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Nota Bene: 

• Dit tentamen bestaat uit 20 meerkeuze vragen en 2 open vragen 
• Met de meerkeuze vragen is 20 punten te verdienen. Voor elke 

fout wordt 1 punt afgetrokken. 
• De open vragen leveren samen 20 punten op. 
• Dit is een gesloten boek tentamen 
• Studiemateriaal mag niet worden geraadpleegd, behalve het 

bijgevoegde formuleblad  
• Een grafische rekenmachine is niet toegestaan 
• Maak dit tentamen in blauwe inkt. Niet met potlood! 
• Maak de vragen elk op een apart blad en lever de drie bladen en 

dit voorblad gescheiden in 
• Vergeet bij je antwoord niet de eenheden te vermelden 
• Leg uit hoe je tot het antwoord komt  
• Schrijf op elk vel je naam en je student nummer 
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Opgave 1: Meerkeuze vragen (20pt; voor elke fout 1 pt aftrek) 
 
 
Vraag 1: In een ideaal gas treden niet-ideale effecten op 
A. Bij hoge temperatuur. 
B. Bij hoge dichtheid. 
C. Bij een groot molair volume. 
D. Bij een groot volume. 
 
Vraag 2: De enthalpie van een ideaal gas bij reversibele adiabatische expansie is 
A. 0.  
B. Neemt af 
C. Neemt toe 
D. Geen van genoemde opties A,B,C is correct. 
 
 
Vraag 3: Een ideaal gas - in een cilinder waarvan het volume kan veranderen door de 
beweging van de zuiger - is  
A. in drukevenwicht als de druk binnen de cilinder hetzelfde als daarbuiten. 
B. in drukevenwicht als de druk binnen de cilinder hetzelfde als daarbuiten en de zuiger 

wrijvingsloos kan bewegen. 
C. in drukevenwicht als de temperatuur binnen de cilinder hetzelfde als daarbuiten. 
D. in drukevenwicht als de druk binnen de cilinder hetzelfde als daarbuiten en de zuiger kan 

bewegen. 
 
Vraag 4: In een ideaal gasmengsel 
A. is PV < nRT. 
B. is PV > nRT. 
C. is PV = nRT. 
D. kan elk van genoemde opties A, B, C optreden. 
 
Vraag 5: Als ik een ideaal gas bij constante externe druk reversibel laat 
uitzetten door heel langzaam de temperatuur te verhogen, dan geldt: 
A. q ≠ 0, DU ≠ 0, DS = pos 
B. q = 0, DU = 0, DS = pos. 
C. q ≠ 0, DU = 0, DS = neg. 
D. q = 0, DU ≠ 0, DS = pos. 

 
Vraag 6: In een geisoleerd systeem geldt  
A. DU > 0, DS = 0 
B. DU = 0, DS ≥ 0 
C. DU = 0, DS ≤ 0 
D. DU < 0, DS = 0 

 
 
Vraag 7: In een gesloten system geldt: 
A. DU ≠ 0, q = 0 
B. DU = 0, q = 0 
C. DU = 0, q = 0 
D. DU ≠ 0, q ≠ 0 

 
Vraag 8: Bij een reversibele adiabatische expansie van een ideaal gas is 
A. DU = 0 en q = 0. 
B. DS = 0 en w = 0. 
C. DH = 0 en q = 0.   
D. DS = 0 en q = 0 
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Vraag 9: In de Van der Waals vergelijking is 
A. ‘b’ een maat voor de grootte van de atomen/moleculen. 
B. ‘a’ een maat voor de grootte van de atomen/moleculen. 
C. ‘a’ een maat voor de afstotende kracht. 
D. ‘b’ een maat voor de aantrekkende potentiaal. 
 
Vraag 10: De enthalpie van een ideaal gas is niet afhankelijk van P, omdat in een 
ideaal gas 
A. de druk aan de Van der Waals vergelijking voldoet 
B. de druk geen effect heeft op de potentiele energie van de moleculen.  
C. de druk geen effect heeft op de kinetische energie van de moleculen.  
D. de druk niet aan de Van der Waals vergelijking voldoet 
 
Vraag 11: Voor welke van de volgende stoffen is de enthalpie van vorming bij 
standaard condities 0 kJ/mol? 
A. Cl (g). 
B. Cl2- (g). 
C. Cl- (g). 
D. Cl2 (g). 

