de tijd
tot t=20000 s. Gebruik de gegeven waarde voor ^ i f , neem aan dat hf=k\, en laat Maple ki
berekenen op basis van de voorspelde waarden van [CPji/2 en k\r. Als je geen waarde hebt
gevonden i n opgave I g , gebruik [CP]i/2=lxlO'' M .
Als een andere verhouding fe/Mr (dit is gelijk aan [ C P j i ^ ) wordt aangenomen, gaan de
concentratie-tijd lijnen afwijken van het model dat volgt uit het Lindemann mechanisme.
d) (6 punten) B i j welke verhouding zie je afwijldngen ontstaan? Varieer /f2//cir in de
richting van de experimentele waarde. Plot hiertoe i n een extra concentratie-tijd grafiek
zowel de oplossingen uit Ic als de oplossingen voor het model die volgen bij een andere
verhouding kjlk^. Zorg dat er verschil te zien is in de grafiek.
Afwijldngen onstaan bij fe//cir =

e) (2 punten) Schoon je Maple worksheet op door gebmik te maken van de 'split/join'
opties, overbodige regels of commando's te verwijderen, etc. Voeg telcst toe opdat een
leek zou Icunnen volgen wat jouw worksheet exact beschrijft en doet.

OPGAVE 3

E L E K T R O C H E M I E (28 punten)

a) (4 punten) Twee vluchtige vloeistoffen A en B hebben een dampdruk van
r e s p e c t i e v e l i j k = 112.4 Torr en P*B = 63.5 Torr. Als XA = 0.49 (de molfractie
van A in de vloeistoffase), bereken dan de totale druk van de dampfase boven het
mengsel als je aanneemt dat er sprake is van een ideaal mengsel. Bereken ook de
molfractie van A in de dampfase.

b) (4 punten) Beschrijf de verschillen tussen de wet van Raoult en de wet van Henry.
Verduidelijk de verschillen met een schematisch plaatje (zie volgende pagina) van
de totale dampdruk van een niet-ideaal binair mengsel als functie van de
molfractie van één van de componenten.

t PA, PB, Ptot

XA

0

1

c) (3 punten) De B o m vergelijldng voor de solvatatieenergie van een ion wordt
gegeven door:
' 1

-1

Geef de betekenis van de verschillende symbolen [eo=8.854xlO''^ C^^l'm"';
e=F/NA (i^=Faraday constante=96485 C m o f ^ NA is de constante van Avogadro].
Een bromide ion i n water [s,. = 78.5] heeft een effectieve straal van 0.20 nm.
Bereken daaruit de solvatatieenergie van het bromide ion in kJ m o f ' .

d) (2 punten) Wat is de fysische betekenis als een opgeloste stof een
activiteitcoëfficiënt heeft van:
•

> 1

•

=1

•

< 1

•

<0

e) (4 punten) Beschouw de reductie van Icoper ionen in een halfcel:
Cu'^ + 2 e ^ C u (s)
Schrijf de Nemst vergelijldng voor de evenwichtspotentiaal van deze redox reactie
op en bereken de Nemst potentiaal voor een koper elektrode in deze halfcel voor
een oplossing van 0.05 M CuCl2. Neem aan dat de activiteitcoëfficiënt van de
ionen gelijk aan 1 is.

f)

(4 punten) Teken in de onderstaande grafiek het concentratieprofiel van de
concentratie van Cu^"^ ionen, [Cu^"^], d.w.z. de concentratie als functie van de
afstand tot het elektrodeoppervlak voor de volgende drie situaties:
1) B i j de evenwichtspotentiaal Ef'
2) B i j zeer negatieve potentiaal waarbij de reductie van de koper ionen
diffusie gelimiteerd is
3) B i j een potentiaal tussen de eerste twee potentialen in, waarbij de
reductie nog niet diffusie gelimiteerd is.
4) B i j zeer positieve potentiaal waarbij de Cu koper elektrode oxideert

A [CU2-]

1 =
0

=

_

=

p-

afstand x tot de electrode

g) (5 punten) Tijdens de diffusie gelimiteerde reductie van de Cu^'^ ionen in de 0.05
M CuCl2 oplossing, meten we een kathodische grensstroomdichtheid van -62.7
mA cm"^ Neem aan dat de diffusielaagdikte 5 = 10"^ cm is. Bereken de
diffusiecoëfficiënt van Cu^"^. Wordt de stroom die er loopt als het Cu^"^
gereduceerd wordt onder diffusie-gelimiteerde omstandigheden groter of Ideiner
als we sucrose aan de oplossing toevoegen? Lichtje antwoord toe op deze en de
volgende pagina. [NB Sucrose verhoogt de viscositeit van de oplossing].

(2 punten) Wat is het verschil tussen een zwak en een sterk elektrolyt? Hoe bepaal
je dat experimenteel?

OPGAVE 4

SCIENCE PAPERS ZUURSTOF R E D U C T I E (12 punten)

Open de Science papers van Stamenlcovie-Markovic en Lefevre-Dodelet op Blackboard.
Bespreek in je eigen woorden de voor- en nadelen van de twee katalysatoren ontwildceld
door Stamenkovic et al. en Lefevre et a l , en geef aan wat voor beide gevallen de
belangrijkste uitdagingen zijn voor toekomstig onderzoek.