 
 
Vraag 12:  Bij het smeltpunt 
A. verandert de functie H(T) alleen van helling, als je de vaste fase met de vloeistoffase 

vergelijkt. 
B. verandert de functie U(T) alleen van helling, als je de vaste fase met de vloeistoffase 

vergelijkt. 
C. verandert de functie S(T) alleen van helling, als je de vaste fase met de vloeistoffase 

vergelijkt. 
D. Geen van de beweringen in A, B, en C is correct. 
 
Vraag 13 De efficiëntie van een Carnot machine neemt af 
A. bij irreversibele processen. 
B. als de temperatuur hoog is. 
C. als de temperatuur laag is. 
D. als het temperatuur verschil groot is. 
 
Vraag 14: Als we een Carnot cyclus hebben doorlopen is 
A. de geleverde arbeid nul. 
B. de toegevoerde warmte nul. 
C. de netto geleverde arbeid gelijk aan de netto opgenomen warmte 
D. de verandering in H niet nul. 
 
Vraag 15: Een positieve Joule-Thomson coëfficiënt  
A. geeft aan dat temperatuur van een ideaal gas daalt als het uitzet onder isenthalpische 

condities. 
B. geeft aan dat de temperatuur van een niet-ideaal gas daalt als het uitzet onder 

isenthalpische condities. 
C. geeft aan dat de temperatuur van een niet-ideaal gas stijgt als het uitzet onder 

isenthalpische condities. 
D. geeft aan dat de temperatuur van een ideaal gas stijgt als het uitzet onder isenthalpische 

condities. 
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Vraag 16: Een mol ideaal gas expandeert reversibel van 10 liter tot 20 liter met een 
externe druk Pext(V) . De temperatuur van begintoestand is gelijk aan die van de 
eindtoestand. Voor dit proces geldt: 
A. ΔS = 0 
B. w = 0 
C. q = 0 
D. ΔU = 0 
 
Vraag 17: Bij constante druk en T = 500 K geldt dat de reactie-enthalpie 
A. altijd groter is dan bij 300 K 
B. altijd kleiner is dan bij 300 K 
C. afhangt van de som van de warmtecoefficienten van de reactanten en producten 
D. afhangt van het verschil van de warmtecoefficienten van de reactanten en producten 
 
Vraag 18: Welke van de volgende beweringen is waar? 
A. We kunnen arbeid nooit volledig omzetten in warmte. 
B. We kunnen arbeid nooit volledig omzetten in warmte in een cyclisch proces. 
C. We kunnen warmte nooit volledig omzetten in arbeid. 
D. We kunnen warmte nooit volledig omzetten in arbeid een cyclisch proces. 
 
Vraag 19: Een warmtepomp werkt het beste  
A. Bij lage temperatuur 
B. Bij hoge temperatuur 
C. Als het verschil in temperatuur van de warme zone en de koude zone zo groot mogelijk is 
D. Als het verschil in temperatuur van de warme zone en de koude zone zo klein mogelijk is 

 
Vraag 20: Als we een gas willen koelen middels het Joule-Thomson effect dan 
A. Moeten we een ideaal gas nemen 
B. Moeten we een niet-ideaal gas nemen waarvan in de Van der Waals uitdrukking de term 

2a/RT groter is dan b 
C. Moeten we een niet-ideaal gas nemen waarvan in de Van der Waals uitdrukking de term 

2a/RT kleiner is dan b 
D. Moten we een niet-ideaal gas nemen waarvan in de Van der Waals uitdrukking de term 

2a/RT gelijk is aan b 
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21. Het gedrag van N2. 
In deze vraag starten we met een gascilinder met een inhoud van 10 dm3 waarin N2 
zit met een druk van 10 bar bij 300 K. Deze toestand noemen we T1. De warmte 
capaciteit van het gas is Cv°= 10.4 (J/(mol·K); μ_(J-T) (K/MPa) = 2.15; Pext = 1.0 bar. 
 
a) Bereken de hoeveelheid mol in de cilinder; hierbij mag je aannemen dat het gas 
zich ideaal gedraagt.  
n = 4.0 mol 
 
b) In eerste instantie wordt het volume van het gas vergroot tot 50 dm3 waarbij de 
druk gelijk blijft. Dit is toestand T2. Neem aan dat het gas zich ideaal gedraagt. 
Bereken w, q, DU en DH voor dit traject (T1 ® T2). Let op het teken! 
w = - 4.0kJ; DU = 49.9 kJ; q = 53.9 kJ; DH = 53.9 kJ 
 
c) Vervolgens verlagen we de druk van het ideale gas, bij gelijk blijvend volume 
totdat we de oorspronkelijke temperatuur van 300K hebben bereikt. Dit is toestand 
T3. Bereken w, q, DU en DH voor dit traject (T2 ® T3). 
w = 0kJ; DU = -49.9 kJ; q = -49.9 kJ; DH = -53.9 kJ 
 
d) In het volgende traject brengen we een thermische isolatie aan. Vanuit T3 laten 
we het ideale N2 gas reversibel adiabatisch uitzetten comprimeren tot het 
oorspronkelijke volume van T1. Bereken de uiteindelijke temperatuur. 
T = 1087K 
 
In een ander experiment wordt al het N2 gas vanuit toestand T1 via een poreuze 
connectie volledig overgebracht naar een uitzetbare 2de cilinder onder 
isoenthalpische condities. De uitzetbare cilinder heeft uiteindelijk een volume van 50 
dm3.  
 
e) Bereken de uiteindelijke temperatuur onder de aanname dat het gas zich ideaal 
gedraagt. 
T = 300K 
 
f) Bereken de uiteindelijke temperatuur onder de aanname dat het gas zich niet 
ideaal gedraagt. 
300 - 1.72 = 298.28K 
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Vraag 22 
Gegeven is de volgende reactie:  
C(s) + H2O (g) à CO (g) + H2 (g)  (1) 
 
De standaard vormings-enthalpieen zijn gegeven: 
CO(g)   DHf = -110.5 kJ/mol 
H2O (g)  DHf = -241.8 kJ/mol 
 
 Cp (J/mol.K) S° 

(J/mol.K) 
C 8.53 5.74 
H2O (g) 33.58 188.8 
O2 30.51 205.2 
H2 28.82 130.7 
CO 29.14 197.7 

 
a) Bereken de reactie enthalpie van reactie (1) onder standaard condities. 
DH = 131.3 kJ/mol 
 
b) Bereken de reactie enthalpie van reactie (1) bij 478 K. 
DH = 134.1 kJ/mol 
 
c) Bereken de reactie energie (DU) bij 478 K. 
DU = 130.1 kJ/mol 
 
d) Bereken de verandering in entropie van het systeem en de verandering in entropie van de 
omgeving onder standaard condities. 
DSsys = 133.86 J/mol.k 
DSomg = -441 J/mol.k 
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Formula sheet Chemical Thermodynamics 
Name Expression 
Van der Waals equation of state 

𝑃 =
𝑛𝑅𝑇
𝑉 − 𝑛𝑏 −

𝑎𝑛*

𝑉*  

First law of thermodynamics ∆𝑈 = 𝑞 +𝑤 
Second law of thermodynamics ∆𝑆 =

𝕕𝑞234
𝑇  

Enthalpy 𝐻 = 𝑈 + 𝑃𝑉 
Gibbs free energy 𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆 = 𝑈 + 𝑃𝑉 − 𝑇𝑆 
Volume expansion 

𝑤 = −7 𝑃38932:;<d𝑉
>?

>@
 

Heat capacity 𝐶 = lim
∆E→G

𝑞
𝑇H − 𝑇I

=
𝕕𝑞
d𝑇 

𝐶> =
𝕕𝑞>
d𝑇 = J

𝜕𝑈
𝜕𝑇L>

 

𝐶M =
𝕕𝑞M
d𝑇 = J

𝜕𝐻
𝜕𝑇LM

= 𝐶> + 𝑇𝑉
𝛽*

𝜅  

𝐶P − 𝐶> = 𝑛𝑅 
Thermodynamic equilibrium 
constant ln𝐾M =

−Δ𝐺T
𝑅𝑇  

Isobaric volum. Isotherm. Exp. 
coefficient 𝛽 =

1
𝑉 J

𝜕𝑉
𝜕𝑇LM

 

Isotherm compressibility 𝜅 = −
1
𝑉 J

𝜕𝑉
𝜕𝑃LE

 

Reversible adiabatic 
expansion/compression 

𝑇H
𝑇I
= J

𝑉H
𝑉I
L
VWX

				𝛾 =
𝐶M,\
𝐶>,\

 

Potential energy 𝐸P^9 = 𝑚𝑔ℎ 
Carnot efficiency 

𝜖 =
c𝜔efe<3c
𝑞;g

=
𝑇h^9 − 𝑇e^<i

𝑇h^9
 

Coefficient of performance heat 
pump 𝜂hP =

𝑞h^9
𝜔 =

𝑇h^9
𝑇h^9 − 𝑇e^<i

 

Coefficient of performance Carnot 
fridge 

𝜂2 =
𝑞e^<i
𝜔 =

𝑇e^<i
𝑇h^9 − 𝑇e^<i

 

Phase rule 𝐹 = 𝐶 − 𝑃 + 2 
Compression factor 𝑧 =

𝑉\
𝑉\Ii3;<

=
𝑃𝑉\
𝑅𝑇  

Universal law of corresponding 
states 𝑃2 =

8𝑇2
3𝑉\2 − 1

−
3
𝑉\2*

 

Gibbs free energy  ∆𝐺\I8 = 𝑛𝑅𝑇p𝑥I ln 𝑥I
I

 

∆𝐺(𝑇*)
𝑇H*

=
∆𝐺(𝑇V)
𝑇V

+∆𝐻T° (𝑇V) J
1
𝑇*
−
1
𝑇V
L 

J
𝜕𝐺
𝜕𝜉LE,M

=p𝜈I𝜇I =
I

∆𝐺T 

Joule Thomson coefficient 𝜇xWE = J
𝜕𝑇
𝜕𝑃Ly

; 	J
𝜕𝐻
𝜕𝑃LE

= −𝐶P𝜇xWE  
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𝜇xWE =
1

𝐶M,\
J
2𝑎
𝑅𝑇 − 𝑏L 

Fugacity 𝑓 = 𝛾(𝑃, 𝑇)𝑃 
Ideal gas ∆𝑆 = −𝑛𝑅 ln

𝑃H
𝑃I
+ 𝑛𝐶M,\ ln

𝑇H
𝑇I

 

∆𝑆 = 𝑛𝑅 ln
𝑉H
𝑉I
+ 𝑛𝐶>,\ ln

𝑇H
𝑇I

 

Temperature dependent 
equilibrium constant ln𝐾M|𝑇H} = ln𝐾M(𝑇I) −

∆𝐻T°

𝑅 ~
1
𝑇H
−
1
𝑇I
� 

𝐾M = 𝐾8 J
𝑃
𝑃GL

∆�

 

Lever rule 𝑛<I�9^9(𝑍� − 𝑥�) = 𝑛4;P9^9 (𝑦� − 𝑍�) 
Vapor pressure of binary solution 𝑦V =

𝑃V∗𝑃9^9;< − 𝑃V∗𝑃*∗

𝑃9^9;<(𝑃V∗−𝑃*∗)
 

Clapeyron equation 𝑑𝑃
𝑑𝑇 =

Δ𝑆\
Δ𝑉\

 

Clausius-Clapeyron equation 
ln
𝑃H
𝑃I
= −

∆𝐻4;P
𝑅 ~

1
𝑇H
−
1
𝑇I
� 

Capillary rise ℎ =
2𝛾
𝜌𝑔𝑟 

Pressure in a nano-droplet 𝑃I::32 = 𝑃 �932 +
2𝛾
𝑟  

Tbp elevation and Tmp depression 
Δ𝑇 = ±

𝑅𝑀�^<43:9𝑇92;:�I9I^:*

Δ𝐻92;:�I9I^:
𝑚�^<�93 = ±𝐾H𝑚�^<�93 

Van’t Hoff equation 𝜋𝑉 = 𝑛�^<�93𝑅𝑇 
Pressure dependence 𝑅𝑇 ln J

𝑃
𝑃∗L = 𝑉\

<I��Ii(𝐏 − 𝑃∗) 

Activity 𝑎�^<43:9 =
𝑃�^<43:9
𝑃�^<43:9∗  

Activity coefficient 𝛾�^<43:9 =
𝑎�^<43:9
𝑥�^<43:9

 

Raoult’s law 𝑃I = 𝑥I𝑃I∗ 
Henry’s law 𝑃�^<�93 = 𝑥�^<�93𝑘y�^<�93 		𝑥�^<�93 → 0 
Boyle temperature 𝑇� =

𝑎
𝑅𝑏 

Chemical potential dependence  𝑑𝜇 = −𝑆\𝑑𝑇 + 𝑉\𝑑𝑃 
 
List of constants 

Constant (symbol) Value 
Avogadro’s constant (NAv) 6.022 × 1023 mol−1  
Boltzmann constant (kB) 1.380 × 10−23 JK-1  
Molar gas constant (R) 8.314 J K-1 mol−1; 8.314 Pa m3 K-1 mol−1  

8.314 × 10−2 L bar K-1 mol−1; 8.206 × 10−2 L atm K-1 mol−1  
 
Conversion table 

unit dimension value 
atmosphere atm 101,325 Pa 
bar bar 1.00 x 105 Pa 
Standard temperature T = 25 °C 298.15 K 
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